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Coraz mniej osób pracuje na emerytów

Czy zapłacimy 
więcej za wodę?

W powiecie bartoszyckim 
coraz mniej bezrobotnych

Ponad 18 tysięcy 
wypadków w rolnictwie 
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Sprawa z olsztyńskim 
rowerem miejskim cią-
gnie się już bardzo długo. 
Projekt ten został za-
inicjowany przez Sto-
warzyszenie Wizja Lo-
kalna Olsztyna jeszcze 
w 2013 roku. Od tam-
tego czasu w wielu mia-
stach Polski taki system 
wprowadzono i świetnie 
on funkcjonuje. W Olsz-
tynie jednak głównie ze 
względu na brak środ-
ków, próbowano w różny 
sposób na wprowadze-
nie systemu roweru miej-
skiego patrzeć, ale jak do tej pory, 
nic konkretnego w tej sprawie się 
nie działo.
Spróbujmy oszacować, jaki jest 
koszt takiego systemu?. Koszt 
utrzymania systemu roweru miej-
skiego, to około półtora miliona 
złotych, ale to wszystko będzie 
zależeć od tego, na jakie rozwią-
zanie miasto się zdecyduje. We-
dług raportu Wizji Lokalnej, je-
żeli byśmy przyjęli, że na system 
roweru miejskiego miasto prze-
znaczy, trochę mniej, bo milion 

złotych rocznie, to można by 
utworzyć około 30 stacji rowero-
wych z terminalami. Jeżeli jed-
nak udałoby się znaleźć jeszcze te 
dodatkowe pół miliona, to wtedy 
tych stacji mogłoby być nawet 
45. Co sprawiłoby, że na każdym 
olsztyńskim osiedlu znajdowa-
łyby się po dwie stacje.
Podczas sesji „budżetowej” Rady 
Miasta Olsztyna, Radni Plat-
formy Obywatelskiej złożyli 
wniosek formalny o uwzględnie-
nie w budżecie miasta na 2018 

rok, systemu roweru miejskiego. 
Radni PO chcieli, aby przenie-
siono kwotę miliona złotych 
z sektora -lokalny transport zbio-
rowy. Prezydent Piotr Grzymo-
wicz, stwierdził, że oczywiście 
jest za tym, żeby ten rower miej-
ski w Olsztynie wprowadzić, ale 
nie kosztem innych środków ko-
munikacji miejskiej.
Teraz Prezydent Olsztyna, Piotr 
Grzymowicz poinformował, że 
miasto przekaże na ten cel 350 
tysięcy złotych, a dodatkowo za 

kolejne 100 tysięcy złotych Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski 

ma zrealizować zadanie 
na mniejszą skalę na tere-
nie kampusu.
- Prawdopodobnie to bę-
dzie system pilotażowy, 
który był już rozważany 
w zeszłym roku, ale osta-
tecznie urzędnicy z niego 
zrezygnowali. Nie można 
jednak tego reklamo-
wać, jako system, ponie-
waż większość mieszkań-
ców z niego nie skorzysta, 
dlatego. że stacji będzie 
mało. Należy sobie zadać 
jednak pytanie, czemu 
tego się nie robi na wio-

snę, ponieważ to jest czas na 
wprowadzenie tego typu rozwią-
zań. Słyszymy, że „system” ma 
być wprowadzony jeszcze w tym 
roku, tylko problem w tym, że sys-
temy roweru miejskiego funkcjo-
nują od okresu wiosennego do 
później jesienni, więc ten olsztyń-
ski w tym roku może funkcjono-
wać zapewne maksymalnie dwa 
miesiące – powiedział Paweł 
Klonowski ze Stowarzyszenia 
Wizja Lokalna Olsztyna.
Jak można wywnioskować, ow-
szem będziemy mieli jakieś po-
czątki systemu roweru miejskiego 
w Olsztynie, ale będziemy mu-
sieli na to poczekać.
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Miasto Olsztyn ma przeznaczyć na system roweru miejskiego 350 tysięcy złotych. 
System powinien zostać uruchomiony jeszcze w tym roku.

Olsztyn inwestuje w rower miejski

W Oddziale Paszportowym Wy-
działu Spraw Obywatelskich i Cu-
dzoziemców Warmińsko-Mazur-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
obserwuje się od stycznia 
2018 roku zwiększone za-
interesowanie uzyskaniem 
paszportu. Szacuje się, że 
w stosunku do podobnego 
okresu w roku ubiegłym na-
stąpił wzrost o ok. 25 pro-
cent. Od stycznia do końca 
marca 2017 roku zostało 
przyjętych 9.433 wniosków 
o wydanie paszportu, nato-
miast w tym samym okresie 
2018 roku przyjęto 11.754 
wniosków. Z początkiem 
roku jedno stanowisko pasz-
portowe, które zwykle przyj-
mowało około 20-25 wnio-
sków dziennie, obecnie 
przyjmuje nawet po 45-55 
wniosków.
W celu sprawnej obsługi 
klienta, niekolidującej 

z ich pracą zawodową, a w przy-
padku małoletnich z obecnością 
w szkole, w każdą drugą środę 
miesiąca oddział paszpor-

tów w Olsztynie, Elblągu i Gi-
życku czynny jest w godzinach 
7:40-20:00. 
- Zwiększona liczba osób ubiega-
jących się o wydanie paszportu za-
pewne wynika z faktu, że chętniej 
podróżujemy przez cały rok. Już 
nie tylko sezon letni dla Polaków 

jest atrakcyjny. Dodatkowo 
kończą się terminy ważności 
paszportów. Dużą grupę sta-
nowią emeryci oraz rodziny 
zamieszkujące poza grani-
cami kraju – powiedziała 
Bożena Ulewicz, rzecznik 
prasowy Urzędu Woje-
wódzkiego w Olsztynie.
Obecnie praktycznie po ca-
łej Europie możemy podró-
żować bez paszportu. Mowa 
tutaj o następujących kra-
jach: kraje Unii Europej-
skiej, Bośni i Hercegowi-
nie, Chorwacji, Czarnogórze 
(do 30 dni), Gujanie Francu-
skiej, Gwadelupie, Islandii, 
Macedonii, Maderze i Azo-
rach, Martynice, Nowej Ka-
ledonii, Norwegii, Poline-
zji Francuskiej i Szwajcarii. 
Trzeba jednak dodać, że za-

miast paszportu musimy koniecz-
nie mieć ze sobą dowód osobisty.
Aby podróżować po pozostałych 
krajach świata potrzebujemy pasz-
portu, a również żeby wjechać 
i przebywać w niektórych krajach 
potrzebna jest wiza pobytowa. 
Jeżeli spojrzymy na Europę, to 
mowa tu o takich krajach jak: Tur-
cja, Białoruś i Rosja.
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Pomysł, jak pomysł – ani nowy 
ani odkrywczy. „Demeny Vo-
ting”, czyli system wyborczy, 
w którym rodzice lub opieku-
nowie prawni głosują w imie-
niu dzieci oparty jest na roz-
ważaniach demografa Paula 
Demeny’ego z 1986 roku, cho-
ciaż sam idea jego wprowa-
dzenia pojawiła się już na po-
czątku XX wieku. Na pewno 
jest kontrowersyjny. No bo, 
od razu pojawiają się pyta-
nia „techniczne”: Który z ro-
dziców miałby oddać głos za 
swoje dziecko?; Jak ustalić 
liczbę głosów przypadających 
na jednego rodzica-wyborcę?; 
itd. Pozostaje też kluczowa 
kwestia poglądów politycz-
nych młodego pokolenia.
Młodość ma swoje prawa – 
charakteryzuje się między in-
nymi buntem i radykalizmem 
poglądów, niezgodą na zastany 
porządek, co na polskiej scenie 
politycznej najlepiej pokazuje 
poparcie młodych wyborców 
dla radykalno-populistycz-
nych partii Pawła Kukiza, czy 
Janusza Korwin-Mikke. Czy 
więc dzieci J. Gowina zgodzą 
się z jego konserwatywnymi 
poglądami i chętnie „prze-
każą” swój głos na jego Po-
rozumienie? Jak mieliby gło-
sować rodzice w imieniu 
swoich dzieci by nie zlekcewa-
żyć głosu młodego pokolenia? 
Na swoich (w przypadku par-

tii Gowina – „konserwatywno-
-pawicowych”), czy też na ich 
(w przypadku większości dzieci 
– „socjalistyczno-populistycz-
nych”) kandydatów? Co by-
łoby lepsze dla tej „przyszłości 
Polski”?
Wprawdzie naukowcy znają 
zjawiska „transmisji rodzin-
nej przekonań politycznych” 
i „ciągłości międzypokolenio-
wej zachowań politycznych”, 
ale dotyczą one stosunkowo 
wąskiej grupy wyborców. Wy-
stępuje tylko tam, gdzie nie 
tylko rodzice są bardzo „roz-
politykowani”, ale i tam, gdzie 
ich poglądy są „skuteczne”. 
A poparcie dla partii Poro-
zumienie J. Gowina oscyluje 
w sondażach nawet nie na gra-
nicy progu wyborczego, a ra-
czej błędu statystycznego.
W większości przypadków 
z czasem, w miarę zdobywa-
nia doświadczeń i poznawania 
zalet konformizmu, większość 
młodych radykałów „stabili-
zuje” swoje poglądy. Zgrabnie 
ujął to między innymi Otto von 
Bismarck stwierdzając: „Kto 
za młodu nie był socjalistą, 
ten na starość będzie sk…sy-
nem, ale kto na starość socja-
listą pozostał, ten jest po pro-
stu głupi”.
Między innymi i z tego powodu 
jeszcze żaden kraj nie wprowa-
dził „Demeny Voting” w życie 
i sądząc z wypowiedzi polity-
ków Zjednoczonej Prawicy ko-
mentujący pomysł J. Gowina 
– Polska raczej nie będzie 
pierwsza.
W związku z czym musimy po-
czekać, aby ocenić „Czy świat 
bardzo się zmieni, gdy z mło-
dych gniewnych wyrosną sta-
rzy, wk…wieni?” – jak pisał 
Jonasz Kofta.

Wojciech K. Szalkiewicz

Podczas niedawnej konwencji PiS wicepremier Ja-
rosław Gowin, lider partii Porozumienie ogłosił, że 
chciałby, aby rodzice mogli oddawać głosy także 
za swoje niepełnoletnie dzieci. Jego zdaniem: „Te 
dzieci są przyszłością Polski. Ci, którzy wychowują 
te dzieci, myślą nie tylko o własnym dobru, myślą 
o dobru całej Polski, co powinno znaleźć też wyraz 
w systemie wyborczym, systemie głosowania”.

Wojciech K. Szalkiewicz

Demeny Voting

W tym roku, na terenie województwa warmińsko-ma-
zurskiego wydawane jest coraz więcej paszportów. 
Czym spowodowany jest ten paszportowy „bum”?

Paszportowy „bum” 
na Warmii i Mazurach

Dywity: 
Odpowie za kradzież 
czytnika służącego 
do sprawdzania kart 
magnetycznych
 
Kara od 3 miesięcy do 5 
lat pozbawienia wolności 
może grozić 39-letniemu 
mężczyźnie, który dla 
żartu w jednym z autobu-
sów komunikacji miejskiej 
ukradł kontrolerowi bile-
tów urządzenie służące do 
sprawdzania kart magne-
tycznych. 

Zdarzenie zostało zarejestro-
wane przez monitoring au-
tobusu, dzięki któremu po-
licjanci ustalili i dotarli do 
sprawcy kradzieży. Poli-
cjanci z Posterunku Policji 
w Dywitach prowadzili po-
stępowanie przygotowawcze 
dotyczące kradzieży urzą-
dzenia służącego do spraw-
dzania kart magnetycznych. 
Czytnik kart o wartości 
2600 zł był na wyposażeniu 
kontrolera biletów w auto-
busach komunikacji miej-
skiej. Na podstawie zebra-
nego materiału dowodowego 
m.in. zapisu z kamer mo-
nitoringu, funkcjonariusze 
ustalili sprawcę kradzieży 
urządzenia. Był nim 39-la-
tek. Podczas przesłuchania, 
mężczyzna przyznał się do 
zarzucanego mu czynu kra-
dzieży. Skorzystał z przy-
sługującego mu prawa i od-
mówił składania wyjaśnień. 
W toku prowadzonych czyn-
ności, policjanci ustalili, 
że mężczyzna potraktował 
swoje zachowanie jako żart, 
a po dokonaniu kradzieży, 
skradziony przedmiot wy-
rzucił do śmietnika. Nie-
stety nie udało się odzyskać 
skradzionego urządzeni, 
w związku z czym 39-latek 
będzie zobligowany do po-
krycia strat z własnej kie-
szeni. Zgodnie z kodeksem 
karnym, sprawcy kradzieży 
może również grozić kara 
od 3 miesięcy do 5 lat pozba-
wienia wolności. kmp

Rower miejski niespełnione marzenie 

Kiedyś przepustka do wolności
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Jak ZUS oblicza 
emeryturę? 
Emerytura to świadczenie pie-
niężne służące do zabezpie-
czenia bytu osobom, które ze 
względu na osiągnięcie pew-
nego wieku nie posiadają już 
zdolności do pracy zarobkowej. 
W Polsce funkcjonuje kilka sys-
temów emerytalnych. Działają 
na odmiennych zasadach. Naj-
więcej osób należy do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Podstawę wymiaru emerytury 
stanowi podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenie spo-
łeczne lub na ubezpieczenie 
emerytalne, według przepisów 
prawa polskiego, z okresu ko-
lejnych 10 lat kalendarzowych, 
wybranych z ostatnich 20 lat ka-
lendarzowych poprzedzających 
bezpośrednio rok, w którym 
zgłoszono wniosek o świadcze-
nie.
Ubezpieczony może również 
wskazać do ustalenia podstawy 
wymiaru emerytury przeciętną 
podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenie społeczne 
z okresu 20 lat kalendarzowych 
dowolnie wybranych z całego 
okresu podlegania ubezpiecze-
niu. Oprócz wynagrodzenia sta-

nowiącego podstawę wymiaru 
składek do podstawy wymiaru 
emerytury dolicza się także inne 
składniki przysługujące ubez-
pieczonemu (m.in. kwoty zasił-
ków chorobowych, wynagro-
dzeń za czas niezdolności do 
pracy itp.).

Niższy wiek emerytalny 
nie zachęca 
Od 1 października 2017 r. wiek 
emerytalny został obniżony. Ko-
biety mogą przejść na emeryturę, 
gdy skończą 60 lat. W przypadku 
mężczyzn wiek ten wynosi 65 
lat. Prawda jest jednak taka, że 
obecnie sporo osób, którym eme-
rytura ze względu na wiek już 
przysługuje, nie decyduje się jej 
pobierać. Dotyczy to głównie 
osób, które jeszcze pracują za-
wodowo, bądź pobierają renty. 
Jeżeli chodzi o województwo 
warmińsko-mazurskie, to w od-
dziale ZUS w Elblągu na eme-
ryturę, po obniżeniu wieku eme-
rytalnego przeszło 6.264 osoby, 
natomiast w oddziale w Olszty-
nie 10.962 osoby.
Zaczęły się również spekula-
cje, co do tego, że głównie ze 
względu na obniżony wiek eme-
rytalny, za kilka lat ZUS-owi 

może zabraknąć pieniędzy na 
wypłatę emerytur. Jeremi Mor-
dasewicz z Konfederacji Le-
wiatan ucina te spekulacje- Na 

sprawę trzeba patrzeć w krótkim 
i długim okresie. Po pierwsze 
ZUS-owi nie zabraknie pieniędzy 
na wypłatę emerytur, tak długo, 
jak nie zbankrutuje państwo. 
ZUS ma gwarancje rządu i co 
roku rząd uzupełnia braki z wpły-
wów podatkowych. Jeżeli popa-
trzymy na całość, ponieważ ZUS 
jest tylko częścią systemu emery-
talnego, to co roku brakuje około 

70 miliardów złotych, aby wypła-
cić emerytury. Wszyscy jednak 
te świadczenia dostają na czas, 
więc to pokazuje, że kiedy mamy 
deficyt, państwo dorzuca pienią-
dze z naszych podatków. Pokole-
nie pracujące ponosi dodatkowe 
obciążenia w postaci podatków 
dochodowych.

