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Mają przy tym nadzieję, że 
w tej ostatniej pojawi się chociaż 
niewielka „nadpłata”, a tym sa-
mym i rekompensata za czas po-
święcony fiskusowi (nie wspomi-
nając o pieniądzach mu oddanych). 
A jak wynika z szacunkowych wy-
liczeń na wypełnianie i złożenie de-
klaracji PIT przeciętny polski podat-
nik potrzebuje około dwóch godzin, 
co przy minimalnej stawce godzi-
nowej wynoszącej niecałe 14 zło-
tych, „kosztuje” go około 28 zło-
tych. Zgodnie z definicją, podatek 
jest przymusowym świadczeniem 
pieniężnym podmiotu zobowią-
zanego, czyli podatnika, na rzecz 
podmiotu uprawnionego – Skarbu 
Państwa (lub/i gminy), co oznacza, 
że ten drugi może stosować środki 
przymusu w celu wyegzekwowa-
nia należności. A temu pierwszemu 
nie przysługują żadne roszczenia 
z tego tytułu. Wysokość podatków 
nie jest też przedmiotem negocjacji, 
bo podatnicy nie mają na to bezpo-
średniego wpływu. Jedynie poprzez 
mechanizmy demokracji parlamen-
tarnej mogą wpływać pośrednio na 
kształt systemu podatkowego.
Zbiór wszystkich podatków (bo ich 
przedmiotem może być przychód, 
dochód lub obrót z określonej dzia-
łalności) i związane z nimi przepisy 
obowiązujące w danym kraju tworzą 
system podatkowy. Jego kształt, a za-
tem liczba podatków, ich konstrukcja 
i wzajemne powiązania między nimi 
mają duży wpływ na warunki pro-
wadzenia działalności gospodarczej, 
możliwości rozwoju gospodarczego 
kraju i w rezultacie na warunki życia 
wszystkich obywateli.
Podstawy dzisiejszego polskiego 
systemu podatkowego tworzono 
stopniowo przez kilka lat. W 1989 
roku został wprowadzony podatek 
dochodowy od osób prawnych. Na-
stępna reforma – z roku 1991 – do-
tyczyła podatków i opłat lokalnych. 
Potem, w latach 1991–1992 podat-
kiem objęto dochody osób fizycz-
nych oraz jednostek niemających 
osobowości prawnej. W 1992 roku, 
po uchwaleniu ustawy o grach lo-
sowych i zakładach wzajemnych, 

pojawił się podatek od gier. Ostat-
nia wielka reforma prawa podatko-
wego nastąpiła w lipcu 1993 roku 
wraz z wprowadzeniem podatku 
od towarów i usług (VAT) oraz po-
datku akcyzowego, które zastąpiły 
istniejące wcześniej podatki ob-
rotowe. W 1995 roku uchwalono 
ustawę o ewidencji i identyfikacji 
podatników.
Wprowadzony w 1992 roku sys-
tem opodatkowania dochodów 
osób fizycznych (PIT) miał na celu 
powszechne i jednolite opodatko-
wanie tych osób. Jednak, z uwagi 
na oddalanie się w czasie innych 
reform, do systemu wprowadzono 
już wówczas szereg ulg i zwol-
nień. Ich liczba i zakres zmieniają 
się praktycznie co roku – dlatego 
największą słabością dzisiejszego 
polskiego prawa podatkowego jest 
jego niestabilność, a tym samym 
i nieczytelność. Ustawa o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
zmieniana była już kilkadziesiąt 
razy. W zasadzie żaden jej przepis – 
oprócz pierwszych artykułów – nie 
przypomina już wersji pierwotnej. 
Powodem większości zmian była 
(i jest do tej pory) konieczność na-
prawy błędów legislacyjnych lub 
likwidacja luk, powstałych w trak-
cie tworzenia przepisów, ale było 
też wiele zmian spowodowanych 
względami politycznymi. Tym sa-
mym, zamiast uproszczenia sys-
temu (i obniżenia stawek), kolejni 
ministrowie finansów przeprowa-
dzają jedynie kolejne zabiegi ko-
smetyczne zmierzające do jeszcze 
głębszego sięgnięcia do kieszeni 
podatnika. Od lat Polska znajduje 
się w grupie krajów o najwyższym 
stopniu obciążeń fiskalnych.
Nic dziwnego, że rozliczenia zaj-
mują Kowalskiemu tak wiele czasu, 
nie mówiąc o nerwach związanych 
z niewiadomą, czy przypadkiem nie 
trzeba będzie dopłacić?
W tych corocznych zmaganiach 
z fiskusem jedno jest pocieszające 
– naukowo dowiedzione istnie-
nie zależność między śmiertelno-
ścią podatników, a ich zobowią-
zaniami podatkowymi. Ludzie są 
w stanie przesunąć termin swego 
zgonu, jeżeli mają nadzieję, że 
na skutek zmian legislacyjnych 
wypadnie im zapłacić niższe po-
datki. Jednak od samych podat-
ków uciec się nie da – są bowiem 
nie mniej pewne, jak Śmierć.

Aureus
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Nowa siedziba obu wydziałów 
powstanie w Kortowie u zbiegu 
ulic Warszawskiej i Dybow-
skiego według projektu budow-
lanego, który przygotowało 
biuro architektoniczne Sosak 
i Sosak Projekt znanego olsz-
tyńskiego architekta Stanisława 
Sosaka. W skład obiektu wejdą: 
sale wykładowe, ćwiczeniowe, 
seminaryjne, komputerowe, 

sala sądowa, ćwiczeń form te-
atralnych, przedszkolna, logo-
pedyczna, zajęć praktyczno-
-technicznych, sala muzyczna 
i laboratorium kryminalistyczne. 
Oprócz tego będą pomieszcze-

nia techniczne i administracyjne, 
dziekanaty, pokoje pracowników 
dydaktyczno-naukowych itp.
- To nasze dzisiejsze spotkanie 
pokazuje kierunek, w którym już 
reformujemy szkolnictwo wyż-

sze w Polsce. Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego 
popiera rozwój uczelni regional-
nych. Jesteśmy za zrównoważo-
nym rozwojem i nie zamierzamy 
doprowadzać do rozwoju tylko 
największych uczelni akademic-
kich, ale inwestujemy również 
w uczelnie regionalne. Życzę 
powodzenia w realizacji tej in-
westycji, która tutaj na Uniwer-
sytecie jest bardzo potrzebna 
– powiedział wiceminister dr 
hab. Sebastian Skuza, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dokumentacja jest już przy-
gotowana, pozwolenie na bu-
dowę również UWM już otrzy-
mał. W niedługim czasie ma 

zostać ogłoszony przetarg, a na 
przełomie lipca i sierpnia wła-
dze Uniwersytetu chcą podpisać 
umowę z wykonawcą. Inwesty-
cja ma przebiegać w dwóch eta-
pach. Najpierw miejsce do zajęć 
zyskają studenci Prawa i Admi-
nistracji, a następnie studenci 
Nauk Społecznych. Całkowite 
zakończenie prac planowane jest 
na 2020 rok.
Wartość inwestycji to 34 mi-
liony złotych, jak już wspomnie-
liśmy, dziesięć milionów będzie 
pochodzić z Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, 
a całą resztę dołoży UWM. Jak 
wspomniał Rektor UWM prof. 

Ryszard Górecki, uniwersy-
tet zamierza sprzedać działki, 
na których obecnie znajdują się: 
Wydział Nauk Społecznych, 
a także Studium Języków Ob-
cych, a pieniądze ze sprzedaży 
przeznaczyć właśnie na wspo-
mnianą inwestycję.
Co na tym zyskają studenci? 
Przede wszystkim, że wszystko 
będzie praktycznie w jednym 
miejscu. Zarówno zajęcia, jak 
i języki obce będą odbywać się 
w Kortowie. Nowa, bardziej no-
woczesna siedziba sprawi, że 
studenci zyskają lepsze warunki 
do rozwoju.

raf

W Kortowie powstanie nowa siedziba wydziału Prawa i Administracji oraz Nauk Spo-
łecznych. UWM podpisał umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na 
mocy której otrzyma dziesięć milionów dofinansowania do tej inwestycji.

Będzie nowa siedziba 
dla Prawa i Administracji oraz 
Nauk Społecznych na UWM

Dziś raczej nie do śmiechu 
jest naszym politykom, gdy do 
„skromności”, czyli obniżenia so-
bie uposażeń „zachęca” ich czło-
wiek, którego dochód miesięczny 
wynosi brutto ponad 17 tysięcy 
złotych, w tym około 2300 zło-
tych emerytury „na rękę”, a na 
utrzymaniu ma tylko dwa koty. 
Gdy o ich zarobkach zaczął de-
cydować człowiek, który „jest 
wożony, karmiony i nie ma po-
jęcia o codziennym życiu” – jak 
określiła Jarosława Kaczyń-
skiego jedna z dziennikarek. 
W tej sytuacji „niepewnie” po-
winni czuć się wszyscy obywa-
tele naszego kraju. Jak pokazują 
sondaże, afera z nagrodami dla 
rządu Beaty Szydło była kroplą, 
która przelała czarę i spowodo-
wała gwałtowny spadek notowań 

Prawa i Sprawiedliwości. Nie-
stety dla tej partii – potknęła się 
ona o własny populizm. Trudno 
bowiem racjonalnie wytłuma-
czyć przyznanie ponad dwóch 
milionów złotych premii dla mi-
nistrów, w tym 65 tysięcy przyzna-
nych samej sobie przez byłą panią 
premier. Tłumaczenie w wersji 
„na ostro” z „pazurkami”, czyli 
jak to stwierdziła podczas swo-
jego emocjonalnego wystąpienia 
w Sejmie B. Szydło: „bo nam się 
należały” – nie sprawdziła się. 
Opinia publiczna tego nie kupiła, 
bo doskonale pamięta deklara-
cje przedwyborcze zarówno pani 
premier, jak i innych polityków 
PiS, mówiące o skromności, słu-
żeniu obywatelom itp. A tu oka-
zało się (nie po raz pierwszy, ale 
za to najdobitniej), że także w wy-
konaniu działaczy Prawa i Spra-
wiedliwości – polityka jest przede 
wszystkim „skokiem na kasę”. 
Stąd zmiana frontu i deklaracja 
prezesa Jarosława Kaczyńskiego 
o „decyzji ministrów” dotyczą-
cych dobrowolnego przekazania 
otrzymanych przez nich nagród 
dla Caritasu oraz o „woli parla-
mentarzystów” do przegłosowa-
nia ustawy obniżającej nie tylko 
ich wynagrodzenia, ale także pen-

sje ministrów oraz samorządow-
ców o dwadzieścia procent.
Czy to powstrzyma spadek noto-
wań PiS, tak ważnych przed jesien-
nymi wyborami samorządowymi? 
Raczej się na to nie zanosi. Masa 
krytyczna „wpadek” tego ugrupo-
wania wydaje się, że właśnie zo-
stała przekroczona. A działania 
ad hoc nie są najlepszą metodą na 
rozwiązanie tego kolejnego kry-
zysu, bo tylko go eskalują.
Już wiele komentarzy wywołało 
oświadczenie dyrektora Cari-
tas, w którym podkreślił, że kie-
rowana przez niego organizacja 
przyjmuje tylko dobrowolne datki 
na cele charytatywne. Zestawiono 
je bowiem z oświadczeniem Be-
aty Mazurek, rzeczniczki PiS: „Je-
śli ktoś nagrody nie odda, będą 
konsekwencje”. Pojawiło się też 
pytanie, czy apelujący o więcej 
„skromności” w swojej partii Ja-
rosław Kaczyński zrezygnuje z wy-
datków na jego osobistą ochronę, 
która kosztuje wszystkich podatni-
ków około 150 tysięcy złotych mie-
sięcznie. Pojawiła się i odpowiedz 
ze strony wspomnianej B. Mazu-
rek: „Chronimy i będziemy chro-
nić PJK!”. Dalej może być jeszcze 
gorzej…
Polityka to teatr – ze wszyst-
kimi jego elementami: aktorami, 
sceną, kulisami, rekwizytami, sce-
narzystą, kostiumologiem, ma-
szynistami, itp. Jest tu także kasa 
– gdzie widzowie, chcąc czy nie, 
muszą płacić za udział w tym 
przedstawieniu.