Ile pieniędzy dla emeryta?
Jeżeli chodzi o wielkość emerytur, 
to wiele zmieniło się w 2009 r. Te-
raz emerytura zależy od odłożo-
nych przez nas składek. Ile odło-
żymy i uzbieramy na koncie, tyle 
emerytury otrzymamy. Obecnie 
średnia emerytura w Polsce dla ko-
biet wynosi 1549,93 zł, natomiast 
dla mężczyzn 2570,04 zł. Jeżeli 
chodzi o województwo warmiń-

sko-mazurskie, to sumy są nieco 
niższe. W oddziale ZUS w El-
blągu, średnio wielkość emerytury 
dla kobiet wynosi 1525,51 zł, 
a dla mężczyzn 2529,14 zł. Trochę 
mniejsze emerytury wypłacane 
są w olsztyńskim oddziale. Ko-
biety średnio otrzymują 1488,40zł, 
a mężczyźni 2373,69zł.
Ogólna sytuacja nie wygląda jed-
nak zbyt kolorowo. Na 16.5 mi-
liona osób pracujących, jedno-
cześnie ponad 9 milionów osób 
pobiera emerytury i renty. To po-
kazuje, że proporcja pomiędzy 
pracującymi, a pobierającymi 
świadczenia już jest niekorzystna 
i w miarę starzenia się społeczeń-
stwa, będzie się pogarszała. 
- Jak wynika z danych, w roku 
2018 procentowo większa ilość 
osób, które złożyły wniosek 
o emeryturę decyduje się na kon-
tynuowanie kariery zawodowej, 
bo około 28% osób. W 2017 r. było 
to około 14%. Wpływ na odrocze-
nie terminu przejścia na emeryturę 
ma fakt, iż w tym roku w lipcu są 
najwyższe wskazówki waloryza-
cyjne (jest to najbardziej opłacalny 
miesiąc na przejście na emeryturę, 
w stosunku do całego roku) – wiele 
osób sugeruje się tym. Po obniże-
niu wieku emerytalnego w 2017 
roku, na emeryturę najczęściej de-
cydowały się osoby pozostające 
długotrwale bezrobotne i bez do-
chodów. Nawet najniższe świad-
czenie było uzupełnieniem ich bu-
dżetu domowego. Osoby aktywne 
zawodowo, cieszące się zdrowiem, 
a niekiedy zajmujące również do-
brze płatne stanowiska, decyzję 
o przejściu na emeryturę odkła-
dają bardzo często nawet o kilka 

lat. Jednocześnie zauważyć można 
tendencję spadku wysokości wy-
liczanych emerytur w 2018 r. za-
równo w wymiarze lokalnym jak 
i ogólnopolskim – dodaje Anna 
Ilukiewicz, Regionalny Rzecz-
nik Prasowy ZUS województwa 
warmińsko-mazurskiego.
Obecnie dużo bardziej opłaca się 
popracować dłużej, niż przecho-
dzić na wcześniejszą emeryturę- 
Jeżeli kobieta opóźni przejście na 
emeryturę o pięć lat, to jej eme-
rytura będzie o 50% wyższa, czyli 
zamiast 2 tysiące dostanie o tysiąc 
więcej. Wynika to z trzech czyn-
ników. Po pierwsze będzie dłu-
żej gromadziła składki, po drugie 
z każdym rokiem skraca się jej dal-
szy oczekiwany czas życia. Jeżeli 
tzw. kapitał emerytalny podzielimy 
przez dalszy oczekiwany czas ży-
cia, to będzie on wtedy mniejszy 
i będziemy krócej pobierać emery-
turę. Trzeci czynnik, bardzo ważny, 
którego ludzie nie uwzględniają, 
to waloryzacja kapitału emerytal-
nego. Nasz kapitał zapisany na in-
dywidualnym koncie w ZUS-ie jest 
co roku waloryzowany o wzrost 
funduszu płacy w gospodarce. Je-
żeli rośnie zatrudnienie i wynagro-
dzenia, to dzięki temu waloryzacja 
jest wysoka. W zeszłym roku wa-
loryzacja wyniosła 6,5%, a w tym 
roku spodziewamy się waloryzacji 
ponad 7%. Łatwo to zobrazować 
w ten sposób, że jeżeli ktoś ma 100 
tysięcy zebranych w ZUS-ie, to 
około 7 tysięcy zostanie mu dopi-
sanych. Dodajmy, że w przyszłym 
roku ta waloryzacja może być jesz-
cze większa – powiedział Jeremi 
Mordasewicz.

raf

Obecnie zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i w całej Polsce, de-
cyzja o przejściu na emeryturę jest odkładana. Wiąże się, to z tym, że dłuższa praca 
zawodowa spowoduje, że emerytury będą wyższe.

Mieszkańcy naszego regionu 
nie spieszą się na emeryturę

Woda ma swoja cenę 
Co wpływa na cenę wody? - Na 
cenę wody dostarczanej do na-
szych domów wody wpływa wiele 
czynników. Przede wszystkim 
ważne jest to, jak bardzo dany te-
ren jest zasobny w wodę. Warto 
podkreślić, że pod tym wzglę-
dem Polska jest na przedostat-
nim miejscu w Europie. Na jed-
nego mieszańca naszego kraju 
przypada około 1600 m3 wody 
rocznie, tzn. trzy razy mniej niż 
średnio w innych państwach eu-
ropejskich. Drugim ważnym 
czynnikiem jest stopień trudno-
ści poboru, uzdatnienia i dostar-
czenia tej wody. Wpływ na stawki 
taryfowe mają koszty utrzymania 
sieci wodociągowo-kanalizacyj-
nych oraz ich rozbudowa. Warto 
podkreślić, że w ostatnich latach 
Polska bardzo rozwinęła ten ro-
dzaj infrastruktury – tłumaczy 
Daniel Kociołek, Kierownik 
Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Edukacji Ekologicz-
nej, Wód Polskich.

Strażnicy ceny
Zgodnie ze znowelizowaną 
ustawą o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków, od tego roku 
działa regulator cen wody. Tę 
funkcję pełni Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie, 
główny podmiot odpowiedzialny 
za gospodarkę wodną w naszym 
kraju. Dyrektorzy regionalni za-
rządów w Wodach Polskich 
sprawdzają, czy proponowane 
we wnioskach taryfowych stawki 
za wodę i ścieki dla mieszkań-
ców nie są zbyt wysokie. Wody 
Polskie mają chronić odbiorców 
usług wod-kan przed nieuzasad-
nionymi podwyżkami cen wody.
Przedsiębiorstwa wodociągowo-
-kanalizacyjne miały do 12 marca 
wysłać do Wód Polskich wnio-
ski o zatwierdzenie taryf. Zgod-
nie z ustawą, Wody Polskie mają 
teraz 45 dni na rozpatrzenie tych 
wniosków. Ostateczny termin 
sprawdzenia wniosków przypada 
więc na 26 kwietnia. Po przeana-

lizowaniu wszystkich wniosków 
dowiemy się, jakie będą ceny za 
wodę w nowych taryfach. 
- Obecnie, gdy działa regulator 
tych stawek, można być spokoj-
nym, że nie dotkną nas nieuza-
sadnione podwyżki. Pracownicy 
Wód Polskich analizują wszyst-
kie wnioski pod kątem zasadno-
ści proponowanych cen za wodę 
i ścieki. Na pewno będą interwe-
niować tam, gdzie stawki będą za 
wysokie – powiedział nam Da-
niel Kociołek.

Podwyżka musi mieć 
racjonalne uzasadnienie
Do momentu wejścia w życie 
znowelizowanej ustawy o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków, 
taryfy były weryfikowane i za-
twierdzane przez samorządy. Nie 
istniał żaden zewnętrzny regu-
lator. Obecnie przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne mu-
szą wykazywać racjonalne uza-
sadnienia dla przedkładanych 

propozycji zmian cen i stawek 
opłat taryfowych. Dotychczas 
niektóre z przedsiębiorstw wo-
dociągowo-kanalizacyjnych sto-
sowały zawyżone taryfy jedynie 
w celu maksymalizacji osiągnię-
tych przychodów, a tym samym 
maksymalizacji zysków. 
Zwróciliśmy się z pytaniem do 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, czy 
przedsiębiorstwa wodno-kanali-
zacyjne z województwa warmiń-
sko-mazurskiego złożyły wnioski 
o podwyżkę cen za wodę? - Wła-
ściwymi organami regulacyjnymi 
dla jednostek administracyjnych 

województwa warmińsko-ma-
zurskiego mogą być aż trzej dy-
rektorzy RZGW: Dyrektor Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Białymstoku, 
Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Gdańsku oraz Dyrektor Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Warszawie. 
Do każdego z wyżej wymienio-
nych organów trafiły zarówno 
wnioski z propozycją utrzymania 
taryf na obniżonym lub niezmie-
nionym poziomie, jak również ta-
kie, w których zaprojektowano 
wzrost cen i stawek opłat za wodę 

i ścieki. Dla Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie 
podstawą wszelkiej statystyki do-
tyczącej działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ście-
ków jest odniesienie do podziału 
terytorialnego według obszarów 
działania poszczególnych RZGW. 
Należy również zaznaczyć, że pro-
ces weryfikacji wniosków taryfo-
wych cały czas trwa i jakiekolwiek 
uszczegółowienie danych będzie 
mogło nastąpić nie wcześniej niż 
po jego zakończeniu – powiedział 
nam Jacek Sądej.
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Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne miały do 12 marca wysłać do Wód 
Polskich wnioski o zatwierdzenie taryf. Na ponad 2,5 tys. wniosków taryfowych zło-
żonych do Wód Polskich prawie 1,9 tys. dotyczy podwyżek stawek za wodę i ścieki, 
jednak dopiero po dokładnym przeanalizowaniu i przeliczeniu tych taryf, będziemy 
wiedzieć, czy zapłacimy większe rachunki za wodę.

Czy zapłacimy 
więcej za wodę?

Plaża nad Ukielem
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20 kwietnia mieszkaniec obwodu 
kaliningradzkiego, stawił się do od-
prawy na drogowym przejściu gra-
nicznym w Gołdapi. Podczas we-
ryfikacji przedstawionych przez 
mężczyznę dokumentów podróży 
ustalono, że 30-latka poszukuje Sąd 
Rejonowy w Bartoszycach. oka-
zało się, że Rosjanin został uka-
rany karą grzywny w wysokości 
18 600 zł za wcześniejszy prze-
myt papierosów. Ponadto mężczy-
zna, by uniknąć odpowiedzialno-
ści karno-skarbowej zmienił swoje 
nazwisko. Myślał, że w ten sposób 

przechytrzy funkcjonariuszy Straży 
Granicznej i wyjedzie z Polski. 
Podstęp mu się nie udał. Obywa-
tel FR wylądował w areszcie, gdzie 
spędzi najbliższe 130 dni.

Funkcjonariusze z Placówki Straży 
Granicznej w Gołdapi przerwali 
podróż również 54-letniemu oby-
watelowi Rosji. Mężczyzna trafił 
do aresztu bo nie opłacił zasądzo-

nej kary grzywny. Z tego powodu 
3 kolejnych poszukiwanych cudzo-
ziemców, zatrzymano na drogo-
wym przejściu granicznym w Bez-
ledach. Podróżni po uregulowaniu 
zaległości ruszyli w dalszą podróż.
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NA CZASIE

Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny KUKIZ’15 - Komentarz z ulicy Wiejskiej 

Wyborcze znaki zapytania
Obecnie jest wiele problemów związanych z wyborami samorządowymi. Najwięcej 
wątpliwości wzbudzają kwestie związane z urzędnikami wyborczymi, a także z na-
grywaniem wyborów.

Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP

Przewodniczący PKW Woj-
ciech Hermeliński podał do 
wiadomości odpowiedzi na 
moje pytania. Wypływają z nich 
następujące wnioski. Po pierw-
sze wiele wątpliwości jest co 
do spraw dotyczących samego 
znaku X i tego jak może on 
być intepretowany. Nie wia-
domo również co się stanie gdy 
nie będzie odpowiedniej liczby 
urzędników wyborczych. Na 
dziś brakuje ciągle ponad 1000 
urzędników, którzy mają zająć 
się wyborami samorządowymi, 
jako nowa struktura wyborcza.
Najważniejsza w ostatnim cza-
sie jest jednak sprawa kamer 

i nagrywania wyborów. Zbie-
gło się to z majowym wprowa-
dzeniem RODO, czyli kwestii 
ochrony danych osobowych. 
Puenta, którą Pan Hermeliński 
przytoczył jest taka, że trzeba 
w trybie natychmiastowym 
przeprowadzić nowelizację Ko-
deksu wyborczego, ponieważ 
w przeciwnym razie mogą być 
problemy natury prawnej.
Na dzisiaj, żeby zakupić tysiące 
kamer, trzeba przeprowadzić 
unijne zamówienie publiczne, 
które trwa minimum 200 dni, 
co więcej już jest sprawdzone, 
że obecnie żadna polska firma 
nie ma na stanie takiej ilości 

kamer. Mówimy tutaj o absur-
dach, które ktoś chciał jak naj-
szybciej w nieprzemyślany spo-
sób wprowadzić. Po raz kolejny 
potwierdza się, że nie zawsze 
większość ma rację.
Jeżeli chodzi natomiast o sam 
termin wyborów, to na dzi-
siaj nikt nie ma cywilnej od-
wagi powiedzieć, że dla dobra 
wszystkich te wybory powinny 
być przeniesione na wiosnę 
2019 roku. Wracając jeszcze 
do urzędników, to warto powie-
dzieć, że owszem zgłosiła się 
grupa osób, która chce zostać 
tymi urzędnikami, ale trzeba się 
zastanowić ile osób przejdzie tę 

wstępną weryfikację. Są gminy, 
gdzie zgłosiło się nawet 14 kan-
dydatów, tylko to nie oznacza, 
że są to osoby kompetentne 
i wywiążą się one odpowiednio 
ze swoich obowiązków.
Jeśli w danej gminie nikt się nie 
zgłosi, wtedy trzeba urucho-
mić tzw. wariant kryzysowy, ale 
nikt takiego wariantu nie zakła-

dał. Partia rządząca uznała, że 
głównym winowajcą wybor-
czych problemów w 2014 roku 
były samorządy; wójtowie, czy 
sekretarze. Po to odsunięto ich 
od organizacji wyborów na te-
renie własnej gminy, żeby nie 
było problemów i fałszerstw, 
a dzisiaj mamy sytuację, że 

minęło trzy miesiące od wej-
ścia w życie ustawy, a my cią-
gle nie mamy urzędników wy-
borczych. Przypomnę tylko, że 
w gminach gdzie były okręgi 
jednomandatowe nie było żad-
nych problemów, także tutaj 
wygrały zbędne emocje i nieod-
powiedzialna polityka.

Czym jest ZIT? Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne (ZIT) są 
narzędziem rozwoju terytorial-
nego, które po raz pierwszy jest 
wdrażane w aktualnej perspek-
tywie finansowej Unii Europej-
skiej na lata 2014-2020. Przy 
pomocy tego instrumentu, part-
nerstwa jednostek samorządu 
terytorialnego miast i obszarów 
powiązanych z nimi funkcjo-
nalnie realizują wspólne przed-
sięwzięcia, łączące działania fi-
nansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego i Europejskiego Fundu-
szu Społecznego – na poziomie 
poszczególnych województw 
w ramach Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych na lata 2014-
2020.
 
Olsztyńskie ZIT i MOF
ZIT realizowane są przede 
wszystkim na terenie miast wo-
jewódzkich i ich obszarów funk-
cjonalnych. Obszar ten obej-

muje rdzeń Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego – Miasto Olsz-
tyn i strefę zewnętrzną MOF 
– 6 gmin w bezpośrednim są-
siedztwie miasta, tj. Gmina Bar-
czewo, Gmina Purda, Gmina 
Stawiguda, Gmina Gietrzwałd, 
Gmina Jonkowo, Gmina Dywity. 
Porozumienie administracyjne 
w sprawie powołania Związku 
ZIT w ramach Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego Olsztyna 
zostało podpisane na początku 
marca 2014 r. 
Ideą ZIT jest współpraca samo-
rządów na rzecz maksymalnego 
wykorzystania wspólnych atu-
tów i rozwiązywania proble-
mów, dlatego dofinansowane 
projekty nie są oderwanymi 
od siebie, punktowymi inwe-
stycjami. Przedsięwzięcia mu-
szą być zintegrowane i służące 
kompleksowemu rozwiązywa-
niu problemów miasta i jego ob-
szaru funkcjonalnego, powią-
zane z rdzeniem MOF (muszą 

rozwiązywać problemy gene-
rowane przez miasto-rdzeń za-
równo na jego terenie, jak i na 
obszarze całego MOF), znaczące 
dla całego obszaru realizacji ZIT 
(rezultaty projektu powinny być 
przedmiotem zainteresowania 
wszystkich/większości gmin na-
leżących do Związku ZIT/wcho-
dzących w skład MOF). 

Ekomobilny MOF 
Na ZIT w MOF Olsztyna została 
przyznana alokacja w wysoko-
ści 58 383 025,93 euro. Obecnie 
w trakcie realizacji jest 28 pro-
jektów dofinansowanych z pie-
niędzy pochodzących z ZIT-u. 
Projekty te są realizowane z po-
działem na różne poddziałania. 
Bardzo dużo środków zostało 
przeznaczonych na Ekomobilny 
MOF. Skorzystały z nich cztery 
gminy (Gmina Stawiguda, Olsz-
tyn, Jonkowo i Dywity). Naj-
większym projektem w tym pod-
działaniu jest Rozwój łańcuchów 

ekomobilności w Olsztynie po-
przez rozbudowę infrastruktury 
rowerowej i zakup taboru. Na 
tę inwestycję zostało wydane 
najwięcej środków. Jej wartość 
sięga prawie 42 milionów zło-
tych, a dofinansowanie wyniosło 
ponad 30 milionów.

Budowa ulic i dróg
Kolejną wielką inwestycją do-
finansowaną ze środków z Zin-
tegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych jest budowa ciągu dróg 
trzeciorzędnych ulic Gościnnej, 
Kresowej, Wołodyjowskiego, 
Żurawiej, Perkoza wraz z od-
cinkiem drogi w Gminie Gietrz-
wałd, jako połączenia drogi wo-
jewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł 
Olsztyn Zachód. Warto zazna-
czyć, ze na tym projekcie sko-
rzystała nie tylko gmina Olsztyn, 
ale również Jonkowo, czy Gie-
trzwałd. Dofinansowanie tego 
projektu wyniosło 85 %, czyli 
prawie 30 milionów złotych.

Oczywiście najwięcej środków 
płynących z ZIT-u zostało prze-
znaczonych na ekomobilność, 
czy infrastrukturę drogową. Tu-
taj można również wspomnieć 
o takich inwestycjach jak; Bu-
dowa drogi gminnej od drogi 
powiatowej 1448N przez Ni-
kielkowo i Wójtowo do DK 16 
(gmina Barczewo), przebudowa 
drogi od DK nr 16 drogą gminną 
wraz z budową tzw. Obwod-
nicy Klebarka Małego do drogi 
powiatowej 1464N, następnie 
do skrzyżowania z drogą po-
wiatową 1463N w miejscowo-
ści Klebark Wielki wraz z jego 
przebudową, czy wzrost efek-
tywności energetycznej w Olsz-
tynie poprzez rozwój ekomo-
bilności miejskiej i przebudowę 
na energooszczędne oświetle-
nia miejskiego. Jeżeli chodzi 
o gminę Gietrzwałd, to bardzo 
dużo dofinansowana została in-
westycja związana z budową 
drogi gminnej od miejscowości 
Naterki poprzez miejscowość 
Granity do Kudyp – węzeł Ob-
wodnicy Olsztyna.
 
Aktywizacja społeczna
Jednak oprócz tego środki przy-
znano również na poddziała-
nie związane z aktywizacją 
społeczną i zawodową osób 

wykluczonych oraz zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym 
z wykorzystaniem instrumentów 
aktywnej integracji.
Oczywiście środki przezna-
czone na tę „gałąź” były znacz-
nie mniejsze, ale na pewno były 
one niezwykle potrzebne, ponie-
waż trafiły, nie tylko bezpośred-
nio do gmin, ale również i do 
towarzystw czy stowarzyszeń. 
Można tutaj wymienić m.in. 
Stowarzyszenie Bądź Dobrej 
Myśli czy Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci. Dofinansowane z tej 
gałęzi otrzymała również gmina 
Purda, na projekt „Moja mała oj-
czyzna”.
Obecnie wszystkie realizowane 
projekty zostały dofinansowane 
na kwotę ponad 165 milionów 
złotych. Nasuwa się jednak py-
tanie, czy gminy, które leżą przy 
Olsztynie skorzystały z tych pie-
niędzy tak jak mogły, czy jednak 
zbyt dużo zostało ich włożone 
w sam Olsztyn? Wydaje się, że 
Olsztyn, jako największa gmina 
w największym stopniu z tych 
środków korzysta, ale okoliczne 
gminy też nie mają prawa do na-
rzekania, ponieważ gdyby nie 
pieniędzy z ZIT-u, to trudno by-
łoby wiele projektów zrealizo-
wać.
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W maju 2015 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Postanowiliśmy sprawdzić na co środki 
z ZIT-u zostały przeznaczone.

Na co idą środki z ZIT-u?

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świątki znajduje 
się wykaz nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzier-
żawę i najem w trybie bezprzetargowym. Więcej inf. na stronie

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3479

Wójt Gminy Świątki
OGŁOSZENIE

Podczas weekendu funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 
Granicznej zatrzymali 5 obywateli Rosji, poszukiwanych przez polskie sądy za nie-
opłacone kary grzywny. Rekordzista miał do uregulowania 18 600 zł.

Funkcjonariusze SG zatrzymali poszukiwanych Rosjan

Kontrola dokumentów na przejściu granicznym
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KRÓTKO

Staże zawodowe realizowane 
są w ramach projektu „Staże 
z Erasmusem szansą na lepsze 
zatrudnienie” Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój (PO WER) współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Technicy logistyki 
i informatyki pracują dla firmy 
branży turystycznej WhiteBlue 
Tour Service. Zadania ich po-

legają min. na opracowaniu 
harmonogramu pracy pilotów 
i kierowców autokarów, opty-
malizacji tras przejazdu, zaopa-
trzenia hoteli, wykonanie opra-
cowań graficznych i tworzenia 
baz danych. Staże realizowane 
są od 9 do 29 kwietnia. Ucznio-
wie w czasie pobytu mają rów-
nież program zwiedzania za-
bytków starożytnej Grecji. Są 

to Mykeny z grobem i ruinami 
pałacu Agamemnona, Epidau-
ros z pięknym teatrem oraz Na-
uplion z ruinami twierdzy. Ho-
tel Soleil położony przy plaży 
stanowi bazę realizacji projektu. 
-Najważniejszym elementem pro-
gramu jest oczywiście doświad-

czenie zawodowe, ale warto-
ścią dodatkową i również ważną 
jest poznanie innej kultury i po-
prawa kompetencji językowych.
Podróże kształcą – twierdzi An-
drzej Wonia, dyrektor Zespołu 
Szkół w Dobrym Mieście.

red

Już po raz drugi grupa 20 uczniów Technikum z Ze-
społu Szkół w Dobrym Mieście ma możliwość spraw-
dzić swoje umiejętności zawodowe na stażach w Gre-
cji, w miejscowości Tolo.

ZS W DOBRYM MIEŚCIE PONOWNIE 
NA STAŻACH W GRECJI

DYWITY
30.04. godz. 16:00 warsztaty 
malowania chust na jedwabiu 
w Ośrodku Rzemiosł Zapomnia-
nych w Gadach, zapisy w GOK 
w Dywitach 
02.05. godz. 16:00 Rodzinne Ani-
macje nad jez. Dywickim
06.05.“RajDywity” – Rekreacyjny 
Familijny Rajd Rowerowy z kul-
turą w tle
30.04. godz. 16:00 warsztaty 
malowania chust na jedwabiu 
w Ośrodku Rzemiosł Zapomnia-
nych w Gadach, zapisy w GOK 
w Dywitach
02.05. godz. 16:00 Rodzinne Ani-
macje nad jez. Dywickim
06.05. „RajDywity” – Rekreacyjny 
Familijny Rajd Rowerowy z kul-
turą w tle
GIETRZWAŁD
02.05. godz. 12:00 SEMPER FI-
DELIS POLONIA, Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej, Naterki 
Plac na Rozdrożu
05.05. godz. 11:00 Sprzątanie wsi 
i okolic, Stowarzyszenie Guzowy 
Piec
JEZIORANY
01.05. Majówka ze sztuką w Jezio-
ranach. Święto Pracy Społecznej
02.05. Majówka ze sztuką w Jezio-
ranach. Potańcówka w Amfiteatrze 
Miejskim
02.05. Turniej ORLIKA / Turniej 
oldboyów – Kompleks Sportowy 
ORLIK
02.05. Dzień Flagi – Biało-Czer-
wony Rajd Rowerowy – Szlaki ro-
werowe gminy Jeziorany
Rozgrywki Ligowe Piłki Nożnej 
WMZPN w kat. Senior, Trampkarz, 
Młodzik, Orlik – mecze mistrzow-
skie na Stadionie Miejskim, ul. 
Wipsowska IX Europejski Tydzień 
Sportu dla Wszystkich – obiekty 
sportowe OSiR
03.05. Majówka ze sztuką w Jezio-
ranach. Kino MOK

05.05. Liga Orlikowa kat. OPEN – 
kompleks sportowy ORLIK
BISKUPIEC
01.05. Rodzinny Rajd Rowerowy
02.05. Akcja „Flaga w każdym 
domu” – w ramach obchodów Dnia 
Flagi RP rozwieszanie wcześniej 
rozdanych flag Polski 
03.05. Obchody Święta Konstytu-
cji 3 Maja
03.05. Turniej Tenisa Ziemnego - 
rozpoczęcie sezonu
05.05. Obchody dnia św. Floriana - 
piknik rodzinny, zawody strażackie
JONKOWO
03.05. X OTWARTE ZAWODY 
STRZELECKIE z okazji Święta 
chwalenia Konstytucji 3-go Maja 
1918-2018, strzelnica Warmiń-
skiego Klubu Strzeleckiego w Mąt-
kach
DOBRE MIASTO
01.05. godz. 10:00 XXI Krajowa 
Wystawa Psów Rasowych - Na-
tional Dog Show (CAC), Stadion 
Miejski, ul. Olsztyńska 14. Presti-
żowa ogólnopolska wystawa, na 
której zobaczymy około 200 ras 
psów nie tylko z Polski, ale rów-
nież z Rosji, Niemiec, Litwy, Bia-
łorusi czy Danii. Pokazom kon-
kursowym psów towarzyszyć będą 
stoiska handlowe i gastronomiczne. 
Przedsprzedaż biletów w cenie 6 zł 
normalny, 4 zł ulgowy w sekretaria-
cie CKB, ul. Górna 1a w godzinach 
9:00 – 17:00
02.05. godz. 11:00 Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej 
okazji zapraszamy dzieci do wspól-
nego spędzenia czasu czytając Le-
gendę o Lechu, Czechu i Rusie 
z wykorzystaniem innowacyjnej 
formy wywodzącej się z Japoni – 
teatrzyku kamishibai, kolorując ilu-
stracje i rozwiązując zagadki.
Filia biblioteczna w Cerkiewniku
Noc w bibliotece z Harrym Potte-
rem 
02.05. godz. 20:00 Gry i zabawy li-

terackie dla młodzieży w wieku 14 
– 16 lat. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Podleśnej
3 maja, godz. 14:00 Wiwat 3 Maja 
– Uroczyste obchody 70. Rocznicy 
OSP w Podleśnej. W programie: 
Msza polowa, uroczysta zbiórka 
strażaków, pokaz sprzętu strażac-
kiego, koncert polskich utworów 
w wykonaniu Kapeli na każdą oka-
zję pod kierunkiem i w aranża-
cjach Andrzeja Ilkiewicza, solistek 
ze Studia piosenki, Serduszek pod 
kierunkiem Sylwii Pacholec-Rudol 
oraz biesiada strażacka przy mu-
zyce. Kino Przyjaźń, ul. Olsztyń-
ska 2
4 maja, godz. 19:00 Dobre Kino – 
Boski porządek Szwajcaria, 1971 
r. Nora jest młodą gospodynią do-
mową i matką, która mieszka ze 
swoim mężem i dwoma synami 
w spokojnej małej wiosce. Tutaj, 
na szwajcarskiej prowincji, mało 
kto odczuwa skutki gigantycznych 
wstrząsów społecznych, które zo-
stały wywołane wydarzeniami 
z maja 1968 r., związanymi z falą 
rewolucji obyczajowej, demonstra-
cjami studenckimi i walką o prawa 
obywatelskie. Nora nawet nie prze-
czuwa, że jej życie ulegnie radykal-
nej zmianie i z kury domowej stanie 
się feministyczną aktywistką, do-
prowadzając do przyznania kobie-
tom praw wyborczych prod. Szwaj-
caria, komedia, czas: 1:36 min., 
bilet: 10 zł projekcja w technologii 
Blu-ray
CKB, Stodoła Kultury, ul. Górna 22 
Romska Majówka z zespołem Hitano
5 maja, godz. 18:00 Olsztyńskie 
Stowarzyszenie Kultury Romskiej 
z muzyką na żywo wystąpi w do-
bromiejskiej Stodole Kultury. Ze-
spół Hitano zaprezentuje utwory 
folkowe, pełne energii i reflek-
sji z różnych stron świata. Przed-
sprzedaż biletów w cenie 20 zł 
w sekretariacie CKB, ul. Górna 

1a, w godzinach 9:00 – 17:00 
Kino Przyjaźń, ul. Olsztyńska 2 
Kino familijne – Miś Bamse i córka 
wiedźmy 
6 maja, godz. 11:30 Zły Krezus 
znajduje złoto w tamie bobrów. Po-
stanawia je wykraść, ale najpierw 
musi unieszkodliwić niedźwiedzia 
Bamse. Wysyła więc córkę czarow-
nicy Lovę, aby zaczarowała misia. 
W tym czasie Krezus planuje zbu-
rzyć tamę bobrów i ukraść zgro-
madzony tam skarb. Bamse i przy-
jaciele muszą współpracować, aby 
powstrzymać chciwego Krezusa 
i nie dopuścić do zalania wioski. 
prod. Szwecja, animacja, czas: 1:05 
min., bilet: 10 zł, projekcja w tech-
nologii Blu-ray 
CKB, Salon Artystyczny, ul. Górna 
1a, Koncert muzyki fortepianowej 
6 maja, godz. 17:00 Koncert mu-
zyki fortepianowej w wykonaniu 
uczniów Powiatowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Dywitach i Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia im. F. Chopina w Olsztynie 
pod kierunkiem Izabeli Pietruka-
niec-Dudy. 
OLSZTYNEK
01.05. godz. 10:00 Turniej Mi-
strzostw Polski Rugby, Stadion 
MKS Olimpia, godz. 12:00 Za-
wody Modeli Latających i Pływa-
jących „MODLOT”, Plaża Miejska 
jez. Jemiołowskie 
02.05. godz. 13:00 Akcja Rekre-
acja – Piknik rodzinny, park przy ul. 
Behringa, godz. 20:00 „Tańczący 
z wilkami” – dyskoteka z zespołem 
MłodeWilki, rynek miasta
03.05. godz. 9:00 Nowości w Ki-
nie Grunwald – „Gnomeo i Julia”, 
„Player One 3D”, „Twarz”,Tomb 
Rider 3D” godz. 10:30 Msza św. 
Za Ojczyznę, kościół NSPJ w Olsz-
tynku
04.05. godz. 18:00 występy zespo-
łów z MDK – Szarlotka, Whiplash, 
Diamonds, Rock Party, Budyń, Ry-

nek miasta, godz. 20:00 Kino ple-
nerowe, rynek miasta 05.05. godz. 
10:00 Otwarcie sezonu turystyki 
aktywnej – rajd rowerowy, start – 
rynek miasta
PURDA
03.05. godz.12:00 Msza Święta 
za Ojczyznę w parafii pod wezwa-
niem Znalezienia Krzyża Świętego 
w Klebarku Wielkim, po Mszy od-
będzie się złożenie kwiatów przy 
pomniku „Pomordowanym i Prze-
śladowanym Kapłanom i Ludowi 
Diecezji Warmińskiej”. Zaraz po 
tym w kościele odbędzie się kon-
cert kameralny zespołu „Pro Mu-
sica Antiqua”.
STAWIGUDA
28.04. godz.10:30 
Wycieczka rowerowa, GOK, ul. 
Leśna 2 Trasa powiedzie przez Wy-
mój do lasów w okolicach rzeki Pa-
słęki i Jez. Wulpińskiego. Jak za-
wsze, wycieczkę przygotujemy 
z myślą o najmłodszych rowe-
rzystach i całych rodzinach. Dla-
tego dystans wyniesie około 17 
km, tempo jazdy nie będzie for-
sowne. Na półmetku w Majdach 
będzie czekał rowerowy piknik 
z bezpłatnym bufetem, konkursami 
sprawnościowymi i losowaniem 
nagród wśród wszystkich uczestni-
ków. O ciekawostki podczas jazdy 
zadba Przewodnik PTTK. 
*Udział w wycieczce bezpłatny
02.05. godz. 12.00 Święto Flagi 
w Gminie Stawiguda 
ŚWIĄTKI
Pierwsze Zawody Słectw o Puchar 
Wójta Gminy Świątki z okazji Na-
rodowego Święta Uchwalenia Kon-
stytucji 3-go Maja . Początek Za-
wodów w sołectwie Brzydowo 
29.04.2018 o godz.12.00, boisko 
przy świetlicy. Zaprasza sołtys wsi 
Brzydowo.Organizatorzy: Urzad 
Gminy Świątki,Sołectwo Brzydo-
wo,Stanisław Szulich,Strzelnica 
Sportowa “Sokół Grądki”