Wojciech K. Szalkiewicz

Wojciech K.Szalkiewicz

Aureus Septimius Severus

Na początku lat 80. jeden z amerykańskich komików żartował 
z ówczesnego prezydenta USA Ronalda Reagana: „Czuję się 
niepewnie, kiedy 73-letni człowiek mówi, że gotów jest oddać 
życie za swój kraj”. 

Populizm i pieniądze

Nieubłaganie zbliża się koniec terminu składania rocznych de-
klaracji podatkowych – coraz więcej Polaków przystępuje do 
mozolnego wypełniania rubryczek swoich PIT-ów. 

Przy PIT-cie o podatkach

Olsztyn: 
Poszukiwany trzema 
listami gończymi sam 
zgłosił się na policję. 
Chce zacząć 
wszystko od początku

 
Do okienka pomocnika dy-
żurnego olsztyńskiej jed-
nostki przyszedł mężczy-
zna, który przyznał się, że 
jest poszukiwany do od-
bycia kary 4 lat pozbawie-
nia wolności. Mężczyzna 
dobrowolnie chce odbyć 
karę za błędy z przeszło-
ści, aby móc rozpocząć 
nowe życie.

W Komendzie Miejskiej Po-
licji w Olsztynie miała miej-
sce nietypowa sytuacja. Do 
jednostki policji przyszedł 
mężczyzna i powiedział, że 
jest poszukiwany do odby-
cia kary 4 lat pozbawienia 
wolności. Po sprawdzeniu 
mężczyzny w policyjnych 
systemach okazało się, że 
mówi prawdę. 36-latek od 
2015 roku poszukiwany był 
trzema listami gończymi. 
Sąd na podstawie trzynastu 
zarzutów dotyczących m.in. 
licznych kradzieży i oszustw 
zdecydował o zastosowaniu 
wobec mężczyzny środka 
karnego w postaci 4 lat po-
zbawienia wolności – w celu 
doprowadzenia 36-latka do 
zakładu karnego sąd wy-
stosował trzy listy gończe. 
Jak ustalili policjanci, męż-
czyzna chciał rozliczyć się 
ze swoją przeszłością, aby 
móc zacząć życie od po-
czątku. Do jednostki poli-
cji przyszedł przygotowany 
do odbycia kary pozbawie-
nia wolności. Miał ze sobą 
plecak, a w nim rzeczy oso-
biste. Mężczyzna zrozumiał, 
że aby zacząć życie od nowa 
trzeba rozliczyć się z krymi-
nalnej przeszłości. 

(rp/rj)

Wizualizacja nowych obiektów

Od lewej: Rektor UWM, prof. Ryszard Górecki,  dr hab. Sebastian Skuza, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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- Zatwierdzenie zmiany cennika 
opłat za przyjęcie odpadów do 
zagospodarowania przez ZGOK 
nastąpiło w październiku 2017 
r. podczas Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Za-
kładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsz-
tynie. A to oznacza, że zmianę 
cennika zaakceptowało i przy-
jęło 37 gmin, które są współ-
właścicielami ZGOK-u. Cena 
300 zł za tonę odpadów zmie-
szanych obowiązuje od 1 stycz-
nia 2018 r. Głównym powodem 
wzrostu tej ceny jest wzrost od 1 
stycznia 2018 r. opłaty za skła-
dowanie odpadów, czyli tzw. 
opłaty marszałkowskiej (roz-
porządzenie Rady Ministrów 
z 06.03.2017 r.). Opłata ta wzro-
sła z 24,14 zł do 140 zł za tonę. 
Docelowo osiągnie poziom 270 
zł za tonę. Wzrost tej opłaty skut-
kował zmianą cennika nie tylko 
w ZGOK-u, ale w wielu innych 
RIPOK-ach w kraju – powie-
dział Paweł Gęsicki, rzecznik 
prasowy ZGOK.
- My w 2016 roku zwiększyliśmy 
stawki dla naszych mieszkańców. 
Wcześniej były one na poziomie 
7 i 13 złotych, a obecnie wynoszą 
10 i 20 złotych. Po podniesieniu 
tych stawek udaje nam się jako 
tako domknąć cały system. Teo-
retycznie system jest tak skon-
struowany, że gminy nie powinny 
do tego „interesu” dokładać, ale 

niestety nie zawsze jest tak ko-
lorowo – powiedział Krzysztof 
Baran z Urzędu Miasta w Gó-
rowie Iławeckim.
Krzysztof Baran ma nadzieje, że 
w przyszłości sytuacja nieco się 
poprawi- Zobaczymy, jak to bę-
dzie wyglądało w przyszłości. Bu-
dowa elektrociepłowni, o której 
się mówi już od długiego czasu 
może być kluczowa. Co do ewen-
tualnych kolejnych podwyżek dla 
mieszkańców, to trudno teraz się 
na ten temat wypowiadać, ale być 
może za jakiś te stawki znowu bę-
dzie trzeba podnieść.
Problemów z finansami na zago-
spodarowanie odpadów nie ma 
Lidzbark Warmiński- U nas 
stawki nie zostały zwiększone od 
2013, czyli czasu kiedy weszła 
ustawa śmieciowa. Dla osób fi-
zycznych stawka za osobę, gdy 
jest prowadzona selekcja wynosi 
12 złotych, a w przypadku braku 
selekcji 20 złotych za osobę za 
miesiąc. My na razie niczego nie 
dokładamy i wszystko udaje nam 
się spokojnie zamknąć. Za go-
spodarowanie odpadów zostały 
nam podniesione stawki przez 
ZGOK, natomiast to nie spra-
wiło nam większych problemów 
i można powiedzieć, że na razie 
jesteśmy na plusie- powiedziała 
Anna Jasiun z UM w Lidz-
barku Warmiński.
- Stawka, która u nas obowią-
zuje od marca 2017 roku utrzy-

muje się na poziomie 12 złotych 
od osoby za miesiąc, natomiast 
w przypadku braku selekcji, ta 
stawka od osoby wynosi 19 zło-
tych. W tym momencie nie mamy 
żadnych zamiarów aby zmieniać 
stawkę. Zaznaczmy, że jeżeli cho-
dzi o poziom odbioru odpadów 
komunalnych, czyli ilości wy-
wożonych odpadków, to z roku 
na rok się to zwiększa – powie-
działa Ewelina Szustek z UM 
w Dobrym Mieście.
W Dobrym Mieście na zagospo-
darowanie odpadów, są dokła-
dane pieniądze z budżetu mia-
sta- My dokładamy z budżetu 
gminy pieniądze, żeby zamknąć 

ten system, ponieważ z samych 
stawek, które są ustalone nie je-
steśmy w stanie pokryć kosztów 

systemu. Niestety z roku na rok te 
stawki ustalane przez ZGOK ro-
sną. W poprzednim roku za przy-
jęcie tony odpadów mieszanych 
na bramce w ZGOK-u płaciliśmy 
270 złotych, a teraz płacimy już 
300 złotych. Koszty gospodaro-
wania odpadów wzrastają co po-
woduje, że ten system jest nam 
trudno zamknąć.
W gminie Stawiguda nie ma 
problemu z finansami za go-
spodarowanie opadami. Stawki 
opłat zostają na tym samym po-
ziomie, jak w roku ubiegłym 
(12 i 18 złotych dla osób fizycz-
nych). Nie może być tak, że 
gmina zarabia na tych opłatach, 

które pobiera od mieszkańców 
za śmieci. Wszystkie pieniądze 
muszą być wydatkowane wła-

śnie na zagospodarowanie tych 
odpadów. Stawki powinny być 
tak skalkulowane, aby gmina 
mieściła się w kosztach i nie do-
kładała z budżetu gminy.
Ceny za odbiór odpadów 
w Olsztynie wynoszą: 14,41 zł 
miesięcznie od osoby zamiesz-
kującej daną nieruchomość 
i 9,80 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nierucho-
mość, jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny. System zamyka 
się w ramach pieniędzy pozy-
skanych od właścicieli nierucho-
mości z zadeklarowanych opłat 
za gospodarowanie odpadami. 

Gmina Olsztyn do chwili obec-
nej nie dokładała do systemu. 
Cena za odbiór śmieci w Olszty-
nie będzie jednak rosła.- W każ-
dym kolejnym przetargu wyceny 
są wyższe. I niestety będą da-
lej rosły, gdyż wzrastają skła-
dowe, np. koszty zatrudnienia. 
Co również bardzo istotne - nie 
tylko podnosimy jakość usług, 
ale także przepisy narzucają 
nam kolejne rozwiązania, które 
są kosztowne, jak np. odbiór se-
lektywny kolejnej frakcji – po-
wiedziała Marta Bartoszewicz, 
rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta Olsztyna .
- W interesie mieszkańców gmin 
leży zwiększenie strumienia od-
padów selektywnie zebranych – 
zależność jest prosta: im więcej 
zostanie oddanych odpadów po 
segregowaniu, tym mniej będzie 
odpadów zmieszanych, za które 
trzeba zapłacić 300 zł za tonę. 
W 2017 r. 37 gmin przekazują-
cych odpady ZGOK-wi, oddało 
133 tys. ton odpadów zmiesza-
nych, co kosztowało 35,92 mln 
zł. Wojewódzki Plan Gospodarki 
Odpadami zakładał natomiast, 
że mieszkańcy tych gmin odda-
dzą w 2017 r. 104 tys. ton odpa-
dów zmieszanych. I gdyby tak się 
stało, koszt zagospodarowania 
odpadów zmieszanych wyniósłby 
28,08 mln zł, czyli 7,84 mln zł 
zostałoby w budżetach gmin. 
Wzrost selektywnej zbiórki odpa-
dów to prosta droga do oszczęd-
ności, nie ma innego wyjścia – 
dodaje Paweł Gęsicki.
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Od początku tego roku Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi podniósł gmi-
nom stawkę za przyjęcie tony odpadów zmieszanych. W jaki sposób gminy należące 
do olsztyńskiego ZGOK-u radzą sobie po podwyżce?

Odpadowy problem-system bez dna? 

- Ceny paliw uzależnione są od 
wielu czynników, m.in. notowań 
ropy naftowej, kursu USD/PLN 
oraz relacji popyt/podaż, więc 
ciężko jest wyrokować jak się 
ostatecznie zachowają. W 2017 
r. na rynku polskim odnotowano 
wzrost konsumpcji oleju napędo-
wego o 19%, a benzyn o 8% (r/r). 
Tak wysokie dynamiki możliwe 
były dzięki skutecznie działają-
cym regulacjom ograniczającym 
szarą strefę oraz wzrostowi PKB 
o ponad 4% (r/r) – taką analizę 
przedstawiło nam biuro pra-
sowe PKN Orlen.
Podobnie na sprawę patrzy 
Krzysztof Kopeć z Grupy Lo-
tos - Ceny detaliczne zwykle po-
dążają z pewnym przesunięciem 
za zmianami hurtowych cen pa-
liw, cen ropy naftowej i kursu 
USD/PLN. Termin i wysokość 
zmian cen detalicznych na sta-
cjach paliw jest niezależną decy-
zją ich właścicieli. 
Obecnie w Polsce ceny Benzyny 
PB98 wahają się od 4.98 do 5.10 
zł za litr, natomiast PB 95 od 
4.65 do 4.80 za litr, jeżeli chodzi 
o olej napędowy, to cena waha 

się od 4.57 do 4.65 zł za litr. Na-
tomiast za LPG zapłacimy śred-
nio 2.05 zł. Co ciekawe paliwo 
na olsztyńskich stacjach benzy-
nowych, już tradycyjnie bardzo 
często wykracza poza tą średnią 
krajową. W stolicy wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego za 
litr benzyny PB 95 na większo-
ści stacji benzynowych trzeba 
zapłacić ponad 4.80 zł. Nato-
miast za litr oleju napędowego 
już ponad 4.70 zł za litr. LPG 
utrzymuje się na podobnym po-
ziomie, co w skali krajowej.

Czy w przyszłym roku 
czekają nas podwyżki?
Od 1 stycznia 2019 roku cena 
paliwa PB95, a także oleju na-
pędowego może podskoczyć 
o kolejne 10 groszy, a spowodo-
wane to ma być wprowadzeniem 
przez rząd opłaty emisyjnej. 
Opłata, która będzie doliczana 
do cen paliwa i energii elek-
trycznej ma zostać przeznaczona 
na walkę z zanieczyszczeniem 
powietrza oraz na rozwój trans-
portu opartego na paliwach al-
ternatywnych. 

Ostatecznie jednak spółki, które 
zajmują się dystrybucją paliwa 
w Polsce twierdzą, że wprowa-
dzenie opłaty emisyjnej nie wpły-
nie na cenę paliwa dla klienta de-
talicznego.
- Analizy PKN ORLEN dotyczące 
efektów planowanych regulacji 
dotyczących dodatkowej opłaty 
emisyjnej, nie wykazują wpływu 
na finalną cenę dla klienta deta-
licznego - twierdzą specjaliści 
z PKN Orlen.
W podobnym tonie wypowiada 
się Grupa Lotos. Zarząd Grupy 
LOTOS S.A. uważa, że przygo-
towywane zmiany w prawie nie 
będą miały wpływu na ceny deta-
liczne paliw, a powstający fundusz 
wesprze innowacyjne projekty 
realizowane w Grupie LOTOS. 
Kluczowy wpływ na zmienność 
cen paliw mają koszty zakupu su-
rowca i gotowych produktów na 
międzynarodowych giełdach oraz 
kurs polskiego złotego do dolara 
amerykańskiego. W drugiej ko-
lejności na ceny paliw wpływają 
takie czynniki jak: sytuacja na lo-
kalnym mikro-rynku, otoczenie 
konkurencyjne, czyli konkurowa-
nie z innymi stacjami i sklepami, 
położenie stacji – odległość od 
aglomeracji czy węzłów komuni-
kacyjnych, a także przyzwyczaje-
nia i oczekiwania klientów.

Alternatywa dla 
tradycyjnych paliw
Projekty rozwoju sieci LOTOS 
są zgodne z planami Minister-
stwa Energii oraz dyrektywą UE 
„Czysta energia dla transportu”. 
Rządowy pakiet, w którego kon-
sultacjach aktywnie uczestniczy 
Grupa LOTOS, kompleksowo 
odnosi się zarówno do kwestii 

elektromobilności, jak też roz-
woju infrastruktury paliw alter-
natywnych. LOTOS, wychodząc 
naprzeciw tym założeniom, pla-
nuje – oprócz punktów ładowa-
nia samochodów elektrycznych 
- sprzedaż na swoich stacjach 
także takich paliw jak, m.in. 
CNG, LNG, a w przyszłości 
również wodoru. 

Jak widać jednak kierowcy nie 
muszą się obawiać tego, że po 
raz kolejny cena paliwa pod-
skoczy w górę. Za kilkanaście 
lat być może przestaniemy się 
w ogóle tym martwić, ponie-
waż wszyscy przesiądą się na 
auta napędzane energią elek-
tryczną.
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W Polsce co jakiś czas następuje skok, jeżeli chodzi 
o ceny paliw, czy olejów napędowych. W ostatnim cza-
sie znowu ceny te są na wyższym poziomie. Czy trend 
zwyżkowy utrzyma się w niedalekiej przyszłości?

Drogie Paliwo. Odwieczny problem Polaków

Segregacja może obniżyć koszty odbioru odpadów

Tradycyjne paliwa ulegają wahaniom cen na światowych rynkach paliw



4 www.facebook.com/wgwarminska11.04-24.04.2018 r. numer 122 www.gwarminska.pl
GMINA /POWIAT BARTOSZYCKI

REKLAMA

Siłownie pod chmurką w Olsz-
tynie znajdują się na większości 
osiedli. Mają za zadanie umilić lu-
dziom wolny czas, skupiając się 
na ogólnym wzmocnieniu ciała 
i spaleniu kalorii. Siłownia zazwy-
czaj składa się z kilku maszyn, na 
dane partie mięśniowe. Ważne jest 
jednak, że urządzenia dostępne na 
siłowniach są na świeżym powie-
trzu i są zbudowane w taki spo-
sób, żeby mogły z nich korzystać 
zarówno osoby wysportowane, 
jak i takie, dla których wysiłek fi-
zyczny nie jest codziennością.
Na siłowniach pod chmurką 
można ćwiczyć koordynację, 
mięśnie brzucha, górne partie 
pleców, nogi, czy też po prostu 
poprawić swoją kondycje. Wia-
domo, że teraz wszyscy są zabie-
gani i zapracowani, więc nie ma 
często czasu, aby pójść na zwy-
czajną siłownie, a takie siłowa-
nie pod chmurką często znajdują 

się tuż pod naszym domem i są 
świetną alternatywą.

Siłownie pod chmurką są rów-
nież znakomitym miejscem, dla 

seniorów, którzy zamiast siedzieć 
w domu i rozwiązywać krzy-
żówki, wolą aktywnie spędzać 
czas. Do naszej redakcji zgłaszali 
się seniorzy, z pytaniem, dlaczego 
w Olsztynie jest mało takich si-
łowni i gdzie one się znajdują? 

Postanowiliśmy sprawdzić, jak 
wygląda sprawa związana z siłow-

niami pod chmurką w stolicy wo-
jewództwa. 
- Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 
w Olsztynie organizuje i admini-
struje place zabaw oraz siłownie 
napowietrzne, które cieszą się dużą 
popularnością. Punktów takich jest 
w Olsztynie 20, a w najbliższym 
czasie powstaną jeszcze trzy. Infor-
macja od seniorów o niewielkiej 
ich ilości może wynikać z niewie-
dzy o ich lokalizacjach – taką od-
powiedzi otrzymaliśmy od Pawła 
Palczewskiego z Zarządu Dróg 
Zieleni i Transportu w Olsztynie.
W takim razie przedstawiamy in-
formacje dotyczącą tego, gdzie 
można poćwiczyć na napowietrz-
nych siłowniach w Olsztynie: 
Park Jakubowo przy placu za-
baw, ul. Wyspiańskiego na tere-
nie placu zabaw, ul. Zamenhofa 
na terenie placu zabaw, ul. Do-
żynkowa, ul. Hozjusza, ul. Le-
śna (ścieżka zdrowia na terenie 
Lasu Miejskiego), nad Jeziorem 
Długim przy placu zabaw, Park 
Jar I, Park im. Kusocińskiego 
cz. I, Park im. Kusocińskiego cz. 
II, Pl. Aliantów, Park Podzam-
cze na terenie placu zabaw przy 
ul. Kromera, Park Centralny, ul. 
Iwaszkiewicza, ul. Barcza na te-

renie placu zabaw, ul. Bloka, ul. 
Świtycz – Widackiej, ul. Sosn-
kowskiego (zestaw do ćwiczeń 
kalistenicznych), ul. Kanta przy 
oczku wodnym, ul. Orłowicza,
W roku 2018 w ramach Olsz-
tyńskiego Budżetu Obywatel-
skiego ZDZiT planuje ustawienie 
kolejnych urządzeń siłowni ze-
wnętrznych na : Jeziorze Długim 
- urządzenia dla dzieci, Barcza 
10 - urządzenia street workout, 
Park Jar II przy tramwajowym 
placu zabaw - urządzenia dla 
dzieci i dorosłych.
Jaki jest koszt wybudowania jednej 
siłowni napowietrznej?- Trudno 
mówić tu o średnich kosztach. Wy-
cena zależy głównie od specy-
fiki danego terenu, rodzaju na-
wierzchni oraz liczby urządzeń. 
Aby to zobrazować podam ceny si-
łowni wykonanych w zeszłym roku: 
siłownia znajdująca się na terenie 
utwardzonym (brukowanym) z 17-
oma urządzeniami została wyko-
nana za 80 tys. zł, natomiast siłow-
nia na terenie trawiastym z 10-oma 
urządzeniami kosztowała 20 tys. zł 
– powiedziała Marta Bartosze-
wicz, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Olsztyna. 
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Coraz większą popularnością cieszą się w ostatnim czasie siłownie pod chmurką. 
Są to miejsca, w których zarówno młodzież, jak i seniorzy mogą aktywnie spędzać 
czas. Dotarły do nas głosy, że seniorzy nie wiedzą, gdzie w Olsztynie znajdują się ta-
kie siłownie napowietrzne.

Siłownie pod chmurką

Grupa młodzieży z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 im. Elizy Orzeszkowej 
w Bartoszycach i podjęła się 
trudnego zadania w realizowa-
nym projekcie ,chcąc posze-
rzyć i społeczną świadomość 
na temat autyzmu. Projekt „Au-
tyzm istnieje. Otwórz się.” po-

wstał z racji udziału w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Projektów 
Społecznych, realizowanych na 
platformie „Zwolnieni z teorii”.- 
Pomysł, aby zająć się właśnie 
takim tematem zaczerpnęliśmy 
z konkursu, którego organiza-
torem była fundacja „Pro Libe-
ris et Arte”. Konkurs polegał na 

stworzeniu planu kampanii spo-
łecznej dotyczącej autyzmu, jej 
częścią było również stworzenie 
plakatu i internetowego spotu-
-mówi jeden z liderów grupy 
projektowej Mateusz Snop-
kowski. -Wygrana w interne-
towym głosowaniu tego kon-
kursu w kategorii: „Najlepszy 
plakat” zmotywowały nas do 
dalszego działania i w ten spo-
sób poniekąd kontynuujemy je 
w projekcie. Nie teoretyzujemy, 
ale „wychodzimy” z naszymi 
działaniami głównie do mło-
dzieży, którą chcemy szczegól-
nie uwrażliwić na odmienność, 
a zarazem zwyczajność spowo-
dowaną autyzmem, u osób do-
tkniętych tym zaburzeniem. 
Wiele działań

Młodzi ludzie realizując swój 
niełatwy projekt zorganizo-
wali prelekcje skierowane do 
uczniów okolicznych szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Starali się- jak sami 
podkreślają -zainteresować 
młodzież tematem autyzmu, na-
wiązując luźne dialogi i poka-
zując animacje, które obrazują 
codzienność osób z autyzmem. 
O swoich osobistych doświad-
czeniach opowiadają rówieśni-
kom po spotkaniach z dziećmi 
z autyzmem w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Bartoszycach. Współ-

praca z ośrodkiem polega, m.in. 
na pomaganiu w organizacji 
i uczestniczeniu w balu karna-
wałowym. Ze swoim przeka-
zem dotarli do młodzieży pię-
ciu szkół i do mieszanej grupy 
wiekowej w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Sępopolu, przepro-
wadzili sondę uliczną, która po-
kazała jaką wiedzę na temat au-
tyzmu mają bartoszyczanie. 
Dołączyli też do pomocy w or-
ganizacji kwietniowego „Dnia 
Autyzmu” w Bartoszyckim 

Domu Kultury. Między innymi 
to właśnie młodzież uczestni-
cząca w projekcie zorganizo-
wała ostatnią prelekcję podczas 
wydarzenia w BDK-u oraz po-
dzieliła się wrażeniami związa-
nymi z realizacją projektu, słu-

chając co do powiedzenia mają 
o swojej codzienności rodzice 
dzieci z autyzmem. Młodzieży 
udało się również zachęcić 
dzieci ze spektrum autyzmu do 
wspólnego występu artystycz-
nego. 

Wszystkie projektowe działania 
rozwijały się dzięki wsparciu finan-
sowemu sponsorów i partnerów, 
którym młodzież serdecznie dzię-
kuje. To dzięki nim projekt stał się 
atrakcyjniejszy dla beneficjentów. 
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- Autyzm? Co to jest? Jeszcze do niedawna też nie wiedzieliśmy. Odkąd zdobyliśmy 
informacje na ten temat, postanowiliśmy się nimi dzielić z innymi. Jak się okazuje, 
z dobrym skutkiem- mówią organizatorzy projektu z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach.