Majówka w Powiecie Olsztyńskim

Lidzbark Warmiński - 
Oranżeria Kultury zaprasza 
27 kwietnia o godzinie 18:00 
– na otwarcie wystawy pt. 
„PIEŚŃ UJDZIE CAŁO”. 
Na wystawę składają się 
prace 36. najwybitniejszych 
polskich ilustratorów, arty-
stów i twórców , m.in: Janusz 
Stanny, Zdzisław Witwicki, 
Elżbieta Gaudasińska, Ra-
fał Strent, Mieczysław Wa-
silewski, Franciszek Ma-
śluczak, Tomasz Borowski, 
Krystyna Michałowska, Jo-
lanta Marcolla, Elżbieta Wa-
siuczyńska, Artur Gołębiow-
ski, Stanisław Ożóg, Józef 
Wilkoń, Andrzej Heidrich, 
Julian Bohdanowicz, Marian 
Nowiński, Krystyna Lipka-
-Sztrabałło, Zbigniew Ko-
łaczek. Zilustrowali oni naj-
słynniejsze polskie pieśni 
patriotyczne, od „Boguro-
dzicy” do utworów z okresu 
solidarnościowego zrywu lat 
80. – łącznie ponad 70 pie-
śni i piosenek. Są wśród nich 
również utwory zaskakujące 
i nietypowe.
Lidzbark Warmiński - 13 
maja 2018 r. o godz 11:00 
Stowarzyszenie Rowe-
rowy Lidzbark i Urząd Mia-
sta w Lidzbarku Warmiń-
skim zapraszają wszystkich 
na pierwszą edycję „LIDZ-
BARSKIEGO WYŚCIGU 
SZOSOWEGO”, pod patro-
natem honorowym Starosty 
Jana Harhaja, o puchar Bur-
mistrza Lidzbarka Warmiń-
skiego Jacka Wiśniowskiego. 
Czeka na Was 120 km ostrej 
rywalizacji i 1200 metrów 
przewyższenia. PULA NA-
GRÓD TO MIN. 11 TYS. 
ZŁ Strat i meta na Termach 
Warmińskich.Rozegrany zo-
stanie także wyścig dla dzieci
Mrągowo -1-2 maja 2018 r. 
W ramach Turystycznej ma-
jówki z CKiT zapraszamy 
na Rajd Rowerowe Mazury, 
Mazurskie Morze. Rajd wo-
kół jeziora Śniardwy. Noc-
leg zorganizowany na trasie. 
Łącznie dystans do pokona-
nie w dwa dni to ok. 230 km. 
Rajd zorganizowany w ra-
mach wspólnej promocji tu-
rystyki rowerowej na Ma-
zurach przez samorządy: 
Miasta Mrągowa, Miasta Gi-
życka, Gminy Węgorzewa 
oraz Gminy i Miasta Miko-
łajki oraz Luz Grupy. Miej-
sce startu: CKiT w Mrągowie 
przy ul. Warszawskiej 26.
Olsztynek - 1 maja 2018 r. 
godz. 10:00 .Po raz pierw-
szy w Olsztynku na Stadio-
nie Miejskim odbędą się Mi-
strzostwa Polski Mężczyzn 
w Rugby 7. Kilkanaście dru-
żyn z Polski w tym drużyna 
Rugby Team z Olsztyna będą 
rywalizowały w nowej dla 
mieszkańców Olsztynka dys-
cyplinie. Serdecznie zapra-
szamy.
Reszel - 7 maja 2018 r. 
o godz. 16:30 Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Reszlu 
, ul. Kolejowa 2a zaprasza na 
Spotkanie z Joanną Żamejć 
na promocję książki „Perku-
nowe wyroki”.

Wyb.(mar)

Uczestnicy praktyk w Grecji
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- W dalszym ciągu szukamy ratow-
ników wodnych, na umowę zlece-
nie (18 zł za godzinę). Mogą się 
też do nas zgłaszać ludzie, którzy 
chcą podjąć pracę na etacie, tylko 
wtedy bardziej będzie to dotyczyło 
Aquasfery, czy basenu przy ulicy 
Głowackiego. Akcja z poszukiwa-
niem ratowników rozpoczęła się 
już w marca, ponieważ już wtedy 
myśleliśmy poważnie o sezonie let-
nim. Dążymy do tego, żeby wszyst-
kie obiekty, które mamy „pod 
swoimi skrzydłami”, były w pełni 
zabezpieczone i aby mieszkańcy 
i goście Olsztyna mogli komfor-
towo czuć się na jeziorem Ukiel – 
powiedział Zbigniew Szymula 
rzecznik prasowy Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 

Na sezon letni w Olsztynie po-
trzeba około 60 ratowników 
wodnych- W sezonie zimowym 
w Aquasferze i na basenie przy 
ulicy Głowackiego pracuje 30 
ratowników zatrudnionych na 
umowę o pracę. W sezonie let-
nim liczba specjalistów, których 
potrzebujemy ulega podwojeniu. 
Nad jeziorem Ukiel mamy blisko 
250 metrów plaży do obsadzenia. 
Chcemy, aby tych miejsc do bez-
piecznej kąpieli było jak najwię-
cej – dodaje Zbigniew Szymula.
- Jest to zawód odpowiedzialny 
i kandydaci muszą mieć upraw-
nienia zgodne z ustawą o bezpie-
czeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych. Teraz, 
jeżeli chodzi o kadry, to sytuacja 

jest bardzo dynamiczna i robimy 
wszystko, żeby wszystkie kąpieli-
ska były odpowiednio obsadzone 
– kończy rzecznik prasowy 
OSiR w Olsztynie.
Kto może zostać ratownikiem? 
- Są dwie grupy ratowników. 
Pierwsza to ratownicy, którzy 
chcą iść do pracy, czyli pełno-
letni. Na dzień dzisiejszy obo-
wiązuje ich szkolenie z ratow-
nictwa wodnego, minimum 66 
godzin i szkolenie z kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy, które rów-
nież trwa 66 godzin. Są to podsta-
wowe rzeczy. Oczywiście trzeba 
również przejść podstawowe ba-
dania medyczne i mieć jeszcze 
jedno jakieś uprawnienie przy-
datne w zawodzie ratownika np. 

instruktor nauki pływania. Kursy 
trwają zazwyczaj trzy tygodnie. 
Druga ścieżka jest dla młodzieży, 
która się uczy. Można przyjść już 
od 14 roku życia i przechodzić 
różne etapy ratownicze i w wieku 
18 lat podjąć pracę - powiedział 
Sławomir Nicewicz, Prezes 
WOPR w Olsztynie.
WOPR w województwie war-
mińsko-mazurskim, ma zareje-
strowanych 1500 ratowników. 
Dziesięć lat temu szkolono 500 
osób rocznie, a w tym momencie 
maksymalnie 250 osób rocznie. 
Jest dużo mniej ratowników niż 
jeszcze kilka lat temu.
- Ludzie mają otwarte granice 
i nie każdy chce być ratowni-
kiem. Jest to praca wymagająca 
wiele czasu, więc jeżeli ktoś pra-
cuje zawodowo, jako ratownik, to 
już niewiele mu czasu zostaje na 

udzielanie się społecznie w ra-
townictwie wodnym. Natomiast, 
jeżeli ktoś już skończy studia 
i założy rodzinę, to bycie ratowni-
kiem za około 2500 zł nie jest wy-
marzoną pracą. Jest to głównie 
zawód przejściowy w okresie mło-
dzieńczym, czyli między osiemna-
stym rokiem życia, a skończeniem 
studiów – podsumował, Sławo-
mir Nicewicz, Prezes WOPR 

w Olsztynie.
Do otwarcia kąpielisk w Olszty-
nie pozostało już tylko nieco po-
nad dwa miesiące. Dwie plaże 
przy ulicy Kapitańskiej ruszą od 
15 czerwca, a trzy kolejne od 22 
czerwca. Od majówki, w każdy 
kolejny weekend do rozpoczę-
cia sezonu letniego będą urucho-
mione patrole wodne.
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie poszukuje ratowników wodnych. Kadra, którą 
obecnie dysponuje OSiR jest zbyt mała, aby zabezpieczyć wszystkie kąpieliska w se-
zonie letnim.

W Olsztynie brakuje 
ratowników wodnych

Widać już w dużych zarysach 
obiekty, które wkrótce będą 
służyć dobromieszczanom. Na 
ulicy Warszawskiej jest to bu-
dynek przedszkola z oddziałem 
żłobkowym, przeznaczonym 
dla 20. maluchów w wieku od 
roku do lat trzech i 170 dzieci 
w wieku przedszkolnym. Nie 
wiadomo, czy żłobek na ulicy 
Warszawskiej i oddział z ko-
lejnymi 20. miejscami na ulicy 
Garnizonowej w budynku gim-
nazjum zaspokoją zapotrzebo-
wanie rodziców, ponieważ od 
wielu lat nie było w Dobrym 
Mieście żłobka. Jeżeli okaże 
się, że ilość miejsc jest niewy-
starczająca, w kolejnych latach 
władze gminy będą zagospoda-
rowywać inne wolne pomiesz-
czenia, zwolnione przez gimna-
zjum. 
W ostatnim czasie ze skwerku 
na ulicy Warszawskiej zniknął 
pomnik „garbusa”, co wywo-
łało różnego rodzaju komenta-
rze. -Rada Miejska już w 2009 
roku podjęła uchwałę o nadaniu 
temu miejscu imienia księdza Je-
rzego Popiełuszki- wyjaśnia Be-
ata Harań, wiceburmistrz Do-
brego Miasta- W związku z tym 
nie bardzo pasował stojący tam 
pomnik „garbusa”, zwłaszcza, 
że od lat nie był konserwowany 
i prezentował się niezbyt oka-
zale. Stąd konieczność jego de-
montażu. W tym miejscu również 
stanie fontanna w formie dużej, 
obracającej się kuli ziemskiej, 
na której będą wyryte różne my-
śli księdza Jerzego Popiełuszki. 
Woda w fontannie będzie po-
magała w obracaniu się kuli. 
Dodatkowo fontanna zostanie 

podświetlona, co sprawi, że wie-
czorem to miejsce nabierze do-
datkowego uroku.

W stronę Łyny
Trwają prace budowlane w cen-
trum miasta, nad Łyną. Do nie-
dawna było to miejsce całko-
wicie niezagospodarowane, 
a nawet zaniedbane. W tej chwili 
powstaje tam piękne miejsce 
spacerowe z fontanną solan-
kową, ławeczkami, urządze-
niami sportowymi dla seniorów. 
Młodzież będzie mogła korzy-
stać z siłowni street workout , 
a dzieci otrzymają edukacyjne 
zabawki przestrzenne, np. ple-
nerowe instrumenty muzyczne, 
czy równoważnie. Nie będzie to 
zatem typowy plac zabaw z huś-

tawkami i zjeżdżalnią. Znajdzie 
się tu specjalna ławka dla ma-
tek z dziećmi, gdzie będzie się 
można schronić przed słońcem 
oraz przewijak. Nad Łyną po-
wstanie bulwar spacerowy, który 
z pewnością stanie się ozdobą 

miasta. Będzie można przespa-
cerować się wzdłuż rzeki na od-
cinku ponad dwu kilometrów aż 
do ulicy Kościuszki i Nalepy. 
W tamtej części ścieżki powsta-
nie nowy most, ozdobiony wiel-

kimi przęsłami w kształcie łu-
ków, przeznaczony wyłącznie 
dla ruchu pieszego, który połą-
czy dwie części miasta- Przy-
siółek Górny i Dolny. Termin 
zakończenia inwestycji określił 
Urząd Marszałkowski w umo-

wie na koniec sierpnia lub po-
czątek września. 
Prace ziemne wykonywane są 
także przed wejściem na dzie-
dziniec kolegiaty. Do tej pory 
usunięto stamtąd budynek daw-
nego szaletu i uporządkowano 
grunt. Chodziło przede wszyst-
kim o to, żeby odsłonić Bazy-
likę, a także stworzyć miejsce, 
sprzyjające kontemplacji. W nie-
dalekiej przyszłości na tym tere-
nie powstanie makieta Dobrego 
Miasta i dodatkowy parking. Bę-
dzie też można zejść nad rzekę 
i usiąść prawie nad samą wodą. 

Usługi społeczne 
Kolejnym obiektem, który zmie-
nia się z dnia na dzień, jest bu-
dynek dawnej stajni, wpisany 
do rejestru zabytków. Budynek 

zostanie zaadaptowany na po-
trzeby Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej z przezna-
czeniem na przeprowadzanie 
różnego rodzaju warsztatów. 
W miejscu tym powstanie też 
Dom Seniora dla osób 65+, po-
ruszających się samodzielnie, 
z opcją pobytu dziennego . Znaj-
dzie się tam sala spotkań, miej-
sce do ćwiczeń, relaksu, a także 
aneks kuchenny. Z tą ostatnią 
inwestycją powiązana jest ko-
lejna- wyremontowanie drogi, 
która prowadzić będzie przez 
teren starego targowiska. -Miej-
sce na ścieżkę zostało już okra-
wężnikowane, widać też zarys 
kolejnych miejsc parkingowych, 
których w Dobrym Mieście za-
czyna brakować- mówi wice-
burmistrz Beata Harań.
 Kolejny remontowany obiekt 
w tym rejonie to budynek daw-
nego OTL-u. Swoje miejsce 
znajdzie tam świetlica dla dzieci 
i młodzieży. 
Kończy się już remont budynku 
przy ulicy Olsztyńskiej 3. Ce-
glane ściany zewnętrzne zostaną 
oczyszczone a tam, gdzie będzie 
to konieczne, zostaną wstawione 
nowe, drewniane okna. Z tyłu 
budynku zostanie zainstalowana 

winda. Widać już konstrukcję 
przeszklonego korytarza, przez 
który będzie się wychodziło 
z windy na poddasze. Znajdą 
tam swoją siedzibę różne sto-
warzyszenia i MOPS. Winda 
zatrzymywać się będzie na każ-
dym poziomie. 