Działali na rzecz innych, pomagając 
zrozumieć kim są ludzie z autyzmem

Napowietrzne siłownie pozwalają zadbać o kondycję i zdrowie każdemu

Edukację trzeba zaczynać od najmłodszych

Dzień budowania świadomości o autyzmie 

Sponsorzy i partnerzy projektu



511.04-24.04.2018 r.numer 122www.gwarminska.pl
POWIAT OLSZTYŃSKI

KRÓTKO

W tegorocznej edycji w konkur-
sowe szranki stanęło 12-tu mło-
dych recytatorów ze szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z Jonkowa, Tuławek, Purdy, Olsz-
tynka oraz Dobrego Miasta. Orga-
nizatorami imprezy, podobnie jak 
w latach ubiegłych, byli Elżbieta 
i Wojciech Gajewscy, Stowarzy-
szenie na Rzecz Wspierania Roz-
woju Gimnazjum Publicznego 
w Dobrym Mieście oraz Cen-
trum Kulturalno - Biblioteczne 
w Dobrym Mieście. Cenne na-

grody książkowe oraz drobne upo-
minki dla wszystkich uczestników 
konkursu ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Olsztynie, od wielu 
lat patronujące przedsięwzięciu. 
Nagrody dla laureatów przekazała 
także Gmina Dobre Miasto. Pre-
zentacje konkursowe poprzedziło 
spotkanie młodzieży ze znakomitą 
olsztyńską aktorką Ireną Telesz – 
Burczyk. Pani Irena udzieliła re-
cytatorom bezcennych wskazówek 
na temat technik interpretacji tek-
stu. Podzieliła się również z zebra-
nymi osobistymi wspomnieniami 
o patronce konkursu- Krystynie 
Spikert. Zmarła w 2012 roku mi-
strzyni żywego słowa wielokrotnie 
wspierała młodych uczestników 
dobromiejskiego konkursu.
Właściwe zmagania konkursowe 
otworzyli wicestarosta Powiatu 
Olsztyńskiego, Andrzej Abako 
oraz zastępca Burmistrza Do-
brego Miasta, Beata Harań. 
Uczestnicy przeglądu zaprezen-

towali wiersz i dłuższy fragment 
prozy. Recytatorów oceniało jury 
w składzie: Irena Telesz - Bur-
czyk, Elżbieta Bilińska – Wo-
łodźko i Rozalia Tober. Po 
powrocie z obrad jury, jego prze-
wodnicząca Irena Telesz- Bur-
czyk życzliwie skomentowała pre-

zentacje konkursowe młodzieży. 
Wicestarosta, Andrzej Abako 
oraz zastępca Burmistrza Do-
brego Miasta, Beata Harań po-
dziękowali uczestnikom i organiza-
torom oraz wręczyli nagrody.
Laureatami konkursu zostali:
W kategorii szkół gimnazjal-
nych: 
I miejsce – Łucja Ilkiewicz 
z Gimnazjum Publicznego im. 
Jana Pawła II w Dobrym Mieście
II miejsce – Małgorzata Januszkie-
wicz z Gimnazjum w Jonkowie
III miejsce – Dorota Karaś 
z Gimnazjum w Purdzie.
W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych:
Jury nie przyznało I i II miejsca
III miejsce – Martyna Świer-
czyńska z Zespołu Szkół w Do-
brym Mieście
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W sobotę 7 kwietnia wio-
senną aurą Dobre Miasto 
przywitało uczestników 
XVI Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego 
im. Ireny Spikert. Popisy 
konkursowe odbyły się 
w kameralnym Salonie Ar-
tystycznym Centrum Kul-
turalno – Bibliotecznego 
w Dobrym Mieście.

XVI święto żywego słowa 
w Dobrym Mieście 

To niewielki odsetek w porów-
naniu do innych państw, gdzie 
w badaniach mammograficz-
nych uczestniczy ponad 70 % 
uprawnionych pań. Warunkiem 
skuteczności Programu jest jego 
masowość, długoterminowość 
i wysoka jakość. Jego waga 
i znaczenie dla zdrowia i życia 
Polek jest nie do przecenienia. 
Kobiety w wieku 50 – 69 lat są 
bowiem najbardziej narażone na 
ryzyko zachorowania.
Mammografia trwa tylko kilka 
minut i polega na zrobieniu 4 
zdjęć rentgenowskich. Badanie 
pozwala na rozpoznanie i wykry-

cie zmian bezobjawowych (guz-
ków i innych nieprawidłowo-
ści) w bardzo wczesnym etapie 
rozwoju, kiedy nie są one wy-
czuwalne podczas samokontroli 
piersi lub badań palpacyjnych. 
Wcześnie wykryty nowotwór 
piersi pozwala zaś rozpocząć na-
tychmiastowe i skuteczne lecze-
nie oraz daje niemal 100 % gwa-
rancję powrotu do zdrowia.
 Badanie jest bezpłatne – re-
fundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Nie jest 
wymagane skierowanie lekar-
skie. Można się na nie zgłosić 
w dowolnej miejscowości nieza-

leżnie od miejsca zamieszkania. 
Mogą w nim uczestniczyć ubez-
pieczone panie w wieku od 50 do 
69 lat, które nie były leczone z po-
wodu raka piersi i jednocześnie:
• w ciągu ostatnich 2 lat nie 
miały wykonanej mammografii 
w ramach Programu
• lub otrzymały wynik ze wska-
zaniem do wykonania badania 
po 12 miesiącach (dotyczy ko-
biet, u których w rodzinie wy-
kryto raka piersi u matki, siostry, 
córki lub w badaniu genetycz-
nym stwierdzono mutacje w ge-
nach BRCA 1 i BRCA 2) ”

red

Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammogra-
ficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nad-
zorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. 

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat
Pobyty mammobusu „LUXMED Diagnostyka” w Powiecie 
Olsztyńskim – Maj 2018 r.
8 – 9 maja 2018 r. w godz. 10.00 – 17.00
DOBRE MIASTO przy Gimnazjum Publicznym, ul. Garnizonowa 20
9 maja 2018 r. w godz. 10.00 – 16.00
DYWITY przy Urzędzie Gminy, ul. Olsztyńska 32
9 – 10 maja 2018 r. w godz. 9.00 – 16.00
BISKUPIEC pod Amfiteatrem Miejskim, ul. Niepodległości 8
10 maja 2018 r. w godz. 10.00 – 16.00
OLSZTYNEK przy Ośrodku Zdrowia, ul. Chopina 11
ŚWIĄTKI przy Gminnej Bibliotece Publicznej
11 maja 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00
JONKOWO przy Urzędzie Gminy, ul. Klonowa 2
Rejestracja na badania pod nr tel. 58 666 24 44 czynna 
w godz. Pn – Pt: 8.00 – 20.00
Sob.: 9.00 – 15.00
lub na stronie http://www.mammo.pl/formularz
!!! Pamiętaj, by na badanie przynieść zdjęcia/płyty
 z poprzednich badań mammograficznych !!!!

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA KOBIET – TRASA MAMMOBUSU

Olsztyn - 22 kwietnia o godz. 
11:00 startuje XVI edycja Biegu 
Jakubowego, którego organiza-
torem jest Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Olsztynie. Impreza ma 
wiele znaczeń i celów i wszyst-
kie są istotne, ale przede wszyst-
kim chodzi o promowanie bie-
gania jako zdrowego stylu życia 
oraz o potwierdzenie tezy, że 
Olsztyn to miasto aktywne, or-
ganizujące ciekawe wydarze-
nia sportowe. Trasa jest zróż-
nicowana, poprowadzona tak, 
aby uczestnicy stykali się wielo-
krotnie w trakcie zawodów z pu-
blicznością – start i metę biegu, 
podobnie jak w poprzednim 
roku, zlokalizowano na Starym 
Mieście.
Bartoszyce - 11 - 12 kwietnia 
godz. 9:00 .Bartoszycki Dom 
Kultury po raz kolejny dołą-
czył do Ogólnopolskiego Festi-
walu Polskiej Animacji O!PLA! 
W ramach 6. edycji festiwalu 11-
12 kwietnia 2018 r. zapraszamy 
dzieci na pokazy polskich krót-
kich filmów animowanych, po-
łączony z głosowaniem na naj-
lepszy film („Teraz Dzieci Mają 
Głos!”), a młodzież i dorosłych 
na pokaz najnowszych polskich 
animowanych wideoklipów. 
Wstęp na wydarzenie jest BEZ-
PŁATNY.
Bisztynek - Już 21 kwietnia do 
Bisztynka zawitają rekonstruk-
torzy z Wileńskiego Muszkieter-
skiego Pułku. Będzie to okazja 
do spaceru po mieście i wysłu-
chania opowieści historycznych 
a także zapoznania się z działa-
niami rekonstruktorów. Spotka-
nie w Ośrodku Kultury odbę-
dzie się a o godz. 16:00. Wstęp 
wolny.
Dobra Miasto - 14 kwiet-
nia w godz. 12:00 - 15:00 
Miejsce : PZU Trasa Zdro-
wie Kolejna już edycja biegu 
terenowego z przeszkodami 
„Twarda Sztuka III” w tym roku 
pod hasłem „Wygrać z Parkin-
sonem”. Dystans 2 x 2000 m 
w tym ponad 30 przeszkód. Po 
za wspaniałą zabawą jak co roku 
będziemy pomagać w leczeniu 
Krzysztofa z Dobrego Miasta - 
Część opłaty wpisowej zostanie 
przeznaczona na zakup nie re-
fundowanego leczenia .
Lidzbark Warmiński - Już 15 
kwietnia w Lidzbarku Warmiń-
skim o godz. 8:00 odbędzie się 
Festiwal Biegowy im. Mikołaja 
Kopernika Przewidziany jest 
bieg na 10 km. W tym roku bie-
gacze mogą wystartować także 
na dystansie 5 km. Bieg startuje 
na lidzbarskim rynku.
Lidzbark Warmiński - 15 
kwietnia godz. 8:00 Moto-
-Klub Lidzbark Warmiński za-
prasza na I Rundę Mistrzostw 
Strefy Polski Północnej w Mo-
tocrossie.
Ruś - 14 kwietnia o godz. 17:00 
w Świetlicy „Nad Łyną” w Rusi 
zapraszamy na promocję nowej 
książki: Edwarda Cyfusa „Kele 
drogi chałupa” i występ arty-
styczny: Pana Cezarego Makie-
wicza i zespołu „Baby Ruśkie + 
2 Promile”.
 Stawiguda - 23 kwietnia godz. 
12:30 Miejsce: GOK w Stawi-
gudzie. Rowerowa Akademia 
to atrakcyjny sposób nauki pod-
stawowych zasad bezpiecznej 
i przepisowej jazdy na rowerze. 
Zajęcia zostały przygotowane 
z myślą o dzieciach szkolnych, 
ale także o osobach dorosłych 
oraz seniorach. Głównym celem 
Rowerowej Akademii jest upo-
wszechnianie zasad właściwego 
korzystania z roweru jako co-
dziennego sposobu przemiesz-
czania się po mieście, ale także 
zachęcanie do rowerowej rekre-
acji w rodzinnym gronie, tury-
styki i amatorskiego uprawiania 
kolarstwa. Wyb. (mar)

Honorowi goście, jurorzy, partnerzy i organizatorzy konkursu oraz uczestnicy

Konkurs Recytatorski odbywał się pod patronatem powiatu olsztyńskiego
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- O kpr. Henryku Wojczyńskim 
wiemy niewiele. Znamy z jego 
życia tylko ten epizod kiedy był 
w V Wileńskiej Brygadzie. Do-
łączył do tej brygady w kwietniu 
1946 roku i brał udział w więk-
szości akcji bojowych. W jednej 
z ostatnich akcji, w jakiej wziął 
udział, IV Szwadron miał poko-
nać Warmię i Mazury, i dotrzeć 
do Borów Tucholskich, aby osią-
gnąć łączność z pozostałymi 
dwoma Szwadronami Brygady 
Majora Łupaszki. Niestety pod-
czas jednej z akcji kpr. Mercedes 
został ranny odłamkiem granatu 

w brzuch i zmarł – powiedział 
Michał Ostapiuk z Delegatury 
IPN w Olsztynie.
Do dzisiaj nie jest znane do-
kładne miejsce pochówku kpr. 
Henryka Wojczyńskiego- Spo-
rządzono dla niego trumnę oraz 
krzyż i poproszono miejscową 
rodzinę Warmiaków, żeby po-
chowała kpr. Henryka Wojczyń-
skiego. Niestety Urząd Bezpie-
czeństwa dowiedział się o tym. 
Ciało kaprala zostało odkopane 
i zamknięto je w celi więzienia 
w Stawigudzie. Następnie ciało 
zostało wywiezione i nie wiemy 

do dzisiaj gdzie kpr. Mercedes 
został pochowany – dodał Mi-
chał Ostapiuk.
Uroczystości rozpoczęły się 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Stawigudzie, gdzie odbył się 
wykład historyczny wygłoszony 
przez Michała Ostapiuka. 
Z programem patriotycznym 
wystąpiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Stawigudzie. 
Dzieci zaprezentowały wiersze 

i pieśni patriotyczne. Pierwszą 
część uroczystości zakończył 
występ Zespołu Sygnalistów 
Leśnych „Forest Brass” z Nad-
leśnictwa Lidzbark.
Druga część uroczystości odbyła 
się już na terenie Nadleśnictwa 
„Jagiełek”. Tam została odsło-
nięta tablica pamiątkowa, kape-

lan leśników ks. Mariusz Ry-
bicki poświęcił kapliczkę, którą 
ustawiono, aby upamiętnić Żoł-
nierzy Wyklętych, a na koniec 
zgromadzeni goście złożyli 
kwiaty przy wspomnianej ka-
pliczce oraz posadzili cisy upa-

miętniające 100 -lecie odzyska-
nia niepodległości.
- Jesteśmy na terenie Nadleśnic-
twa Jagiełek. Właśnie w tym 
miejscu znajdowała się leśni-
czówka i tu niejednokrotnie za-
trzymywał się IV Szwadron, 
V Wileńskiej Brygady AK. My 
chcemy młodzież z tą najnowszą 

historią zapoznawać, dlatego 
zdecydowaliśmy upamiętnić to 
miejsce za pomocą kapliczki, 
a także dzisiaj odsłoniętej ta-
blicy – dodała Nadleśniczy Bo-
żena Przesław.

raf

REKLAMA

Nadleśnictwo „Jagiełek” zorganizowało uroczystości 
upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. Podczas uroczy-
stości odsłonięto tablicę, która przypomina o tym, że 
na tym obszarze pochowany został Henryk Wojczyński, 
pseudonim „Mercedes”.

W Nadleśnictwie „Jagiełek” upamiętniono 
kpr. Henryka Wojczyńskiego „Mercedesa”

Sześć sąsiadujących ze sobą 
farm ma powstać w pobliżu 
miejscowości Mierki, dwie ko-
lejne w okolicach Królikowa, 
a po jednej instalacji zostanie 
utworzonych w Łutynowie, To-
maszynie i Wilkowie. Aktualnie 
realizowane są farmy w Mier-
kach i Wilkowie. W Wilkowie 
inwestycja powstaje na terenie 
zrekultywowanego składowi-
ska odpadów. Taka lokalizacja 
ma wiele zalet. Jest to teren wy-
łączony z możliwości realizacji 
większości przedsięwzięć inwe-

stycyjnych, który przez wiele lat 
leżałby odłogiem i pozostałby 
niezagospodarowany. Posado-
wienie tutaj instalacji fotowol-
taicznej pozwoli na efektywne 
wykorzystanie tego terenu do 
celów komercyjnych oraz za-
oszczędzenie środków finanso-
wych przez inwestora na zakup 
gruntu. Burmistrz Olsztynka, 
Artur Wrochna jest zdania, że 
jest to wzorcowy sposób zago-
spodarowania przestrzeni, wy-
dawałoby się, całkowicie bez-
użytecznej- Ponad siedem lat 

temu, przy okazji budowy ob-
wodnicy Olsztynka, udało się 
opracować projekt zagospoda-
rowania terenu po wysypisku 

śmieci. Cały czas prowadzone 
są tam odgazowywania, co rok 
odbywają się badania, ale pełne 
zrekultywowanie ziemi na tym 
terenie wymaga wiele czasu. 
Dzięki powstaniu w tym miej-
scu farmy fotowoltaicznej nie 
tylko zostanie wykorzystany nie-

użytek. Ta i inne inwestycje tego 
typu w naszej gminie przyczynią 
się do poprawy stanu środowi-
ska naturalnego dzięki produkcji 
prądu elektrycznego z odnawial-
nych źródeł energii- kończy Ar-
tur Wrochna. 

rad

Na terenie gminy Olsztynek planowana jest budowa jedenastu farm fotowoltaicz-
nych o łącznej powierzchni około 30 ha. Moc elektryczna wszystkich projektowa-
nych farm wyniesie 17 MW. 

W Olsztynku popłynie słoneczna energia

Fotowoltaiczne panele prezentują się bardzo okazale 

Zespołu Sygnalistów Leśnych „Forest Brass” z Nadleśnictwa Lidzbark przed kapliczką

Zespołu Sygnalistów Leśnych „Forest Brass” z Nadleśnictwa Lidzbark 
w GOK w Stawigudzie 

Uczestnicy uroczystości

Władze Gminy Stawiguda składają wiązankę pod kapliczką. Od lewej Grzegorz Wieczo-
rek, przewodniczący Rady Gminy, Irena Derdoń, wójt Gminy Stawiguda, Jarosław Organi-
ściak, zastępca wójta Gminy Stawiguda
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KORESPONDENCJA Z LITWY

Geograficzne 
Centrum Europy 
Jadąc do Wesołówek mijamy 
geograficzne Centrum Eu-
ropy. Według obliczeń uczo-
nych z Francuskiego Narodo-
wego Instytutu Geograficznego, 
przeprowadzonych w 1989 r., 
prawdziwe i jedyne centrum 
geograficzne Europy znajduje 
się właśnie na Litwie, na pół-
noc od Wilna (26 km), obok wsi 
Purnuszki. Ten fakt zarejestro-
wany jest w Księdze Rekordów 
Ginessa. W punkcie centralnym 
Geograficznego Centrum Eu-
ropy znajduje się ogromny ka-
mień, na którym ku pamięci 
turyści mogą zrobić zdjęcia. Pra-
gnąc uczcić wstąpienie Litwy do 
Unii Europejskiej (1 maja 2004 
r.) słynny litewski rzeźbiarz Ge-
diminas Jokubonis stworzył 
kompozycję – kolumnę z bia-
łego granitu, wierzchołek któ-
rej przepasany jest gwiezdną 
koroną; znajduje się ona w Geo-
graficznym Centrum Europy.

Budynek w darze 
od Polski
Niby ta miejscowość niczym 
się szczególnym nie wyróżnia. 
Mieszkają tam zwykli ludzie, za-
zwyczaj Polacy. Ale na pagórku 
wyłania się perełka, co nosi na-
zwę Szkoła w Wesołówce, gdzie 
nauczanie odbywa się tylko 
w języku polskim. Odnowiony, 
piękny i schludny dwupiętrowy 
budynek jest darem Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
Początki oświaty na terenach 
dzisiejszej wsi Wesołówki się-
gają okresu powojennego. 
Szkoła została założona w 1947 
roku we wsi Pioruńce r. wileń-
skiego (niegdyś rejon niemeń-
czynski) w gmachu byłego wła-
ściciela majątku Przewłockiego. 
Po wyjedzie pana Przewłoc-
kiego do Polski w 1947 r. w jego 
majątku została założona szkoła 
z rosyjskim językiem wykłado-
wym. Szkoła liczyła zaledwie 
5 klas, później się rozrosła do 
siedmioletniej.
Od 1949 roku w szkole siedmio-
letniej w Pioruńcach były utwo-
rzone polskie klasy. Jakiś czas 
szkoła była dwujęzyczna (rosyj-
sko – polska). Ale powoli klasy 

rosyjskie zaczęły zanikać, bo 
każdy chciał uczyć się w języku 
polskim – ojczystym. Od 1964 
do roku 1996 (33 lata) dyrekto-
rem był świętej pamięci Nikołaj 
Morozow. To właśnie za jego 
kadencji, w 1992 roku szkoła zo-
stała przeniesiona do wsi Weso-
łówka i została przemianowana 
na Wesołówską Szkołę Pod-
stawową. W latach 2005–2012 
obowiązki dyrektora sprawo-
wał młody i energiczny Robert 
Komarowski. Obecnie pełni on 
funkcje zastępcy mera rejonu 
wileńskiego.
W latach 2005–2006 budy-
nek szkoły został rozbudowany. 
Ocieplono ściany, dach, wymie-
niono system grzewczy, w do-
budówce rozlokowały się sala 
sportowa, stołówka, klasy po-
czątkowe i pracownia do maj-
sterkowania. Rozbudowę sfi-
nansował Samorząd Rejonu 
Wileńskiego oraz jako dar Na-
rodu Polskiego dla Rodaków 
dofinansowano z dotacji Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.
W roku 2011 ze środków pro-
jektu Unii Europejskiej „Rekon-
strukcja nieużywanego budynku 
Szkoły Podstawowej w Weso-
łówce oraz uporządkowanie te-
renu”, budżetu państwa oraz sa-
morządu rejonu wileńskiego 
został odnowiony nieużywany 
budynek szkolny przy ulicy Jau-
nimo 2 w celu dostosowania go 
do potrzeb wspólnoty wiejskiej. 
Przy szkole natomiast zostało 
zbudowane boisko sportowe ze 
sztuczną nawierzchnią, z któ-
rego korzystają nie tylko ucznio-
wie naszej szkoły, ale także 
wszyscy mieszkańcy wsi Weso-
łówka. W odnowionym budynku 
szkolnym mieszczą się dwie 

klasy, oddział biblioteki rejonu 
wileńskiego w Wesołówce oraz 
ambulatorium.
W 2017 roku szkoła zmieniła 
status. Została filią Gimnazjum 
im. św. Stanisława Kostki 
w Podbrzeziu. 

Szkoła z kulturowymi 
tradycjami
Szkoła – to społeczność nauczy-
cieli, uczniów i ich rodziców. 
Mimo, iż w tej placówce oświa-
towej jest mało uczniów, panuje 
tu wspaniała atmosfera. Kie-
rowniczką szkoły jest Czesława 
Szablińska. Jest osobą wspa-
niałą i uczciwą. Stworzyła do-
brą aurę w szkole. Pani Czesława 
jest starszym nauczycielem geo-
grafii i prowadzi również zaję-
cia choreograficzne dla uczniów. 
Dlatego każda impreza pozalek-
cyjna upiększona tańcami folk-
lorystycznymi jest na wysokim 
poziomie. Czesława Szablińska, 
mimo pracy w szkole, śpiewa 
w zespole „Ojcowizna”. Warto 
dodać, iż była wieloletnią ar-
tystką słynnego na całym świe-
cie zespołu „Wileńszczyzna”, 
którym kierował niegdyś świętej 

pamięci Gabriel Jan Mincewicz, 
nauczyciel religii i społecznik. 
W 2009 roku otrzymała Srebrny 
Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej.
Życie w szkole ciągle wre. Na-
uczyciele w tej szkole są prężni 
i organizują wiele imprez. Zajęcia 
pozalekcyjne są na wysokim po-
ziomie. Społeczność szkolna sza-
nuje tradycje narodu litewskiego, 
a także Macierzy. Ciekawe są qu-
izy historyczne, które organizuje 
starszy nauczyciel historii Reda 
Kazimierewicz. Na wysokim 
poziomie są także tańce folklo-
rystyczne. Niektórzy uczniowie 
są tancerzami polskiego ze-
społu „Perła”, którego kierow-
nikiem jest German Komarow-
ski, dyrektor Wielofunkcyjnego 
Ośrodka Kultury w Niemen-
czynie. Ten zespół kilka lat temu 
zwyciężył w projekcie telewizyj-
nym „Kadagys”, który organizo-
wała telewizja litewska. Były to 
nieoficjalne mistrzostwa Litwy 
w tańcach folklorystycznych. 
Upiększeniem okresu bożenaro-
dzeniowego są natomiast Jasełka. 
Reżyserem tych przedstawień 
jest Lila Naruszewicz, metodyk 

nauczania klas początkowych. 
To teatr cieni, to orędzie „anioł-
ków” na tle filmu „Maria z Naza-
retu” wprowadzają widzów w za-
chwyt.
Warto dodać, iż zasłużonym na-
uczycielem jest wieloletnia dzia-
łaczka społeczna Anna Moro-
zowa, która wykładała chemię 
i biologię, obecnie jest na emery-
turze. 

Uczniowie podróżując poznają Li-
twę. Niedawno byli w Domu Sy-
gnatariuszy, w którym 16 lutego 
1918 r. został podpisany akt nie-
podległości Litwy. Szkoła ta rów-
nież bierze udział w wydarzeniach 
religijnych. Uczniowie uczestniczą 
w Parafianach Archidiecezji Wi-
leńskiej, przemierzają szlak piel-
grzymkowy śladami św. p. ks. pra-
łata Józefa Obremskiego. Piękną 
tradycję stanowi wspólne odma-
wianie porannej modlitwy każ-
dego dnia przed lekcjami. O wyda-
rzeniach więcej można przeczytać 
na profilu szkoły na Facebooku 
o nazwie Szkoła-Wielofunkcyjne 
Centrum w Wesołówce-filia 
Gimnazjum św. S. Kostki.