Kraj za miastem
Poza miastem postępują prace 
inwestycyjne na terenie plaży 
miejskiej nad jeziorem Limajno. 
Jeśli nie wystąpią jakieś prze-
szkody, powinny być ukończone 
do końca czerwca, przed rozpo-
częciem sezonu. Stoi już budy-
nek socjalny, okrawężnikowane 
zostały chodniki. Wzdłuż drogi 
powiatowej z Dobrego Miasta 
do Swobodnej gmina dokończy 
budowę ścieżki rowerowej, ale 
prace rozpoczną się najwcze-
śniej jesienią, kiedy zostaną za-
łatwione różne formalności, 
związane z regulowaniem prawa 
własności ziemi, na której prze-
biegać ma ścieżka. Gmina zło-
żyła także wniosek o dofinan-
sowanie remontu odcinka drogi, 
prowadzącej od centrum Swo-
bodnej do ośrodka nad jeziorem. 
 -Dzięki obecnym inwestycjom 
Dobre Miasto nie tylko wypięk-
nieje, ale jego mieszkańcy zy-
skają kolejną przestrzeń, do 
tej pory niewykorzystaną i za-
niedbaną, gdzie będą mogli na 
różne sposoby spędzać wolny 
czas. Stajnia, OTL i budynek 
przy ulicy Olsztyńskiej 3 będą 
służyły nie tylko konkretnej gru-
pie mieszkańców, ale też na 
przykład pacjentom, którzy będą 
mogli skorzystać z windy. Ogól-
nie rzecz biorąc, zdecydowanie 
poprawi się jakość życia miesz-
kańców, a miasto zyska dużo 
przestrzeni o wysokim standar-
dzie- kończy Beata Harań. 

rad

Dobre Miasto jest obecnie w kilku miejscach rozkopane i wygląda jak duży plac bu-
dowy. Władze miasta zdają sobie sprawę z tego, że na razie może to utrudniać ży-
cie mieszkańcom, ale zapewniają, że bałagan jest tymczasowy, a końcowy efekt tych 
prac z pewnością ich zadowoli. 

Dobre Miasto radykalnie zmienia wygląd

Sprzęt ratujący życie  to nie wszystko

Miasto będzie atrakcyjniejsze dla mieszkańców i turystów

Powstający bulwar będzie atrakcją 
Dobrego Miasta
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Bartoszycki rynek pracy
W wyniku transformacji ekono-
micznych całkowicie zmienił się 
rynek prac6y. Powiat bartoszycki 
należy do regionów Polski o naj-
większej od lat stopie bezrobocia. 
Na koniec grudnia 2016 roku było 
to 23,7 %, a w 2017 20,6%. Wi-
doczna jest tendencja do spadku 
liczby bezrobotnych. W poprzed-
nich latach dochodziła ona nawet 
do 10 tysięcy osób. Obecnie zare-
jestrowanych jest nieco ponad 4 
tysiące bezrobotnych. W Barto-
szycach przeważają małe firmy, 
jedno i dwuosobowe. Prowadzą 
drobną działalność gospodarczą- 
handel, mechanikę pojazdową, 
usługi budowlane, transport, 
usługi krawieckie, fryzjerskie, 
czy kosmetyczne. Brakuje przed-
siębiorstw produkcyjnych. Być 
może potencjalnych inwesto-
rów zniechęca duża odległość od 
większych ośrodków i brak do-
godnych połączeń komunikacyj-
nych.
Bożena Florek- zastępca dy-
rektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Bartoszycach od lat ob-
serwuje zmiany na rynku pracy 
w powiecie bartoszyckim – Ubo-
lewam nad tym, że zostały zli-
kwidowane szkoły zawodowe. 
Szkolnictwo zawodowe przygo-
towywało młodych ludzi do pod-
jęcia pracy i było bazą dla ich 
ewentualnego dalszego rozwoju 
zawodowego. W tej chwili na te-
renach popegeerowskich mamy 
już trzecie pokolenie ludzi bez-
robotnych. Z domu wynosi się 
pewne nawyki. Jeżeli rodzice 
nie pracują, dzieci nie pracują 
i dzieci tych dzieci też widzą, że 
bez pracy można żyć, nie ma na-
wyku wyjścia z domu. Jeżeli 
dziadkowie i rodzice nie mają wy-
kształcenia, a jakoś żyją, to po co 
je mieć?-zastanawia się Bożena 
Florek. 

Ubezpieczenie zdrowotne 
jak magnes
Z drugiej strony, podjęcie ja-
kiejkolwiek pracy uniemożliwia 
trudny dojazd, albo w ogóle brak 
dojazdu. Regularnie kursują jedy-
nie autobusy szkolne, ale korzy-
stają z nich tylko uczniowie. Po-
wodem niepodejmowania pracy 
są też: niskie wykształcenie i dłu-
gotrwale bezrobocie. Zdarza się, 
że proponowane wynagrodzenie 
nie jest adekwatne do oczekiwań 
ludzi. Wszelka pomoc ze strony 
MOPS-ów, GOP-sów, Caritasu, 
czy program 500+ powodują, 
że do przeżycia wystarcza mini-
mum socjalne. Osób zarejestro-
wanych z prawem do zasiłku jest 
bardzo niewiele. Trudno określić, 
które osoby, zarejestrowane jako 
bezrobotne, rzeczywiście poszu-
kują pracy. Część osób rejestruje 
się przede wszystkim dla uzyska-
nia ubezpieczenia zdrowotnego. 

W tej chwili stosunek procentowy 
osób, które biorą w powiecie bar-
toszyckim zasiłki jest niewielki 
(16%), a i wypłacane kwoty nie 
są duże- 900 zł minus podatek. 
84% zarejestrowanych bezrobot-
nych nie ma prawa do zasiłku, 
ale mają zapewnioną bezpłatną 
opiekę lekarską. 64 %, czyli po-
nad 2 700 osób należy do grupy 
długotrwale bezrobot-
nych, co oznacza, że są 
zarejestrowani powyżej 
12 miesięcy. 

Pomoc profilowana
Dlatego PUP ma okre-
ślone trzy profile po-
mocy. Pierwszy dotyczy 
osób aktywnych, które 
nie potrzebują wspar-
cia Urzędu. Są to osoby, 
rejestrujące się tylko na 
chwilę, chcące zacho-
wać ciągłość ubezpie-
czenia, ale mające już 
gwarancję zatrudnienia. 
Drugi profil to osoby 
szukające pracy, którym 
Urząd w tym pomaga. 
Profil trzeci to osoby od-
dalone od rynku pracy 
z powodu różnych dys-
funkcji i sytuacji życio-
wych, czasami od nich 
niezależnych. Często chciałyby 
podjąć jakąś pracę, ale nie mają 
dojazdu, a nie każdego stać na 
zakup i utrzymanie samochodu. 
Te osoby faktycznie, albo nie po-
szukują zatrudnienia, albo bardzo 
ciężko jest im wejść lub powrócić 
na rynek pracy. Na koniec marca 
2018 roku profil pomocy pierw-
szej miały określone 33 osoby, 
drugi 2876 i trzeci 1234 osób. 

Każdy chce dobrze 
zarabiać
Zdarza się, że bezrobotny, który 
dostaje zatrudnienie, na początku 
przeżywa euforię, ale później 
przychodzi szara rzeczywistość 
i okazuje się, że zarobek jest nie-
wiele wyższy od zasiłku.- Mamy 
wielu bezrobotnych, ale, po-
wiem szczerze, ofert pracy też 
mamy sporo-mówi Bożena Flo-
rek- Głównym powodem tego, 
że bezrobotni ich nie przyjmują, 
są ich zbyt wysokie oczekiwa-
nia płacowe i brak dojazdu. Nie-
którzy z naszych podopiecznych 
nie mają żadnego wykształcenia, 
a na początek chcieliby dostawać 
3000 zł na rękę. 
Podobnego zdania jest Aneta 
Karpowicz- Kierownik Działu 
Usług Rynku Pracy Powiato-
wego Urzędu Pracy w Barto-
szycach- Wydaje mi się, że pierw-
szym kryterium oceny oferty 
pracy przez osoby bezrobotne jest 
wysokość proponowanego wyna-
grodzenia. Bardzo często pada 
zarzut wobec pracodawców, że 
oferują minimalne wynagrodze-
nie, czyli w chwili obecnej 2100 

zł brutto. Pracodawcy tłumaczą, 
że muszą najpierw sprawdzić no-
wego pracownika, jego umiejęt-
ności i zaangażowanie, a dopiero 
potem zdecydować się na pod-
wyższenie pensji. Pracodawcy 
nie są też w większości w stanie 
udźwignąć kosztów pracy dodat-
kowych pracowników. Wysokie, 
wygórowane oczekiwania pła-

cowe mają często osoby niepo-
siadające żadnych kwalifikacji 
zawodowych, na przykład po li-
ceum ogólnokształcącym. Pra-
cowników zmotywowanych do 
podjęcia pracy jest coraz mniej. 
Nawet , kiedy przedstawiamy pro-
pozycje pracy osobom, które speł-
niają wymagania pracodawcy, 
często okazuje się, że pojawiają 
się różne przeszkody w podjęciu 
pracy- na przykład brak opieki nad 
dzieckiem, które jeszcze nie uczęsz-
cza do przedszkola. Prawda jest 
taka, że osoba, która naprawdę 
chce znaleźć zatrudnienie, może 
to zrobić nawet bez pośrednic-
twa Powiatowego Urzędu Pracy. 
Z rozmów z koleżankami, które 
zajmują się poradnictwem zawo-
dowym w ramach indywidual-
nych spotkań z osobami bezrobot-
nymi wiem, że negatywny wpływ 
na motywację do podjęcia pracy 
ma między innymi program 500+. 
Niektóre osoby szczerze przyznają, 
że nie opłaca im się podejmo-
wać zatrudnienia. Nie jest to do-
bra tendencja dla pracodawców. 
W witrynach sklepów, czy lokali 
gastronomicznych coraz częściej 
widać kartki z informacją o poszu-
kiwaniu pracowników, co kiedyś 
było niewyobrażalne. W dużych 
miejscowościach dochodzi do sy-
tuacji, że pracownicy są podkupy-
wani przez konkurencję propozy-
cją wyższego wynagrodzenia. 

Ofert pracy jest sporo
Jeżeli chodzi o liczbę ofert pracy, 
w powiecie bartoszyckim wy-
stępuje tendencja wzrostowa. 

W chwili obecnej w całym po-
wiecie jest 55 wolnych stano-
wisk pracy. 37 są to stanowiska 
subsydiowane, czyli te, na któ-
rych uruchomienie pracodawcy 
otrzymują wsparcie finansowe 
z Powiatowego Urzędu Pracy. 
Pozostałe stanowiska będą utrzy-
mywane ze środków własnych 
pracodawców. Najwięcej pra-

cowników poszukiwanych jest 
do robót budowlanych. Poza tym 
poszukiwani są kierowcy samo-
chodów ciężarowych z wszel-
kimi uprawnieniami, sprzedawcy, 
operatorzy koparko- ładowarek, 
opiekunowie w domach pomocy 
społecznej, recepcjonista, lekto-
rzy języków obcych, robotnicy 
leśni z uprawnieniami pilarza, 
pokojowa, mechanicy maszyn 
rolniczych i mechanicy samocho-
dowi. Pracodawcy, w związku 
z tym, że coraz trudniej o pozy-
skanie pracownika, obniżają wo-
bec nich wymagania. Poszukują 
osób chętnych do pracy, nawet 
jeśli nie mają wymaganych kwa-
lifikacji i doświadczenia. Zobo-
wiązują się przeszkolić ich z wła-
snych środków bądź poświęcić 
im na przyuczenie własny czas. 
W porównaniu z innymi powia-
tami województwa warmińsko-
-mazurskiego, w Bartoszycach 
jest niewielkie zainteresowanie 
pracodawców w zatrudnianiu ob-
cokrajowców. Do końca marca 
do Powiatowego Urzędu Pracy 
wpłynęło jedynie 68 oświadczeń 
pracodawców o zamiarze powie-
rzenia pracy obcokrajowcowi. 

Młodzież wspierana
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej ma wyznaczone 
grupy wsparcia. Jedną z nich jest 
młodzież do 30 roku życia. Urząd 
realizuje program „Praca dla mło-
dych”. Projekty stażowe, skie-
rowane do młodych ludzi, są też 
atrakcyjne dla pracodawców. 
Przez rok UP refunduje im najniż-

sze wynagrodzenie i ZUS pracow-
nika. Po roku całe koszty pracy 
przechodzą na pracodawcę. Mło-
dzi ludzie mają szansę w ciągu 
dwóch lat nabyć właściwe umie-
jętności, zapoznać się z kulturą 
pracy w danym zakładzie pracy 
i zdobyć zaufanie pracodawcy, 
co może zaskutkować stałym za-
trudnieniem. W 2015 roku Mini-
sterstwo uruchomiło dla młodych 
pracowników bony stażowe, na 
zasiedlenie i szkoleniowe. Bon 
stażowy dostawała osoba, która 
sama znalazła sobie pracę. -Skoń-
czyliśmy ten projekt w 2016 roku, 
ale nie cieszył się on dużą popu-
larnością-mówi dyrektor Bożena 
Florek- Bon szkoleniowy nie za-
pewniał całej kwoty, należnej za 
szkolenie. Był za niski- 3,5 tysiąca 
to trochę za mało. Bardzo dużym 

wzięciem cieszą się 
natomiast bony na za-
siedlenie. Przyzna-
jemy na ten cel 5 ty-
sięcy złotych. Dotyczy 
to młodych osób, które 
w poszukiwaniu pracy 
wyjeżdżają daleko od 
miejsca zamieszka-
nia, bądź ukończyli 
studia w dużych mia-
stach i znaleźli tam 
pracę. Mamy zareje-
strowanych studentów 
w Gdańsku, Pozna-
niu, Radomiu, Krako-
wie i Szczytnie. Jest 
to średnio 80 do 100 
osób rocznie. W ciągu 
30 dni od otrzyma-
nia bonu należy pod-
jąć pracę i utrzymać 
ją przez 6 miesięcy 
w okresie 8 miesięcy.

Można wybrać coś 
dla siebie 
Kolejna formą wspierania bez-
robotnych jest organizowanie 
szkoleń, nadających kwalifikacje 
zawodowe. Od roku 2012 nie pro-
wadzi się szkoleń grupowych dla-
tego, że są one mało efektywne. 
Szkolenia indywidualne są pro-
wadzone na wniosek osoby bez-
robotnej bądź pracodawcy. Uza-
sadnieniem celowości szkolenia 
jest oświadczenia potencjalnego 
pracodawcy o chęci zatrudnienia 
osoby bezrobotnej po przeprowa-
dzonym szkoleniu bądź o zamia-
rze rozpoczęcia własnej działal-
ności gospodarczej. Wysokość 
dofinansowania do szkolenia to 
do 300% przeciętnego wyna-
grodzenia w danym roku kalen-
darzowym. Kobiety najczęściej 
składają wnioski na szkolenie 
w zawodzie makijażystka i sty-
listka paznokci. Mężczyźni sta-
rają się zdobyć prawo jazdy na sa-
mochody ciężarowe lub autobusy 
i kwalifikacje na przewóz rzeczy 
lub osób, uprawnienia do obsługi 
koparko-ładowarek i uprawnienia 
elektryczne. Czasami przeprowa-
dzane są szkolenia księgowo-ka-
drowe. Osoby, które odbyły szko-
lenie, w ciągu 3 miesięcy muszą 
podjąć pracę, co jest monitoro-
wane przez Urząd Pracy. 
Osoby bezrobotne chętnie ko-
rzystają z dotacji na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej 
w wysokości do 25 tysięcy zło-
tych. Dotacja jest bezzwrotna pod 
warunkiem, że działalność jest 
prowadzona przez rok i płacone 