Pielęgnują polskość 

Społeczność szkolna w tym 
roku szykuje się również do ob-
chodów 100-lecia Niepodległo-
ści Rzeczypospolitej Polskiej. 
W planach jest zwiedzanie Wi-
leńszczyzny śladami Józefa Kle-
mensa Piłsudskiego. Mają zamiar 
zwiedzić Zułów, Powiewiórki, 
Rossy. Warto przypomnieć, iż 
uczniowie tej szkoły kilka lat 
temu brali udział w biegu, zwią-
zanego z odzyskaniem niepod-
ległości Polski, którego trasa 
przechodziła od Zułowa, gdzie 
urodził się marszałek, do Cmen-
tarza na Rossie w Wilnie, gdzie 
spoczywa jego serce (odległość 
60 km).
Największym jednak marze-
niem uczniów i nauczycieli tej 
placówki oświatowej jest kilku-
dniowa wycieczka do Warszawy, 
podczas której można poznać sto-
licę Polski, zwiedzając obiekty 
historyczne, a w szczególności 
słynne Muzeum Powstania War-
szawskiego, złożyć wieńce i od-
dać hołd pamięci przed Pomni-
kiem Nieznanego Żołnierza. To 
byłby piękny akcent uczcze-
nia stulecia Niepodległości Pol-
ski. Ale ta wycieczka może być 
możliwa dzięki wsparciu finan-
sowemu ziemi warmińskiej. Bo 
w szkole tej uczą się dzieci, któ-
rych nie stać na całkowite pokry-
cie kosztów tej podróży. Społecz-
ność szkoły apeluje o otwarcie 
Waszych serc i zasponsorowa-
nie tej wycieczki. Ta podróż pla-
nowana jest w okresie letnim lub 
jesiennym (zależy od finansów). 
Szczegóły będą znane redakcji 
„Gazety Warmińskiej”.
Święty Jan Paweł II powiedział: 
„Pamiętajcie, że jesteście Pola-
kami. Muzykę macie w duszy”. 
Właśnie szkoła w Wesołówce jest 
tą perełką polskości na Litwie…

Andrzej Aszkiełowicz

Na 37 kilometrze, na północ od stołecznego miasta Wilna położona jest nieduża, bo 
licząca tylko około 300 mieszkańców, wieś Wesołówka. Pierwsza wzmianka o tej wsi 
pochodzi z 1905 roku. Były w tym czasie 4 wsie o tej nazwie, rozmieszczone od sie-
bie w promieniu około 15 km. Wieś zawsze należała do gminy Podbrzezie. W roku 
1930 gmina ta liczyła 17 szkół początkowych z polskim językiem nauczania. Obec-
nie zostały 2 wsie o nazwie Wesołówka, które rozdziela szosa Wilno – Utena. 

Szkoła w Wesołówce – perełką polskości

Prosimy o przelew pieniężny na następujące konto:
Asociacija Visalaukes kaimo bendruomene,
Numer konta LT977300010131395092
Nazwa banku AB SWEDBANK
SWIFT HABALT22
Kod banku 112029651.
Prosimy o dopisek- Darowizna na wycieczkę do Warszawy dla 
dzieci z Wesołówki. 
Potrzebujemy 3 tys. Euro, bądź 13 tys. złotych. Obiecuję zrelacjo-
nować wycieczkę na łamach Gazety Warmińskiej. Za pomoc 
z góry serdecznie dziękuję.

Obchody 99 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Polski

Zapusty

Dzień Języka Ojczystego

Dzień Polonii i Polaków za granicą 



8 www.facebook.com/wgwarminska11.04-24.04.2018 r. numer 122 www.gwarminska.pl
GMINA

Najwięcej emocji było związa-
nych z przeciąganiem liny i pod-
noszeniem odważnika. Te dwie 
konkurencje skupiły największą 
uwagę widzów. Atmosfera sku-
pienia panowała również w świe-
tlicy szkolnej, gdzie toczyła się 
rywalizacja podczas gry w sza-
chy i warcaby. Pozostałe kon-
kurencje także miały swoich ki-
biców i miłośników. Wszyscy 
zawodnicy i kibice mogli poczę-
stować się jabłkami przekaza-

nymi przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Świątkach.
Za zajęcie I – III miejsca indy-
widualnie zawodnicy otrzymali 
medale i dyplomy, natomiast 
za zajęcie I miejsca zwycię-
skie Sołectwo otrzymało puchar 
i nagrodę pieniężną w wysoko-
ści 1200 zł , za zajęcie II miej-
sca Sołectwo otrzymało puchar 
i nagrodę pieniężną w wysoko-
ści 800 zł, za zajęcie III miej-
sca Sołectwo otrzymało puchar 

i nagrodę pieniężną w wysoko-
ści 500 zł. Nagrody finansowe, 
puchary i medale dla zwycięz-
ców zostały ufundowane przez 
Wójta Gminy Świątki.
Puchary i medale zwycięzcom 
wręczali: Wójt Gminy Świątki 
– Sławomir Kowalczyk, Dy-

rektor Szkoły Podstawowej – 
Agnieszka Miąsko oraz Koor-
dynator ds. Sportu w Urzędzie 

Gminy Świątki – Karol Tuche-
wicz.
Ostateczna klasyfikacja punk-
towa wyglądała następująco: 
pierwsze miejsce zajęło Sołec-
two Świątki, drugie Sołectwo 
Jankowo, trzecie Sołectwo Ka-
listy, czwarte Sołectwo Kwie-
cewo, a piąte Sołectwo Brzy-
dowo.
W poszczególnych konkuren-
cjach zwyciężyli:
Wielobój VIP-ów (rzut lotką 
do tarczy, strzał do bramki, 
unihokej)
Sołtys: 1.Sebastian Szewczyk 
(Kalisty) 2. Iwona Zapał (Kwie-
cewo) 3. Adam Orłowski (Jan-
kowo)
Członek Rady Sołeckiej: 
1. Agnieszka Kuch (Brzydowo) 
2. Gabriela Hładio (Kalisty) 3. 

Nadzieja Wiśnicka (Konradowo)
Przedstawicielka kobiet: 
1.Weronika Dzieniszewska (Jan-
kowo) 2.Teresa Szewczyk (Ka-
listy) 3. Adela Chamera (Brzy-
dowo)
Przedstawiciel mężczyzn: 
1.Adam Ludwikowski (Świątki) 
2. Jacek Dzieniszewski (Jan-
kowo) 3. Tomasz Szewczyk (Ka-
listy)
Konkurencje dla zawodników
Tenis stołowy : 1.Adam Kucz-
nier (Kwiecewo) 2. Angelika 
Stankiewicz (Brzydowo) 3. Pa-

tryk Łęczkowski (Jankowo)
Szachy – 3 pierwsze miejsca: 
Mirosław Veith (Kalisty), Grze-
gorz Dzikowski (Jankowo), Piotr 
Kucznier (Kwiecewo)
Warcaby: 1.Andrzej Zieliński 
(Kalisty) 2. Beata Dzikowska 
(Jankowo) 2. Milena Jarosze-
wicz (Świątki)
Podnoszenie odważnika do 
75 kg: 1.Kamil Tuchewicz 

(Świątki) 2.Damian Hładzio 
(Kalisty) 3.Nestor Kornas (Jan-
kowo) 
Podnoszenie odważnika pow. 
75 kg: 1.Bartłomiej Grodzicki 
(Jankowo) 2.Karol Tuchewicz 
(Świątki) 3.Adam Stankiewicz 
(Brzydowo)

Wyciskanie sztangi 50 kg leżąc: 
1.Piotr Szerszeń (Świątki) 2.Pa-
tryk Gójski (Jankowo) 3.Marcin 
Stankiewicz (Brzydowo)
Przeciąganie liny: 
1.Świątki 2.Jankowo 3.Kwie-
cewo.

red

W Szkole Podstawowej w Świątkach obyła się XI Spartakiada Sportowa Sołectw 
o Puchar Wójta Gminy Świątki. Do rozgrywek zgłosiło się 5 sołectw. Przedstawi-
ciele sołectw rywalizowali w takich konkurencjach jak: wielobój VIP – ów (rzut lotką 
do tarczy, strzał do bramki, unihokej), tenis stołowy, szachy, warcaby, wyciskanie 
sztangi 50 kg leżąc, podnoszenie odważnika do 75 kg i powyżej oraz przeciągnie liny.

XI Spartakiada Sportowa Sołectw 
o Puchar Wójta Gminy Świątki

REKLAMA

Na ostatniej sesji rady gminy w Świątkach wójt Sławomir Kowalczyk uhono-
rował sołtysów pamiątkowymi statuetkami. Podziękował im w ten sposób za 
pracę i zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności z okazji niedawno ob-
chodzonego Dnia Sołtysa. 

W Świątkach doceniono 
pracę sołtysów

Były medale i dyplomy

Wójt Gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk bacznie obserwował zmagania

Pamiątkowe zdjęcie z wójtem

Ciężarowcy na start

Przeciąganie liny wymaga siły i zręczności

Pamiątkowe zdjęcie sołtysów z wójtem, Sławomirem Kowalczykiem
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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 i 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 pobudzenia 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.
Podstawą przedstawienia są 
„pedagogiczne“ teksty Hein-
richa Hoffmanna, niemiec-
kiego pisarza i psychiatry, który 
w XIX wieku napisał i zilustro-
wał książkę dla swoich dzieci 
„Der Struwwelpeter”. Dzięki 
niej odniósł niespodziewany 
i światowy sukces, a na jego 
makabreskach wychowywały 
się całe pokolenia dzieci (także 
w Polsce – dzięki tłumaczeniom 

W. Szymanowskiego z 1858 
roku). Obok tekstów pioniera 
dziecięcej psychiatrii w scena-
riuszu wykorzystano utwory in-
nych autorów piszących w duchu 
dydaktyczno-umoralniającym: 
m.in. S. Jachowicza, J. Tuwima. 
Kompozycje zostały napisane 
przez Marka Maternę.”
– Ja się zetknąłem z tym materia-
łem już bardzo dawno temu i za-
wsze marzyłem, żeby to zagrać. 
Nie udało mi się tego zrobić, ale 
doszło do tego, że Dyrektor Ja-
nusz Kijowski zaproponował mi 
zrobienie kolejnego egzaminu dy-
plomowego i wtedy pomyślałem, 
że warto własnie wziąć się za ten 
materiał – powiedział reżyser 
spektaklu, Jacek Bończyk.
Reżyser podkreśla, że jest to 
spektakl, który na pewno przy-
padnie do gustu również doro-
słym- Na końcu spektaklu pojawi 
się współczesna adaptacja tego 
tekstu. Bardzo ważne aby te bajki 
pokazywać w różnych formach. 
Nie tylko dzieci, ale również i do-
rośli je uwielbiają. Jestem prze-
konany o tym, że widzowie po 
wyjściu ze spektaklu, będą nu-
cić piosenki, które na nim usły-
szą, ponieważ one bardzo szybko 
wpadają w ucho.

raf

KULTURA

Teatr to magiczne miejsce, pozwala na wspaniałe podróże do 
różnych krain i opowieści. Zależy nam, by czarować nie tylko 
słowem, ale obrazem i muzyką” – zapowiada reżyser i Dyrektor 
OTL, Andrzej Bartnikowski. Przy użyciu rozmaitych środków 
teatralnych przedstawi olsztyńskiej publiczności tekst, którego 
autorem jest znany i ceniony Eric-Emmanuel Schmitt. Na scenie 
ośmioro aktorów opowie publiczności opartą na faktach histo-
rię żydowskiego ośmioletniego chłopca, Josepha, który podczas 
okupacji Belgii trafił do sierocińca prowadzonego przez katolic-
kiego księdza. Ojciec Pons zadbał nie tylko o bezpieczeństwo, 
ale i o zachowanie wartości wiary i religii żydowskiej. Cała opo-
wieść niesie za sobą przesłanie dotyczące pamięci i wierności. 
Autorzy przybliżając za Schmittem wizję hitlerowskiego potopu 
– okrutnego i niszczącego przypomną widzom sobie historię, 
która chwyta za serce.
Spektakl opowiedziany za pomocą współczesnych środków te-
atralnych oraz lalek.
Dzieło oryginalne w języku francuskim ©Antigone [2004]. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. www.eric-emmanuel-schmitt.com
AUTOR: Eric-Emmanuel Schmitt 
REŻYSERIA I ADAPTACJA: Andrzej Bartnikowski
SCENOGRAFIA: Monika Wójcik
MUZYKA: Natasza Topor i Dariusz Chociej
TŁUMACZENIE: Barbara Grzegorzewska

Produkcja spektaklu „Dziecko Noego” 
nabiera rozpędu! Premiera odbędzie się 
21 kwietnia 2018 roku
Najbliższa premiera OTL - „Dziecko Noego” będzie 
widowiskiem realizowanym na dużej scenie. „Przy 
tej okazji w sposób maksymalny korzystamy z na-
szych pracowni: plastycznej, stolarskiej i mechani-
zatorskiej. 

Na deskach Teatru im. Stefana Jaracza (Scena u Sewruka) spektakl pt. Bajki dla niegrzecznych dzieci. „Bajki 
dla niegrzecznych dzieci”, to muzyczny spektakl dyplomowy studentów Policealnego Studium Aktorskiego im. A. 
Sewruka w Olsztynie wyreżyserowany przez dobrze znanego olsztyńskiej publiczności Jacka Bończyka.

Premiera muzycznego spektaklu 
dyplomowego Bajki dla niegrzecznych dzieci”

Hans Zimmer to bez wątpienia je-
den z najbardziej cenionych, naj-
popularniejszych kompozytorów 
muzyki filmowej, laureat Na-
grody Akademii Filmowej za mu-
zykę skomponowaną do uwiel-
bianej przez Widzów na całym 
świecie animacji „Król lew”.
„Hans Zimmer - Live in Prague” 
jest zapisem koncertu jaki odbył 
się w maju 2016 roku. Kompo-
zytorowi towarzyszyła na sce-
nie 72 osobowa orkiestra i chór. 
Spektakularna oprawa świetlna, 
a także repertuar wykonany tego 
wieczoru będąc prawdziwym 
„The Best Of” muzyka, stwo-

rzyły niezapomniane widowi-
sko. Podczas koncertu zostały 
wykonane motywy przewodnie  
z takich filmów jak: „Gladiator”, 
„Incepcja”, „Kod Da Vinci”, 
„Piraci z Karaibów”, „Sherlock 
Holmes”, „Mroczny Rycerz Try-
logia”, „Król lew” czy „Rain 
Man”.
Szczegółowe informacje do-
tyczące najnowszej odsłony 
cyklu Helios na Scenie oraz 
opcja zakupu biletów dostępne 
są pod adresem: www.helios.
pl/zimmer. Zapraszamy na to 
wyjątkowe wydarzenie do kin 
Helios!

Hans Zimmer - Live in Prague” 

Wyjątkowy koncert muzyki 
filmowej na wielkim ekranie!
Sieć kin Helios zaprasza swoich Widzów na najnowszą 
odsłonę cyklu Helios na Scenie.W niedzielę, 22 kwietnia 
o godzinie 18:00 na ekranach 15 kin zostanie zaprezen-
towana retransmisja wyjątkowego koncertu jednego  
z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej - 
Hansa Zimmera.

Kadr ze spektaklu Kadr ze spektaklu 
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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA

AUTO-MOTO KUPIĘ

! SKUP aut – Gotówka, 508-
460-125.

CAŁE, powypadkowe, 502-
180-869.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

2-POKOJOWE 48,50m Bur-
skiego 205.000zł, (89)543-08-
61 “Sadowski”

DOM Szczęsne, (89)539-91-11.
DZIAŁKĘ budowlaną 109 
999zł, 795-820-780.

WWW.DOMKIHONELDER-
SKIE.EU 503-103-703.

PRACA DAM

SZUKASZ pracy jako Opie-
kunka w Niemczech? Znasz 
język niemiecki na poziomie 

komunikatywnym? Jeżeli tak, 
skontaktuj się z nami! 530 751 

997 Pflegehelden.

BIZNES

CHWILÓWKI, 89-535-30-78.

CHWILÓWKI Bojarowicz 89-
534-06-73.

LOMBARD Bojarowicz 601-
614-896.

POŻYCZKI. (89) 527-72-04.

ROLNICTWO

!!!SKUP bydła pozaklasowego. 
788-964-919.

SKUP koni rzeźnych, eksporto-
wych, 606-954-202.

SPRZEDAŻ narybku karpia, 
lina, tołpygi, amura, 602-754-
909.

KUPIĘ: MASZYNY, CIĄ-
GNIKI, te. 663-949-448.

SPRZEDAM: OPONY rolnicze 
do kombajnów, ciągników, przy-
czep, sprzętu budowlanego, Tel. 
505-212-810.

IRGA kwalifikowane sadzeniaki 
sprzedam, 797-944-919

KUPUJEMY zboża, 602-114-
212.

SPRZEDAM: eco gryka, 508-
190-161.

INNE KUPIĘ

KUPIĘ wojenne przedmio-
ty:szable, bagnety, hełmy, 
czapki, mundury, odznaki 

itd. oraz stare motocykle-czę-
ści: silniki, ramy, baki, koła, 

kosze i inne.505529328

KUPIĘ stare polskie motocy-
kle: sokół, cws, sm500, lech, 
moj130, podkowa, niemen, 

tornedo, junak, shl, wfm, wsk 
i wszelkie części. 505529328.

INNE SPRZEDAM

! DREWNO kominkowe, 501-
036-423.

16,80ZŁ, blachy na dachy, 605-
931-138.

MASZYNY stolarskie, 602-
459-611.

GARAŻE blaszane, PROMO-
CYJNE CENY, www.partner-
stal.pl, 798-710-329, (89)650-
51-06, 87/555-54-20.

SPRZEDAM amura, karpia i ka-
rasia, 514-988-425, 669-483-895.

TANIE blachy trapezowe od 
13,80zł/netto, 601-407-706.

INNE KUPIĘ

MASZYNY stolarskie, 602-
459-611.

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.

USŁUGI

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.

BRAMY, ogrodzenia, 511-082-
137.

CYKLINOWANIE, 502-472-
522 panele.

CYKLINOWANIE, 889-399-
876.

CZARNOZIEM, trawniki, 667-
81-11-22.

CZYSZCZENIE, 601-840-139.

DACH, 797-893-717.

DACHY, 511-082-137.

GARAŻE blaszane, ocieplane, 
bramy garażowe, wiaty, hale. Trans-
port i montaż, raty, www.garazyki.
pl, (58)535-15-96, 695-214-000.

GAZOWE uprawnienia, 504-
106-897.

GLAZURA, 698-161-987.

HYDRAULICY, 501-209-794.

HYDRAULICZNE, 504-106-
897.

KOMINKI-OBUDOWA, insta-
lacje, 795-899-865.

MALOWANIE, 782-404-688.

POLBRUK, 602-401-309.

PRZYJMĘ zlecenia stany su-
rowe, więźby dachowe, pokry-
cia dachowe, 507785975.
REMONTY – wykończenia, 
602-864-002.

MIEJSCE 

NA 

TWOJE 

OGŁOSZENIE
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1.  Znicz Biała Piska 19 53 64-8

2.  Tęcza Biskupiec 18 37 48-20

3.  Rominta Gołdap 17 33 31-21

4. Concordia Elbląg 19 32 24-20

5.  Unia Susz 17 31 36-18

6.  Motor Lubawa 18 26 30-21

7.  Mamry Giżycko 18 24 30-21

8.  Tęcza Miłomłyn 19 23 21-33

9. Mrągowia 
Mrągowo 18 23 17-19

10.  Granica Kętrzyn 19 22 25-42

11.  Pisa Barczewo 17  21 22-33

12.  MKS Korsze 17 19 27-41

13.  Błękitni Pasym 17 17 30-46

14.  Zatoka Braniewo 16 16 19-34

15.  Orlęta Reszel 16 15 17-24

16.  Błękitni Orneta 19 8 11-51

1.  Czarni Olecko 17 41 42-14

2.  LKS Różnowo 17 39 52-18

3.  Cresovia Górowo 
Iławeckie 19 31 37-28

4.  Łyna Sępopol 19 30 40-36

5.  Śniardwy Orzysz 17 28 29-24

6.  SKS Szczytno 17 28 34-34

7.  Wilczek Wilkowo 19 27 32-33

8.  Omulew Wielbark 18 27 23-21

9.  Vęgoria Węgorzewo 18 24 31-37

10.  Mazur Pisz 17 23 29-33

11.  Warmia Olsztyn 17 20 34-33

12.  Granica Bezledy 18 19 36-45

13.  Żagiel Piecki 18 18 29-41

14.  Victoria Bartoszyce 18 17 34-39

15.  DKS Dobre Miasto 18 12 19-35

16.  Jurand Barciany 17 12 21-51

1.  ITS Jeziorak Iława 18 52 66-7

2.  Olimpia Olsztynek 19 39 57-25

3.  Dąb Kadyny 18 37 51-33

4.  GSZS Rybno 19 32 71-30

5.  Ewingi Zalewo 19 30 35-41

6.  Huragan II Morąg 18 28 44-34

7.  Polonia Iłowo 19 25 43-36

8.  Polonia Pasłęk 18 25 33-45

9.  Płomień Turznica 18 24 38-56

10.  Osa Ząbrowo 19 23 29-56

11.  Radomniak Radomno 18 22 44-59

12.  Orzeł Janowiec 
Kościelny 18 22 37-44

13.  Kormoran Zwierzewo 18 20 32-50

14.  Czarni Rudzienice 19 15 31-46

15.  GKS Stawiguda 18 14 31-54

16.  Fortuna Dorotowo Gągławki 18 11 24-50

4 liga 
(Miejsce w tabeli, nazwa drużyny, liczba rozegranych 
spotkań, liczba punktów i stosunek bramek)

Klasa okręgowa grupa 1 
(Miejsce w tabeli, nazwa drużyny, liczba rozegranych 
spotkań, liczba punktów i stosunek bramek)

Klasa okręgowa grupa 2 
(Miejsce w tabeli, nazwa drużyny, liczba rozegranych 
spotkań, liczba punktów i stosunek bramek)

Kolejka 20 20 kolejka (14-15 kwietnia) 20 kolejka (14-15 kwietnia)

Kolejka 19 Kolejka 19 Kolejka 19

Zatoka Braniewo
w pierwotnym 

terminie (7 kwietnia, 
16:00) odwołany

Błękitni Pasym

Tęcza Biskupiec 0-1 Granica Kętrzyn
Mamry Giżycko 0-0 Concordia Elbląg
Motor Lubawa 1-2 Orlęta Reszel
Unia Susz 5-0 MKS Korsze
Pisa Barczewo 1-3 Znicz Biała Piska
Rominta Gołdap 0-0 Błękitni Orneta
Mrągowia Mrągowo 1-2 Tęcza Miłomłyn

Victoria Bartoszyce 1-3 Czarni Olecko
Mazur Pisz 0-0 Wilczek Wilkowo
Warmia Olsztyn 1-4 Łyna Sępopol
Cresovia Górowo Iławeckie 3-1 SKS Szczytno
Granica Bezledy 0-1 Śniardwy Orzysz
Omulew Wielbark 2-0 DKS Dobre Miasto
Vęgoria Węgorzewo 2-2 Jurand Barciany
LKS Różnowo 2-0 Żagiel Piecki

Olimpia Olsztynek 2-0 Czarni Olecko
Fortuna Dorotowo Gągławki 1-2 Wilczek Wilkowo
Orzeł Janowiec Kościelny 1-5 Łyna Sępopol
Osa Ząbrowo 2-1 SKS Szczytno
Czarni Rudzienice 1-1 Śniardwy Orzysz
ITS Jeziorak Iława 6-0 DKS Dobre Miasto
Dąb Kadyny 3-1 Jurand Barciany
Huragan II Morąg 2-1 Żagiel Piecki

Granica Kętrzyn - Mrągowia Mrągowo 14 kwietnia, 16:00
Tęcza Miłomłyn - Rominta Gołdap 14 kwietnia, 16:00
Błękitni Orneta - Pisa Barczewo 14 kwietnia, 16:00
Znicz Biała Piska - Unia Susz 14 kwietnia, 16:00
MKS Korsze - Motor Lubawa 14 kwietnia, 16:00
Orlęta Reszel - Błękitni Pasym 14 kwietnia, 16:00
Zatoka Braniewo - Mamry Giżycko 14 kwietnia, 16:00
Concordia Elbląg - Tęcza Biskupiec 14 kwietnia, 16:00

Czarni Olecko - LKS Różnowo
Żagiel Piecki - Vęgoria Węgorzewo
Jurand Barciany - Omulew Wielbark
DKS Dobre Miasto - Granica Bezledy
Śniardwy Orzysz - Cresovia Górowo Iławeckie
SKS Szczytno - Warmia Olsztyn
Łyna Sępopol - Mazur Pisz
Wilczek Wilkowo - Victoria Bartoszyce