są wszystkie składki. Nie ma na-
tomiast zainteresowania bezro-
botnych możliwością uzyskania 
pożyczki. Można zaciągnąć kre-
dyt w wysokości do 70 tysięcy 
złotych, ale kwotę te należy spła-
cić z procentami w ciągu 5 lat.
Dla osób długotrwale bezrobot-
nych, po pięćdziesiątym roku 
życia, z niskimi kwalifikacjami, 
czasami z deficytami zdrowia, 
przeważnie mężczyzn, skiero-
wana jest oferta robót publicz-
nych. Są to proste prace, propo-
nowane przez samorządy, którym 
brakuje rąk do pracy. Tworzy się 
brygady , pracujące na rzecz wła-
snego środowiska. Takie prace 
trwają przez pół roku i dają szansę 
na podreperowanie budżetów do-
mowych. 
Inną formą zatrudnienia przy 
współpracy z Urzędem Pracy są 
prace społecznie użyteczne- jest 
to propozycja skierowana do pod-
opiecznych opieki społecznej. 
Pracę wykonuje się przez 10 go-
dzin w tygodniu i 40 w miesiącu. 
Godzina pracy kosztuje 8,10 zł. 
60% wynagrodzenia pokrywa 
Urząd Pracy, a 40% dany samo-
rząd - MOPS lub GOPS. 
Pracodawcy mogą się też starać 
o dotację na zakup maszyn , nie-
zbędnych do utworzenia nowego 
stanowiska pracy. Pracodawca 
musi utrzymać stanowisko pracy 
i opłacić wszelkie koszty pracy 
przez okres dwóch lat. 
W marcu tego roku prace w po-
wiecie bartoszyckim podjęły 274 
osoby. Część z nich samodziel-
nie znalazła dla siebie zatrudnie-
nie, ale większość skorzystała ze 
wsparcia urzędu pracy. 
O intensywności i skuteczno-
ści działań Powiatowego Urzędu 
Pracy w Bartoszycach świadczy 
tendencja spadkowa stopy bez-
robocia a także wysokość jego 
budżetu – ok. 12,5 mln złotych 
w 2018 roku. - Pieniędzy na pro-
gramy dotyczące aktywizacji za-
wodowej bezrobotnych nie za-
braknie- mówi Bożena Florek, 
zastępca dyrektora PUP w Bar-
toszycach. Kilka razy w roku mi-
nisterstwo ogłasza wysokość re-
zerw finansowych. W 2015 roku 
bartoszycki Urząd Pracy pozyskał 
środki aż z 9 rezerw. W tym roku 
w marcu bartoszycku urząd zło-
żył wnioseki o dodatkowe środki 
z rezerwy ministra.-Dzięki temu 
będzie możliwa aktywizacja 140 
osób za ponad 2,2 mln złotych. Dla 
osób długotrwale bezrobotnych 
(75 osób) będą to prace interwen-
cyjne, szkolenia i dotacje oraz re-
fundacje dodatkowych miejsc 
pracy. Ponadto 70 osób w wieku 
powyżej 45 lat i więcej otrzyma 
zatrudnienie w ramach robót pu-
blicznych- kończy zastępca dy-
rektora PUP, Bożena Florek. 
Zadaniem Urzędów Pracy nie jest 
tworzenie miejsc pracy, lecz po-
średniczenie między pracodawcą 
a bezrobotnym. Nie chodzi tylko 
o to, żeby wprowadzić bezrobot-
nego w środowisko pracy, ale też 
o utrzymanie go na stanowisku. 
Utrzymanie stanowiska pracy 
zależy od sytuacji ekonomicz-
nej pracodawcy oraz cech oso-
bowych bezrobotnego- jego na-
wyków, nałogów, przyzwyczajeń 
i motywacji. 

Dariusz Gołębiowski
wsp.(bok)

Teren, na którym działa Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach obejmuje miasta i gminy-Bartoszyce, Sępopol, 
Bisztynek oraz Górowo. Są to obszary typowo rolnicze-na początku lat 90-tych funkcjonowały tu jeszcze duże 
PGR-y, na przykład w Bezledach i Kinkajmach. Poza tym dużo miejsc pracy zapewniało Bartoszyckie Przedsię-
biorstwo Budowlane i Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego. 

W powiecie bartoszyckim 
coraz mniej bezrobotnych

Tablica z ofertami pracy wypełniona po brzegi. Przy tablicy: Aneta Karpowicz- kierownik  Działu Usług Rynku 
Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach
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Program „Przyjaciele Zippiego” 
to międzynarodowy program 
promocji zdrowia psychicznego 
dla dzieci w wieku 5-8 lat, który 
kształtuje i rozwija umiejętno-
ści psychospołeczne u małych 
dzieci. Uczy różnych sposobów 
radzenia sobie z trudnościami 
i wykorzystywania nabytych 
umiejętności w codziennym ży-
ciu oraz doskonali relacje dzieci 
z innymi ludźmi. Nie koncen-
truje się na dzieciach z kon-
kretnymi problemami czy trud-
nościami, ale promuje zdrowie 
emocjonalne wszystkich małych 
dzieci.
Jest to cykl 24 spotkań, realizo-
wanych w najstarszych grupach 
przedszkolnych oraz w pierw-

szych klasach szkół podstawo-
wych, w oparciu o bardzo sta-
rannie opracowane materiały. 
Właścicielem programu jest an-
gielska fundacja „Partnership 
For Children”. W Polsce, na 
podstawie podpisanej umowy 
licencyjnej, od 1 czerwca 2010 
roku, wyłącznym przedstawi-
cielem PFC, upoważnionym 
do upowszechniania programu 
„Przyjaciele Zippiego” jest Cen-

trum Pozytywnej Edukacji.
Program został zbudowany na 
założeniu, że małe dzieci można 
nauczyć radzenia sobie z pro-
blemami i trudnościami, dzięki 
czemu będą lepiej funkcjonować 
w młodości i w życiu dorosłym, 
korzystając z tych umiejętności. 
Jest to jedyny program, w któ-
rym z małymi dziećmi rozma-
wia się na temat śmierci i uczuć, 
jakie towarzyszą nam w sytuacji 

utraty kogoś bliskiego. Program 
pokazuje także, jak ważna jest 
rozmowa z innymi, kiedy odczu-
wamy smutek lub złość również 
jak ważne jest słuchanie innych, 
kiedy oni przeżywają trudne 
chwile.
W Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej odbyło się szkolenie 
dla nauczycieli, po którym będą 
oni mogli pracować z dziećmi 
w oparciu o ten program.

- Mam przyjemność przygoto-
wać 19 nauczycieli, do samo-
dzielnych działań w jednym 

z najlepszych programów pro-
filaktycznych w Polsce „Przy-
jaciele Zippiego”. Nauczyciele 
po szkoleniu będą mogli bezpo-
średnio pracować tym projektem 
z dziećmi z Olsztynka i okolic. 
Będę również przygotowywać 
nauczycieli, żeby potrafili od-
powiednio współpracować z ro-
dzicami – powiedziała Elżbieta 
Górecka - pedagog, trener, 
profilaktyk, instruktor i reali-

zator wielu programów profi-
laktycznych.
W trakcie zajęć pojawia się 

wiele okazji do zabawy, ćwiczeń 
i rozmów o sprawach ważnych 
na tym etapie życia, o przyjaźni, 
o zmianach jakie zachodzą w nas 
i wokół nas, o sukcesach i poraż-
kach oraz sposobach radzenia 
sobie z trudnościami. Dzieci do-
wiadują się, że potrafią znaleźć 
rozwiązanie, że warto i można 
prosić o pomoc, a także uczą się 
okazywać pomoc innym. Pro-
gram jest również bardzo dobrze 

oceniany przez rodziców, któ-
rzy mają okazję zaobserwować 
przemiany swojego dziecka, ale 
też pochylić się nad jego proble-
mami.
- Decyzja o realizacji programu 
wynikała z tego, że w każdym 
roku budżetowym przygotujemy 
kadrę oświaty do programów re-
komendowanych przy realizacji 
Narodowego Programu Zdro-
wia. Program jest dla dzieci 
przedszkolnych i klas 1-3. Za-
częłam od szkoleń dla tych na-
uczycieli, a w następnym roku 
będą dla nauczycieli pracują-
cych ze starszymi dziećmi. To nie 
jest program dla dzieci z deficy-
tami, tylko dla wszystkich dzieci 
w tym przedziale wiekowym. Jest 
to po prostu program, który pro-
muje zdrowie psychiczne – do-
daje Ewa Szerszeniewska, Dy-
rektor MOPS w Olsztynku.

Od 2005 roku w zajęciach pro-
gramu „Przyjaciele Zippiego” 
uczestniczyło prawie 130 ty-
sięcy dzieci w tysiącach szkół 
i przedszkoli w całej Polsce. 
W wielu placówkach, przeszko-
leni wcześniej nauczyciele, do-
ceniając wartość programu 
i widząc jego efekty, realizują 
zajęcia z kolejnymi grupami 
dzieci.

raf

GMINA

W Olsztynku wystartował program „Przyjaciele Zippiego”, który ma pomóc rozwijać 
umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. W Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej odbyło się szkolenie dla nauczycieli dotyczące tego programu.

Program „Przyjaciele Zippiego” w Olsztynku

Od lewej stoją: Elżbieta Górecka, pedagog, trener, profilaktyk, instruktor i realizator wielu programów profilaktycznych, Ewa Szerszeniewska, dyrektor MOPS w Olsztynku i uczestniczki szkolenia.  
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Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 345 427,48 zł na wsparcie 
miejsc promocji kultury poprzez budowę sceny i widowni plenerowej oraz organiza-
cję imprez kulturalnych w Lidzbarku Warmińskim. Koszt całego przedsięwzięcia wy-
nosi 2 945 947,00 złotych . red

Ponad 2 mln zł 
trafią do Lidzbarka 
Warmińskiego

W jaki sposób odpowiednio przy-
gotować się do sezonu rowero-
wego? RekreAKCJA we współ-
pracy z Mirosławem Arczakiem 
ze Stowarzyszenia Aktywno-
ści Społecznej „Młyn” przygoto-
wała spotkanie pt. ROWEROWA 
AKADEMIA „Od Juniora do Se-
niora”. W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Stawigudzie dzieci 
i młodzież z Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Stawigudzie 
oraz wszyscy chętni otrzymali in-
formacje o podstawowych zasa-
dach bezpiecznej i przepisowej 
jazdy na rowerze. Dzięki wsparciu 
finansowemu z gminy uczestnicy 
otrzymali opaski odblaskowe, 
które z pewnością poprawią ich 
widoczność na drogach.
Posiadając wiedzę nie pozostaje 
nic innego jak przygotować rower 

do drogi i wyruszyć na pierwszą 
wycieczkę rowerową, która od-
będzie się w sobotę 28.04.2018 r. 
Starujemy o godz. 10:30 przy bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Stawigudzie (ul. Leśna 
2). Na wszystkich rowerzystów 
czeka piękna trasa przez Wymój, 
wzdłuż rzeki Pasłęki do jeziora 
Wulpińskiego. We wsi Majdy 
odbędzie się piknik z konkursami 

i upominkami a następnie powrót 
do Stawigudy. -Trasa nie prze-
kroczy 17 km. Jest przygotowana 
z myślą o całych rodzinach, dla-
tego zapraszamy na nią wszyst-
kich chętnych, gdyż przyświeca 
nam hasło „Od Juniora do Se-
niora-mówi koordynatorka Re-
kreKACJI, Ewelina Sugajska 
z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Stawigudzie.

red

Od lat Gmina Stawiguda dba o zdrowie i kondycję fizyczną swoich mieszkańców po-
przez działania realizowane w ramach RekreAKCJI przygotowywane przez Gminny 
Ośrodek Kultury. W kwietniu rozpoczynają się wydarzenia plenerowe takie jak m.in. 
wycieczki rowerowe, na które serdecznie zapraszają organizatorzy. 

Rowerowa akademia w Gminie Stawiguda

Pasym od początku swego ist-
nienia miał być centrum go-
spodarczym regionu, co zna-
lazło wyraz w przywilejach 
nadawanych mu przez Za-
kon Krzyżacki, w tym przede 
wszystkim warzenia piwa.
W przywileju lokacyjnym 
z 1384 roku, nadanym mia-
stu przez Wielkiego Mistrza, 
ustalono między innymi, że 
w wydatkach na budownic-
two miejskie i naprawy bę-
dzie uczestniczył sołtys (w 1/3) 
i miasto (w 2/3). Wyjątkiem był 
browar miejski, w którego budo-
wie i ewentualnych naprawach, 

w wysokości 1/3 nakładów par-
tycypować miał Zakon. Świad-
czy to, jak poważnym źródłem 
dochodów – nie tylko dla Krzy-
żaków – były wówczas browary. 
Tak było i w Pasymiu, dla któ-
rego browar i słodownia, stano-
wiące główny trzon przemysłu 
miejskiego, były niebagatelnym 
źródłem dochodów. Budżet mia-
sta zasilały też opłaty ze specjal-
nych podatków na utrzymanie 
miejskiego browaru i urzędu pi-
wowara.
Browar zwiększał systematycz-
nie swą produkcję zaopatrując 
okolice w „znane piwo pasym-

skie”. Piwowarstwo i odbywa-
jące się targi przynosiły ówcze-
snemu miastu bardzo znaczne 
dochody – i właśnie na tle prawa 
do targów i warzenia piwa do-
szło do konfliktu z niedalekim 
Szczytnem.
W 1549 roku starosta książęcy 
udzielił mieszkańcom również 
tego grodu zezwolenia na orga-
nizowanie jarmarków i warzenie 
piwa. Ta decyzja, godziła w ży-
wotne interesy Pasymia, dopro-
wadzając do konfliktu.
Najpierw próbowano go roz-
strzygnąć polubownie, przed 
sądem – jednak górą było 

Szczytno.  Po kole j -
nych skargach Pasymia, 
sąd książęcy ograniczył 
wprawdzie prawa konku-
renta, ale miejscowy staro-
sta ponownie zezwolił na 
warzenie i wyszynk piwa 
w tym mieście. Ta decyzja 
spowodowała, że konflikt 
przerodził się w tzw. wojnę 
piwną, której finałem była 
bitwa pod Gromem i Jęcz-
nikiem w 1609 roku. Roz-
sierdzeni pasymiacy wzięli 
bowiem sprawę w swoje 
ręce. Uzbrojeni w kosy, 
widły i siekiery ruszyli na 
Szczytno „po sprawiedliwość”. 
Jak głoszą stare kroniki, doszło 
do krwawego starcia, które wy-
grali mieszczanie z Pasymia 
wykazując wielką determina-
cję w obronie swych przywile-
jów. Jednak całą „wojnę” – osta-
tecznie wygrali mieszczanie ze 
Szczytna.

W XVIII wieku to właśnie 
Szczytno, po uzyskaniu w 1723 
roku pełnych praw miejskich 
i wykorzystując swe lepsze po-
łożenie, stało się centrum go-
spodarczym regionu wyraźnie 
wyprzedzając (również w piwo-
warstwie) swego konkurenta – 
Pasym. Pod koniec XIX wieku 

tu powstał też Schloßbrau-
erei Ortelsburg (Browar 
Zamkowy Szczytno), który 
w krótkim czasie zmono-
polizował lokalny rynek, 
skutecznie eliminując kon-
kurencję.
Dziś już nie warzy się 
piwa ani w Pasymiu, ani 
w Szczytnie. Ale także 
i w tych miastach trwa 
obecnie nieustanna walka 
o podniebienia (i zawar-
tość portfeli) zarówno ich 
mieszkańców, jak i przyby-
wających na Mazury tury-

stów, toczona zażarcie przez 
piwne koncerny, jak i browary re-
gionalne. Ale to już inna historia…
Niemniej, przy majówkowym 
grillu starsi mieszkańcy nie tylko 
tych ziem z pewnością z roz-
rzewnieniem wspomną zapewne 
smak jasnego „Juranda” z szczyt-
nieńskiego browaru.

 Aureus

Na kartach historii Warmii i Mazur znaleźć można opisy wielu wojen, jakie przeta-
czały się przez te ziemie. W ich cieniu pozostaje niewielki konflikt zbrojny z początku 
XVII wieku, który swoje rozstrzygnięcie znalazł na polach bitwy w okolicach Gromu 
i Jęcznika. W tej wojnie nie chodziło jednak o kobietę – poszło o …piwo.