Polonia Pasłęk - Huragan II Morąg
Polonia Iłowo - Dąb Kadyny
Płomień Turznica - ITS Jeziorak Iława
Kormoran Zwierzewo - Czarni Rudzienice
Ewingi Zalewo - Osa Ząbrowo
GKS Stawiguda - Orzeł Janowiec Kościelny
Radomniak Radomno - Fortuna Dorotowo Gągławki
GSZS Rybno - Olimpia Olsztynek

Skarb kibica

W poprzednim sezonie DKS 
Dobre Miasto zajął 12 miejsce 
w pierwszej grupie ligi okręgowej. 
Obecnie drużyna z Dobrego Mia-
sta z dorobkiem 12 punktów zaj-
muje 15 miejsce w lidze. Warto 
jednak wspomnieć, że drużyna 
seniorska w tym sezonie złożona 
jest z wielu młodych zawodników, 
o czym opowiedział nam trener 
DKS Dobre Miasto, Michał Wło-
darski. (Rozmowa został przepro-
wadzona przed 19 kolejką)
-Chciałbym na początku dowie-
dzieć się jak wygląda obecnie 
kadra Pańskiego zespołu? 
Kadra liczy 20 zawodników, 
z których połowa to są młodzie-
żowcy, chłopcy urodzeni w 1998 
roku i młodsi.
-Czy dostrzega Pan ich rozwój?
Oczywiście tym bardziej, że od 
początku sezonu zostali rzuceni 

na głęboką wodę, bo przeskok, 
z rozgrywek juniora młodszego 
do seniora, jest duży i naprawdę 
potrzeba czasu na to, żeby doj-
rzeli piłkarsko i mentalnie do gry 
w seniorach. Widać u tych chłop-
ców postęp, co cieszy, ale wery-
fikacją ich umiejętności będzie 
utrzymanie się naszego zespołu 
w 5 lidze, o co walczymy w tym 
sezonie.
-Co może być decydujące w roz-
strzygnięciu tej walki?
Na pewno walka będzie trwała 
do ostatniej kolejki. Decydować 
o miejscu w tabeli będą oczywi-
ście punkty zdobyte na koniec 
rozgrywek, ale ważne jest rów-
nież, kto jak będzie trenował, bo 
wiemy, że w ligach niższych róż-
nie z tym bywa. Ważnym czyn-
nikiem będą również kartki, no 
i kontuzje.

-Początek rundy wiosennej 
w waszym wykonaniu?
Zaczęliśmy słabo, jesteśmy po 2 
porażkach, ale do końca zostało 
jeszcze 13 meczy. Margines błędu 
mocno się zmniejszył, musimy 
ciężko trenować i przede wszyst-
kim uwierzyć we własne umiejęt-
ności, ponieważ graliśmy w tych 
dwóch meczach solidnie, ale po-
pełniliśmy kilka juniorskich błę-
dów, a w piłce seniorskiej liczą się 
przede wszystkim punkty, czyli 
wynik sportowy.
-Czy w najbliższych meczach 
o punkty będzie łatwiej, jeżeli 
uda się wyeliminować te błędy? 
Dla naszego zespołu każdy mecz 
to nauka, dużo rozmawiamy o tym 
co można i trzeba poprawić w na-
szej grze. W mikrocyklu treningo-
wym staramy się przygotować 
pod danego przeciwnika. Ja wie-

rzę w to, że się utrzymamy, chło-
paki też i musimy to udowodnić na 
boisku.
-Takich młodych zawodników 
trzeba specjalnie motywować 
przed meczem?
Chłopcy, którzy u nas grają wie-
dzą, że dla nich w wieku 17-18 
lat, to dobre przetarcie do grania 
w seniorach i motywować ich do 
grania oraz trenowania nie trzeba. 
Robią to z pasją i fajnie, bo wiemy 
jak trudno jest namówić młodych 
ludzi do pracy nad sobą, a to za-

procentuje w przyszłości, ponie-
waż dobry piłkarz-młodzieżowiec 
jest poszukiwany nawet w wyż-
szych ligach.
-W Dobrym Mieście jest dobry 
klimat do uprawiania piłki noż-
nej?
Klimat do uprawiania sportu, po-
winien być dobry zawsze i wszę-
dzie. Wiadomo, że często wiąże 
się to z finansami; rozgrywki, wy-
jazdy, obozy, sprzęt, trener, opieka 
medyczna, transport, to kosztuje. 
Naszym głównym sponsorem jest 

Urząd Miejski w Dobrym Mieście. 
Gramy w 5 lidze, mamy 6 grup 
młodzieżowych, wspomagają nas 
rodzice i w ten sposób działamy. 
Są w mieście inne stowarzysze-
nia i też sobie radzą. Myślę, że 
powoli wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Fajnie jakby Dobre Mia-
sto było miastem stawiającym na 
sport. Liczymy również na mo-
dernizację stadionu, co na pewno 
zwiększy możliwości dla rozwoju 
sportu w Dobrym Mieście.

raf

Dobromiejski Klub Sportowy, został założony 5 października w 1971 roku jako Klub 
Sportowy „Warfama” przy Warmińskiej Fabryce Maszyn Rolniczych. Największym 
sukcesem drużyny był występ w sezonie 1978/79 w trzeciej lidze. Niestety DKS zajął 
wtedy ostatnie miejsce i spadł do niższej ligi.

DKS Dobre Miasto walczy o utrzymanie w klasie okręgowej

Od lewej : Trener Michał Włodarski z drużyną juniorów młodszych na turnieju
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REKLAMA

To był najważniejszy mecz w sezo-
nie dla Indykpolu AZS Olsztyn. 
Ewentualne zwycięstwo za trzy 
punkty sprawiłoby, że olsztynia-
nie byliby tylko o krok od czołowej 
szóstki. Wyniki tak się ułożyły, że 
AZS miał wszystko w swoich rę-
kach. Cel zakładany na ten sezon 
był na wyciągniecie ręki.
Jednak meczu z GKS-em Ka-
towice trzeba było się obawiać, 
ponieważ katowiczanie grając 
u siebie nie raz już pokazali, że 
są w stanie urwać punkty teore-
tycznie mocniejszym rywalom. 
W ostatnim czasie udało im się to 
w spotkaniu z Jastrzębskim Wę-
glem, kiedy GKS przegrał 2:3, 
ale dzięki temu wynikowi dopisał 
cenny punkt do swojego dorobku.
Pomimo tego zdecydowanym fa-
worytem meczu byli olsztynia-
nie, którzy w ostatnich czterech 
meczach, wywalczyli komplet 
dwunastu punktów i widać było 
w tych meczach, że forma przy-
szła na najważniejszą część se-
zonu. Początek meczu jednak nie 
do końca potwierdzał tę tezę, po-
nieważ olsztynianie bardzo słabo 
weszli w to spotkanie. Zarówno 
w pierwszym jak i drugim secie 
mieli problemy ze skończeniem 
ataku, a za to gospodarze grali 
bardzo dobrze. 

Po dwóch setach dosyć niespo-
dziewanie mieliśmy wynik 2:0 
dla GKS Katowice. Chyba nikt 
nie spodziewał się takiego obrotu 
spraw. Być może stawka spotka-
nia trochę sparaliżowała olsztyń-
skich siatkarzy. Najważniejsze 
jednak, że udało im się w odpo-
wiednim momencie otrząsnąć 
z tego letargu i wrócić do meczu 
w bardzo dobrym stylu.
Trzeci set był bardzo wyrów-
nany. Dobrze prezentowali się 
olsztyńscy przyjmujący, któ-
rzy brali na swoje barki ciężar 
ataku. Po raz kolejny w tym se-
zonie dobrą zmianę zaliczył 
Adrian Buchowski, który jest 
jokerem w tali Roberto Santi-

lego. AZS w połowie seta wy-
szedł na trzy punktowe prowa-
dzenie i utrzymał je do końca.
Czwarty set również padł łupem 
olsztynian i o wygranej zadecy-
dował tie-break. Na początku to 
gospodarze zyskali w tej dodat-
kowej partii przewagę, ale AZS 
szybko straty odrobił i wyszedł 
na prowadzenie. Ostatecznie 
Indykpol AZS Olsztyn wygrał 
piątego seta 15:11 i całe spo-
tkanie 3:2. Dzięki tej wygra-
nej AZS ma wszystko w swo-
ich rękach i jeżeli wygra za trzy 
punkty ostatni mecz z MKS-em 
Będzin, to znajdzie się w fazie 
play-off.

raf

Po przyjściu do klubu nowego tre-
nera Kamila Kieresia, dużo po 
nim oczekiwano. W końcu spo-
kojne przygotowania zimowe, do-
brze przepracowany okres przy-
gotowawczy i wyniki sparingowe 
napawały optymizmem. Jednak na 
razie to się nie przekłada na wyniki, 
na ligowym polu.
Trzy porażki jedną bramką i remis 
uratowany w doliczonym czasie 
gry, chluby nie przynoszą( do tego 
doszła jeszcze porażka z Pogonią 
Siedlce). Owszem można zauwa-
żyć, że w defensywie zespół jest 
lepiej zorganizowany niż za po-
przedniego trenera Tomasza Asen-
skiego. Stomil traci mało bramek, 
ale problem jest taki, że jeszcze 
mniej ich strzela. „Zaciął” się kom-
pletnie Artur Siemaszko, który 
jest odpowiedzialny w Stomilu 
za zdobywanie bramek. Bez goli 
strzelonych przez tego młodego na-
pastnika o utrzymanie będzie nie-
zwykle trudno.
Stomil w poprzedniej kolejce roz-
grywał bardzo ważny mecz, w któ-
rym zmierzył się z Pogonią Sie-
dlce. Drużyna z Siedlec w ostatnim 
czasie również była w sporym kry-
zysie, więc wydawało się, że będzie 
to idealny rywal na przełamanie dla 
olsztyńskich piłkarzy. Ostatecznie 
jednak mecz nie potoczył się po 
myśli piłkarzy z Olsztyna.

Już w 21 minucie goście zdobyli 
gola po dobrze wykonanym rzu-
cie rożnym i świetnym strzale 
głową Meika Kawrota. Jeszcze 
w pierwszej połowie sytuacja się 
bardzo skomplikowała, ponie-
waż dwie żółte kartki otrzymał 
Janusz Bucholc i Stomil musiał 
kontynuować mecz grając w dzie-
sięciu. W drugiej połowie Stomil 
nie miał zbyt wiele atutów, a go-
ście wyprowadzili jeszcze jeden 
cios i wygrali to spotkanie 0:2.
Sytuacja w tabeli nie jest jesz-
cze tragiczna, ponieważ Stomil 
traci cztery punkty, do Olimpii 
Grudziądz, która zajmuje miej-
sce „barażowe”. Jest to mała 
strata, tylko żeby ją odrobić, to 
trzeba zacząć wygrywać. Teraz 
przed Stomilem niezwykle ważny 

mecz, który może zdecydować 
o przyszłości klubu. Olsztyński 
klub podejmie właśnie Olimpię 
Grudziądz, czyli zespół, który 
również jest uwikłany w walkę 
o utrzymanie.
Stomil ten mecz rozegra „u sie-
bie”, obecnie w Ostródzie. To też 
nie jest czynnik, który działa na 
plus dla olsztyńskiej drużyny, 
ponieważ wszyscy wiemy, że 
Stomil bardzo dobrze czuje się 
grając na swoim obiekcie przy 
Piłsudskiego. Teraz już jednak 
nie ma czasu na żadne wymówki, 
tylko trzeba wyszarpać punkty 
w najbliższych meczach, ponie-
waż w przeciwnym razie druga 
liga zbliży na niebezpiecznie bli-
ską odległość.

raf

W przedostatniej kolejce fazy zasadniczej Plus Ligi, Indykpol AZS Olsztyn wybrał się 
do Katowic na spotkanie z tamtejszym GKS-em. Mecz ten mógł zdecydować o dal-
szym losie olsztyńskiej drużyny w tym sezonie.

Kolejne zwycięstwo 
Indykpolu AZS Olsztyn

Cztery porażki i jeden remis, to dorobek Stomilu Olsztyn w rundzie wiosennej. Za-
równo piłkarze, jak i kibice oczekiwali zupełnie innych rezultatów.

Stomil robi kolejne kroki 
w stronę drugiej ligi

Siatkarze z Olsztyna mają powody do radości

 Piotr Skiba wrócił do bramki Stomilu, ale nie pomógł w odniesieniu zwycięstwa