Piwna wojna na Mazurach

Wizualizacja lidzbarskiej widowni plenerowej ze sceną

Mirosław Arczak zna każdą śrubkę w rowerze i potrafi wytłumaczyć do czego służy

Etykieta z piwa Jurand
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Przygoda z przeglądem rozpo-
częła się w roku 2003 i rozwija 
się wraz z halą sportową w Sta-
wigudzie, gdyż ta została oddana 
pod koniec maja tego roku, a już 
po 3 tygodniach zorganizowano 
w niej pierwszy przegląd.- Rozpo-
czynaliśmy skromnie, gdyż udział 
w nim wzięło 8 zespołów. Z roku 
na rok ta liczba zwiększała się i od 
10 edycji byliśmy zmuszeni roz-
łożyć przesłuchania na dwa dni 
i tak jest do dzisiaj-przypomina 
historię przeglądu dyrektor Lu-
bowiecki.
 Nazwa „Kurlantka”- czyli po-
godna pieśń warmińska, została 

wprowadzona od 6 edycji , po-
dobnie jak inna charakterystyczna 
cecha przeglądu- rzeźby – sta-
tuetki z drewna autorstwa miej-
scowego rzeźbiarza Stanisława 
Śnieżki ze Stawigudy. Prze wiele 
lat były to postacie muzykantów, 
później Warmiak i Warmianka, 
obecnie są to instrumenty lu-
dowe, rok temu były diabelskie 
skrzypce, w tym roku wszyscy 
uczestnicy otrzymają drewniany 
kontrabas. Zasady regulami-
nowe dopuszczają do udziału ze-
społy śpiewacze, kapele ludowe 
i chóry wielogłosowe. Jest to je-
dyny w regionie tak różnorodny 

przegląd, dzięki czemu program 
jest urozmaicony, każdy znajdzie 
coś, co go zainteresuje. Jedynym 
wymogiem regulaminowym jest 
wykonanie co najmniej jednej 
piosenki warmińskiej. Nieobo-

wiązkowe jest wykonanie swoich 
kompozycji, czyli „własnych kur-
lantek”, gdyż to co wykonują ze-
społy, to utwory skomponowane 
wiele lat temu, które z czasem 
zmieniły się w folklor . 

 Podczas przeglądu Stawiguda 
wygląda kolorowo, gdyż poja-
wiają się na ulicach grupy wyko-
nawców w pięknych ludowych 
strojach, a budząca się w maju 
wiosna dodaje swojego uroku. 

Bieżąca edycja Kurlantki to wy-
stępy około 40 zespołów i ponad 
600 wykonawców.-Już dziś wia-
domo, że nie uda się ze wzglę-
dów technicznych zakwalifikować 
wszystkich chętnych zespołów, 
i za to z góry przepraszamy- mówi 
Witold Lubowiecki. -Patrząc na 
ilość zgłoszeń moglibyśmy prze-
prowadzić przegląd 3 dniowy, ale 
to już byłaby przesada. 
Organizatorzy zapraszają wszyst-
kich chętnych do miłego spędze-
nia czasu 12 i 13 maja br. do hali 
sportowej w Stawigudzie. Począ-
tek przeglądu o godzinie 10.00.
Każdego dnia czeka kilkugo-
dzinna uczta muzyczna. Warto na 
pewno skorzystać z tej niebywa-
łej okazji.

rad

-Nawet się nie obejrzeliśmy jak nasza Kurlantka skończyła 15 lat, można powiedzieć, 
że skończyła szkołę podstawową, rozpoczyna liceum i nieuchronnie zmierza do peł-
noletności- mówi Witold Lubowiecki, dyrektor GOK-u w Stawigudzie .

XVI Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów 
Śpiewaczych „Kurlantka 2018”

Przede wszystkim powinniśmy 
zminimalizować ryzyka będące 
najczęstszą przyczyną wypad-
ków przy pracy. Jeśli więc po-
łowa z nich powstaje na skutek 
upadku, warto zadbać o odpo-
wiednie obuwie – antypośli-
zgowe oraz chroniące kostki 
przed skręceniem. Równie 
istotne, szczególnie podczas 
pracy z wykorzystaniem maszyn 
rolniczych, jest odpowiednie 
dopasowanie odzieży. W żad-
nym w wypadku nie możemy 
zakładać luźnych, powiewają-
cych ubrań. Na ile to możliwe, 
powinny przylegać do ciała - 
szczególnie nogawki i mankiety 
– które mogą zostać wciągnięte 
przez wirujące części maszyn. 
Natomiast równie ważne jest ko-
rzystanie z elementów ochron-
nych – jak rękawice, maski, 

okulary, fartuchy czy słuchawki 
ochronne – jeśli pracujemy 
w środowisku dużego natężenia 
dźwięku.
Jak wynika z danych Państwo-
wej Inspekcji Pracy, prawie po-
łowa wypadków ma miejsce na 
terenie podwórza oraz obejścia 
gospodarstwa rolnego. Zanim 
więc rozpoczniemy najintensyw-
niejszy okres pracy przypadający 
na miesiące wiosenne i letnie, 
warto wyrównać nawierzch-
nie głównych ciągów komuni-
kacyjnych, a przede wszystkim 
zabezpieczyć wszystkie otwory 
w ziemi. Porozrzucane przed-
mioty, nieużywane narzędzia, 
ale też niezabezpieczone wrota 
stanowią istotne zagrożenie nie 
tylko dla pracowników, ale rów-
nież wszystkich mieszkańców 
gospodarstwa domowego.

Niestety nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć wszystkich ryzy-
kownych sytuacji, dlatego warto 

dodatkowo zabezpieczyć się na 
wypadek niezdolności do pracy, 
a często również kosztownej re-
habilitacji. – Na rynku dostępne 
są już ubezpieczenia sprofilo-
wane właśnie pod kątem osób 
szczególnie narażonych na wy-
padki przy pracy. Mając na uwa-
dze, jak cenny jest każdy dzień 
w szczycie sezonu prac polo-

wych, gwarantują wypłatę wyż-
szego świadczenia za pobyt 
w szpitalu niż w przypadku cho-
roby, ponadto wysokość świad-
czenia jest stała bez względu na 
długość hospitalizacji. Uzyskane 
z ubezpieczenia środki można 
przeznaczyć właśnie na pokry-
cie kosztów leczenia, ale mogą 
również stanowić wyrównanie 

utraconych lub zmniejszonych 
zarobków – mówi dr Justyna 
Talarek – Z-ca Dyrektora Biura 
Ubezpieczeń Osobowych Con-
cordii Ubezpieczenia. I dodaje 
– Warto również pamiętać, że 
poważniejsze urazy mogą unie-
możliwić nam pracę nawet przez 
kilka miesięcy. Odpowiednio 
dobrane ubezpieczenie pokryje 

koszty utrzymania, jak 
również spłatę ewentu-
alnych rat kredytów i po-
życzek.
Praca na wysokościach, 
ciężkie załadunki, awa-
rie maszyn i urządzeń, 
praca w nocy i przy 
zwierzętach - zawód rol-
nika wymaga połączenia 
tak naprawdę umiejętno-
ści dedykowanych kilku 
profesjom. Nie dziwi 
więc fakt, że należy do 
grona najbardziej nie-
bezpiecznych – dlatego 
tak ważne jest przestrze-
ganie kluczowych zasad 
bezpieczeństwa pracy. 

red

Jak wynika z danych KRUS, w 2017 roku rolnicy zgłosili ponad 18 tysięcy wypadków 
przy pracy, odnotowano także 69 wypadków śmiertelnych. Do najczęstszych należą 
te powstałe na skutek upadku (50,2%), pochwyceń lub uderzeń przez części ruchome 
maszyn i urządzeń (11,7%) oraz uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwie-
rzęta (11,2%). Jak więc przygotować się do sezonu prac polowych, aby zminimalizo-
wać ryzyko wystąpienia wypadków i często ich bardzo kosztownych konsekwencji?

Ponad 18 tysięcy wypadków w rolnictwie – jak zadbać 
o bezpieczeństwo w szczycie sezonu prac polowych?

Muzycznie i kolorowo na  scenie Kurlantki jest zawsze 

Maszyny rolnicze pomagają rolnikom w ich pracy, ale trzeba ich używać z respektem 

Ze sceny płyną dobrze znane melodie 
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„Tango” jest tragikomedią 
o upadku świata wartości. Główny 
bohater to Artur – grzeczny i po-
układany student. Jego rodzice są 
z kolei artystami, którzy mając do 
wyboru swobodę i chaos albo dys-
cyplinę i porządek, wybiorą to 

pierwsze. Są też seniorzy – babka 
i wuj – i jeszcze jeden bohater, 
Edek, mężczyzna bez wieku, który 
staje się siłą napędową zmian.
We współczesnej inscenizacji 
„Tanga” Artur może być przed-
stawicielem młodego pokolenia, 

które wychowywane bezstresowo, 
wśród zmieniających się mód 
i wartości, domaga się w końcu sta-
łych wytycznych. Artur ma szla-
chetne zamiary poukładania świata, 
jednak mogą one prowadzić do 
działań wręcz dyktatorskich…

Walka pokoleń we współczesnym społeczeństwie, konflikt między konformizmem, 
anarchią, entropią a formalizmem – na Scenę Kameralną Teatru Jaracza powraca 
klasyka – „Tango” Sławomira Mrożka.

„Przedmajówkowa” klasyka

reżyseria: Bartosz Zaczykiewicz, scenografia: Iza Toroniewicz, muzyka: Katarzyna Brochocka, ruch 
sceniczny: Paulina Andrzejewska
obsada: Joanna Fertacz, Ewa Pałuska, Małgorzata Rydzyńska, Dawid Dziarkowski, Cezary Ilczyna, 
Marcin Kiszluk, Maciej Mydlak
Zapraszamy od 25 do 29 kwietnia na 19:15.

Festiwal popularyzuje i promuje małe kreacje i ak-
torów epizodystów. Ocala od zapomnienia nieważne 
z pozoru role tak zwanych halabardników, które są 
budowane indywidualnie lub grupowo. To one, jak 
sól potrawie, nadają smak sztuce. Podczas pokazu 
specjalnego spektakl Białostockiego Teatru Lalek 
pt. „Czerwony Kapturek” zostanie pokazany rów-
nież od strony kulis. W tej edycji zobaczycie laure-
ata Złotej Halabardy 2016 - Ryszarda Dolińskiego 
za rolę Warunków Atmosferycznych Na Morzu Pół-
nocnym.

Dotychczas w szranki o statuetkę „Złotej Halabardy” 
stawały teatry z całej Polski m.in.: Olsztyński Te-
atr Lalek, Teatr Maska z Rzeszowa, Białostocki Te-
atr Lalek, Teatr Groteska z Krakowa, Teatr Montow-
nia z Warszawy, Teatr Miniatura z Gdańska, Teatr 
Lalki i Aktora z Łomży, Opolski Teatr Lalki i Aktora, 
Teatr Lalek Arlekin z Łodzi, Teatr Banialuka z Biel-
ska – Białej , Teatr Pinokio z Łodzi, Teatr Pleciuga 
ze Szczecina, Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Na 
uroczystych galach wręczenia statuetki „Złotej Hala-
bardy” zaprezentowano ponad 45 videonominacji.

Festiwal Halabardy  jest plebiscytem, podczas którego przyznawana jest Ogól-
nopolska Nagroda „Złota Halabarda”. Nagrodę za najmniejszą kreację aktorską 
przyznaje Tajna Kapituła Wyzwolenia Artystycznego Olsztyńskiego Teatru Lalek 
i Teatrów Lalek w Ogóle. Spośród nadesłanych propozycji wybierane są te, które naj-
ciekawiej ukazują wkład aktora w rolę.

W tym roku program przedstawia się na-
stępująco:
DZIEŃ PIERWSZY 28.04.2018 r.
18:00 - Specjalna prezentacja spektaklu 
„Czerwony Kapturek” Białostockiego Te-
atru Lalek, 
DZIEŃ DRUGI - GALA HALA-
BARDY 2018 - 29.04.2018 r.
18:00 - Gala „Halabardy 2018”.
Podczas gali prezentowane zostaną ma-
teriały wideo przedstawiające nominacje, 
spośród których wyłoniony zostanie zwy-
cięzca. Po krótkiej przerwie odbędzie się 
koncert finałowy Gwiazdy tegorocznej edy-
cji - „Romantycy Lekkich Obyczajów”. Or-
ganizatorem festiwalu jest: Olsztyński Teatr 
Lalek oraz Stowarzyszenie Artystyczne Te-
atr Poddańczy. Wydarzenie pod patronatem 
Prezydenta Miasta Olsztyna.
Bilety do kupienia online lub w Kasie 
OTL.

Halabardy 2018 
– festiwal najmniejszych 
kreacji aktorskich

Kadr ze spektaklu

Kadr ze spektaklu
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OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA

MIEJSCE 

NA 

TWOJE 

OGŁOSZENIE

AUTO-MOTO KUPIĘ

! SKUP aut – Gotówka, 508-
460-125.
CAŁE, powypadkowe, 502-
180-869.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

DOMEK wolnostojący 
120m2, działka 515m2, 

Olsztyn, Opolska, 
tel.798-52-00-88.

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.

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, tel. 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 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 karasia, 514-988-425, 669-
483-895.
TANIE blachy trapezowe od 
13,80zł/netto, 601-407-706.

INNE KUPIĘ

SKUP zboża, kukurydzy, 
grochu, rzepaku, łubin 

min.20t zapewniam 
transport tel. 504082106.

PRACA DAM

! CIEKAWE możliwości dora-
biania dla każdego, 601-64-90-
31, 723-489-350.
ASYSTENT projektanta – me-
ble, (89)526-64-12.
BRUKARZY 503-040-888.
BUDOWLAŃCA, 602-40-44-
75.
BUDOWLAŃCÓW, 502-106-
183.
ELEKTROPOL zatrudni elek-
tryków, elektromonterów CV na 
biuro@elektropol.olsztyn.pl.
ELEKTRYK- Niemcy, 606-673-
821, 0049/177-379-05-92.
ELEKTRYK, elektromoter, 
604981825.
FACHOWCOM budowlanym, 
wysokie wynagrodzenie, 517-
315-156.
FIRMA budowlana zatrudni 
murarzy, cieśli i operatora żura-
wia na budowach w Niemczech. 
Praca stała Kontakt: 0048-608-
312-812.
KIEROWCA kat. C+E zagra-
nica (4/1), 508-252-557.

KIEROWCA kat.C, (89)526-
64-12.

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.
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. 
Transport 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.
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Zatoka Braniewo 2-0 Tęcza Biskupiec
Concordia Elbląg 2-2 Granica Kętrzyn
Mamry Giżycko 4-0 Orlęta Reszel
Błękitni Pasym 0-0 MKS Korsze
Motor Lubawa 1-0 Znicz Biała Piska
Unia Susz 2-1 Błękitni Orneta
Pisa Barczewo 1-2 Tęcza Miłomłyn
Rominta Gołdap 0-3 Mrągowia Mrągowo

Granica Kętrzyn - Rominta Gołdap 28 kwietnia, 16:00

Mrągowia Mrągowo - Pisa Barczewo 28 kwietnia, 16:00

Tęcza Miłomłyn - Unia Susz 28 kwietnia, 16:00

Błękitni Orneta - Motor Lubawa 28 kwietnia, 15:00

Znicz Biała Piska - Błękitni Pasym 28 kwietnia, 16:00

MKS Korsze - Mamry Giżycko 28 kwietnia, 16:00

Orlęta Reszel - Tęcza Biskupiec 28 kwietnia, 16:00

Zatoka Braniewo - Concordia Elbląg 28 kwietnia, 16:00

4 liga 
Kolejka 21

Kolejka 22

Klasa okręgowa grupa 1
Kolejka 21

Klasa okręgowa grupa 2 
Kolejka 21

Kolejka 22 Kolejka 22

1. Znicz Biała Piska 21 54 64-9
2. Tęcza Biskupiec 20 38 50-24
3. Unia Susz 20 38 41-21
4. Concordia Elbląg 21 34 28-24
5. Rominta Gołdap 20 33 32-28
6. Mamry Giżycko 20 30 36-21
7. Motor Lubawa 20 29 32-24
8. Tęcza Miłomłyn 21 29 25-34
9. Mrągowia Mrągowo 20 27 21-20
10. MKS Korsze 20 26 32-43
11. Pisa Barczewo 20 24 25-36
12. Granica Kętrzyn 21 24 28-45
13. Błękitni Pasym 19 19 32-48
14. Zatoka Braniewo 19 19 22-39
15. Orlęta Reszel 19 19 20-30
16. Błękitni Orneta 21 8 13-55

1. Czarni Olecko 20 48 50-16
2.  LKS Różnowo 19 43 59-22
3. Łyna Sępopol 21 36 47-38
4. Śniardwy Orzysz 19 34 31-24
5. Omulew Wielbark 20 33 30-22
6. Cresovia Górowo Iławeckie 21 32 38-30
7. Wilczek Wilkowo 21 30 33-35
8. SKS Szczytno 19 29 36-38
9. Vęgoria Węgorzewo 20 27 35-43
10. Mazur Pisz 20 24 31-42
11. Warmia Olsztyn 20 24 38-36
12. Granica Bezledy 20 19 38-51
13. Victoria Bartoszyce 21 18 26-44
14. Żagiel Piecki 20 18 30-46
15. DKS Dobre Miasto 20 16 23-37
16. Jurand Barciany 19 15 25-56

1.  ITS Jeziorak Iława 20 58 78-8
2.  Olimpia Olsztynek 21 42 60-29
3.  Dąb Kadyny 20 40 55-35
4.  GSZS Rybno 21 38 78-30
5.  Ewingi Zalewo 21 36 38-42
6.  Huragan II Morąg 20 31 47-37
7.  Polonia Pasłęk 20 28 35-51
8.  Płomień Turznica 20 27 41-63
9. Radomniak Radomno 20 25 50-64
10.  Polonia Iłowo 21 25 43-45
11.  Osa Ząbrowo 21 24 31-59
12.  Orzeł Janowiec Kościelny 20 23 39-47
13.  Kormoran Zwierzewo 20 22 35-53
14.  GKS Stawiguda 20 18 34-56
15.  Czarni Rudzienice 21 16 34-50
16.  Fortuna Dorotowo Gągławki 20 11 26-55

4 liga (Miejsce w tabeli, nazwa drużyny, liczba rozegra-
nych 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)

LKS Różnowo 5-2 Vęgoria Węgorzewo
Wilczek Wilkowo 0-2 Czarni Olecko
Victoria Bartoszyce 1-3 Łyna Sępopol
Mazur Pisz 1-1 SKS Szczytno
Warmia Olsztyn 0-1 Śniardwy Orzysz
Cresovia Górowo Iławeckie 1-1 DKS Dobre Miasto
Granica Bezledy 1-3 Jurand Barciany
Omulew Wielbark 3-0 Żagiel Piecki

GSZS Rybno 5-0 Polonia Pasłęk
Olimpia Olsztynek 3-2 Radomniak Radomno
Fortuna Dorotowo Gągławki 0-1 GKS Stawiguda
Orzeł Janowiec Kościelny 0-1 Ewingi Zalewo
Osa Ząbrowo 1-1 Kormoran Zwierzewo
Czarni Rudzienice 1-2 Płomień Turznica
ITS Jeziorak Iława 6-0 Polonia Iłowo
Dąb Kadyny 1-2 Huragan II Morąg

Czarni Olecko - Vęgoria Węgorzewo 28 kwietnia, 16:00

LKS Różnowo - Omulew Wielbark 28 kwietnia, 16:00

Żagiel Piecki - Granica Bezledy 28 kwietnia, 16:30

Jurand Barciany - Cresovia Górowo Iławeckie 29 kwietnia, 16:00

DKS Dobre Miasto - Warmia Olsztyn 28 kwietnia, 16:00

Śniardwy Orzysz - Mazur Pisz 28 kwietnia, 17:00

SKS Szczytno - Victoria Bartoszyce 28 kwietnia, 17:00

Łyna Sępopol - Wilczek Wilkowo 28 kwietnia, 16:00

Polonia Pasłęk - Dąb Kadyny 28 kwietnia, 16:00

Huragan II Morąg - ITS Jeziorak Iława 28 kwietnia, 16:00

Polonia Iłowo - Czarni Rudzienice 28 kwietnia, 16:30

Płomień Turznica - Osa Ząbrowo 29 kwietnia, 16:00

Kormoran Zwierzewo - Orzeł Janowiec Kościelny 28 kwietnia, 16:00

Ewingi Zalewo - Fortuna Dorotowo Gągławki 28 kwietnia, 17:00

GKS Stawiguda - Olimpia Olsztynek 28 kwietnia, 17:00

Radomniak Radomno - GSZS Rybno 28 kwietnia, 16:00

SKARB KIBICA

- Projekt na naszą prośbę napi-
sał wójt. Pieniądze dostaliśmy 
z Ministerstwa Sportu. Jest to pro-
gram powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”. Co roku przy-
znawane są pieniądze na te pro-
jekty. Dostaliśmy na projekt 16 400 
zł, a pozostałą część, czyli około 

4200 złotych otrzymaliśmy skła-
dając wniosek do gminy, jako Sto-
warzyszenie Inicjatyw Lokalnych 
– powiedziała Urszula Mor-
giewicz, nauczycielka w Szkole 
Podstawowej w Świątkach.
Projektem zostało objętych 96 
uczniów z gminy Świątki i są to 

uczniowie z klas 1-3 szkół pod-
stawowych. Dzieci dwa razy 
w tygodniu na dwie godziny lek-
cyjne, jadą po lekcjach na basen 
do Dobrego Miasta i uczą się 
pływać. W ciągu trzech miesięcy 
każde dziecko przejdzie 20 go-
dzin szkolenia.

- Celem jest nie tylko zwiększe-
nie aktywności dzieci, ale przede 
wszystkim nauczenie ich pływa-
nia. Jesteśmy już po półmetku 
tego projektu i muszę przyznać, 
że naprawdę dzieci robią bardzo 
duże postępy. To jest kontynuacja 
naszych wyjazdów na basen, 
które organizujemy już od kilku 
lat, tylko teraz dzięki konkretnym 

pieniądzom mogliśmy się poku-
sić o naukę pływania dla dzieci 
– dodaje Urszula Morgiewicz.
-Uczniowie mają transport, in-
struktora, opiekę nauczycieli 
i to wszystko za darmo, więc 
nie trzeba było ich namawiać, 
aby przystąpiły do projektu. Do 
końca maja mamy się wyrobić 
z zakończeniem projektu – koń-

czy Urszula Morgiewicz.
Podczas projektu dzieci przecho-
dzą również egzaminy. Pierw-
szy stopień, to pływam jak 
rybka, drugi- foka, trzeci-nurek, 
a czwarty - delfinek. Każdy ten 
etap kończy się zaliczeniem. Takie 
właśnie są zalecenia ministerialne 
dotyczące tego projektu. 

raf

Gmina Świątki realizuje obecnie projekt, podczas którego dzieci uczą się pływać. 
Uczniowie wraz z nauczycielami jeżdżą na basen w Dobrym Mieście, gdzie mają za-
jęcia z instruktorem. 

Dzieci z gminy Świątki uczą się pływać

Nauka pływania to ważna umiejętność 

Najpierw z asystą deski do pływania 
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-W sezonie 2015/16 Olimpia wy-
cofała się rozgrywek trzecioli-
gowych i od tamtego czasu gra 
w klasie okręgowej. Czy teraz 
opierają Państwo swój skład 
głównie na młodych zawodni-
kach?
Po wycofaniu się z trzeciej ligi 
w klubie były duże problemy. 
Trudno było wyprowadzić klub 
na prostą. Pierwszy rok był bardzo 
trudny i dalej te trudności wystę-
pują. Związane to jest z tym, że roz-
sypała nam się cała kadra. Ja dalej 
kontynuuję zbieranie tej kadry. Nie 
ma obecnie w wielu klubach junio-
rów starszych i u nas jest podobnie, 
dlatego trudno o tę ciągłość szko-
lenia. Pierwsza drużyna nie ma po 
prostu z czego czerpać, więc trzeba 

korzystać z ludzi miejscowych, 
albo namawiać ludzi, żeby przyszli 
grać do Olsztynka.
-Czy trudno było skompletować 
kadrę na ten sezon?
Było trudno. Nasza kadra jest bar-
dzo wąska i liczy 14 zawodników. 
Na tych czternaście osób jest sze-
ściu chłopaków miejscowych lub 
z okolic, a pozostała ekipa pocho-
dzi z zewnątrz.
-Obecnie zajmujecie trzecie miej-
sce w tabeli. Jak na tak wąską ka-
drę, to chyba bardzo dobry wy-
nik?
Widać, że drużyna robi postępy. 
Owszem jest tylko 14 zawodników 
i są to naprawdę dobrzy piłkarze, 
ale wystarczy, że jeden ma kontu-
zję, drugi nie może grać z powodów 

zawodowych, czy osobistych i już 
jest spory problem. Wszyscy jeste-
śmy amatorami i nikt nie żyje tylko 
i wyłącznie z piłki nożnej. Chłopaki 
ciężko pracują, czy też poświęcają 
czas nauce, a następnie spotykamy 
się i trenujemy. Jesień zakończyli-
śmy jako wicelider. Teraz idzie nam 
trochę w kratkę, a głównym powo-
dem jest wąska kadra. Mamy swoje 
ambicje i cele. Nikt od nas nie żą-
dał, że mamy awansować do wyż-
szej ligi.
-Zarząd wprost nie oczekuje od 
was awansu. Jednak zapewne 
zarówno Pan, jak i zawodnicy, 
gdzieś tam z tyłu głowy macie 
myśli, że skoro jesteśmy tak wy-
soko, to można o awans powal-
czyć...

W naszej grupie jest taka sytuacja, 
że Jeziorak Iława jest poza zasię-
giem i on awansuje bezpośrednio. 
Natomiast drużyna z drugiego 

miejsca zagra baraż z którymś 
z czwartoligowych zespołów. My 
będziemy się bili o drugie miejsce 
i prawo gry w barażu.

-Jeżeli teraz się nie uda, a w przy-
szłym sezonie uda się uzupełnić 
kadrę, to Olimpia jest w stanie 
walczyć o wygranie ligi?
Mamy już wiedzę, na jaką pozy-
cję brakuje nam zawodników. Te-
raz już nic nie możemy zrobić, ale 
w wakacje będziemy szukać za-
wodników. Myślę, że będą takie 
możliwości w klubie, ale na ra-
zie skupiamy się na tym sezonie, 
ponieważ jeszcze wszystko jest 
możliwe.
-Z jakiego powodu Pan, czyli 
trener z doświadczeniem pracy 
w wyższych ligach zdecydował 
się na pracę w Olimpii Olszty-
nek, która występuje w lidze 
okręgowej?
Chciałem zakończyć swoją ka-
rierę trenerską w DKS Dobre 
Miasto, ale nie było mi to dane. 
Teraz mieszkam w Majdach, 
więc postanowiłem, że skorzy-
stam z oferty Olimpii Olszty-
nek. Chciałbym tu zakończyć 
swoją karierę trenerską. Najlepiej 
chciałbym to zrobić awansując 
z zespołem do czwartej ligi. Jed-
nak jeszcze zamierzam trochę po-
pracować i nie chcę po tym sezo-
nie kończyć pracy trenerskiej.
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Olimpia Olsztynek, klub założony w 1946 roku. Najwyżej występował na szczeblu 
trzecioligowym. W sezonie 2015/16 wycofał się z trzecioligowych rozgrywek i zaczął 
odbudowę od klasy okręgowej. Obecnie trenerem Olimpii Olsztynek jest Zbigniew 
Kieżun, z którym przeprowadziliśmy rozmowę.

Olimpia Olsztynek odbudowuje 
się po przejściach

W turnieju wystąpi 12 lub 14 
drużyn i dodatkowo poza turnie-
jem Mistrzostw Polski wystąpi 
osiem drużyn żaków i młodzi-
ków z klubów rugbowych z na-
szego województwa. Jeżeli cho-
dzi o rugby siedmioosobowe, to 
Mistrzostwa Polski są podzie-
lone na kilka turniejów, które 
odbywają się w całej Polsce. 
W każdym turnieju gra się o finał 
i najlepsze zespoły z finału kwa-

lifikują się do Wielkiego Finału 
Mistrzostw Polski, który w tym 
roku odbędzie się w Poznaniu. 
Podczas turnieju w Olsztynku 
wystartują dwie drużyny z wo-
jewództwa warmińsko-mazur-
skiego. Mowa tu o drużynach 
Rugby Team Olsztyn i Rugby 
Team Elbląg. 
Do Wielkiego Finału można się 
również zakwalifikować dzięki 
równej formie prezentowanej 

we wszystkich turniejach z cyklu 
Mistrzostw Polski. Dwanaście 
pierwszych zespołów z tabeli, 
która powstanie po sumowaniu 
wszystkich turniejów również 
wystąpi, w decydującym starciu, 
które odbędzie się w Poznaniu.
- Organizatorem turnieju w Olsz-
tynku jest Warmińsko-Mazurski 
Okręgowy Związek Rugby przy 
udziale Polskiego Związku Rugby. 

Dokończenie na stronie 16

Po raz pierwszy na Stadionie Miejskim w Olsztynku odbędą się Mistrzostwa Pol-
ski Mężczyzn w Rugby 7. Kilkanaście drużyn z Polski w tym drużyna Rugby Team 
z Olsztyna będą rywalizowały w nowej dla mieszkańców Olsztynka dyscyplinie. Po-
czątek turnieju 1 maja 2018 roku o godz. 10:00. 

W Olsztynku odbędą się 
Mistrzostwa Polski w Rugby 7

Foto: Paweł Pietrzak/ Drużyna Olimpii Olsztynek w pełnym składzie 
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W pierwszej grze spotkali się 
Eugene Wang i Daniel Bąk. 
W pierwszym secie Bąk nie dał 
szans Wangowi i wygrał go do 
5. Druga partia również padła łu-
pem pingpongisty gości, a wygrał 
ją 10:12. W trzecim secie Kana-
dyjczyk odżył i wygrał go do 4. 
Czwarty set to jednak znowu po-
pis gry Bąka i jego zwycięstwo 
w tym meczu stało się faktem.
Jako drudzy podeszli do stołu 
Dimitrij Prokopcov i Bogu-
sław Koszyk. Pierwszy set padł 
łupem Koszyka, który wygrał 
go 8:11. W drugim i trzecim se-
cie więcej zimnej krwi zachował 
Prokopcov i wygrał te sety od-
powiednio do 9 i 11. Czwartego 
seta 9:11 wygrał Koszyk i o tym 

kto wygra musiał zdecydować 
piąty set. Piąta partia przynio-
sła najwięcej emocji, ponieważ 
panowie grali na przewagi, ale 
to pingpongista drużyny z Ko-
strzyna zachował chłodną głowę 
i wygrał ją 16:18. Po tym spo-
tkaniu goście prowadzili już 0:2 
i bardzo blisko było tego, by do-
szło do niespodzianki.
W trzecim meczu doszło do po-
jedynku Bartosza Sucha z Ja-
kubem Perkiem. Pierwszego 
seta wygrał Perek 6:11. Drugi 
set to lepsza gra Sucha i wygrana 
11:9. W trzecim secie doszło do 
bardzo ciekawej rozgrywki, po-
nieważ panowie rozgrywali 
seta na przewagi i to reprezen-
tant ostródzkiego klubu wygrał 
go 18:16. Czwarty set to już do-
minacja Sucha i wygrana do 5, 
dzięki czemu Morliny przegry-
wały już tylko 1:2.
Czwarty mecz to pojedynek Eu-
gene’a Wanga i Bogusława 
Koszyka. Od początku to Wang 
dominował i wygrał pierwszego 
seta 11:5. Drugiego seta repre-
zentant Kanady wygrał w takim 
samym stosunku i doprowadził 
do remisu w tym spotkaniu.
W ostatniej grze tego meczu 
spotkali się Dimitrij Prokop-
cov i Daniel Bąk. W pierwszym 
secie to Bąk popisał się więk-
szym opanowaniem i wygrał go 
9:11. Drugi set padł łupem Cze-
cha, który wygrał go do 8. O tym 
kto wygra to spotkanie miał zde-
cydować trzeci set. Tego seta 
dużo lepiej rozpoczął Prokop-
cov. Do końca kontrolował sy-
tuację i wygrał go 11:5. Osta-
tecznie Ostródzianie pokonali 
ostatnią ekipę Superligi, dzięki 
czemu przybliżyli się do utrzy-
mania w najwyższej klasie roz-
grywkowej.
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Morliny Ostróda pokonały 
3:2 UKS Wartę Kostrzyn 
nad Odrą w meczu 19. ko-
lejki LOTTO Supeligi tenisa 
stołowego. W pojedynku 
z outsiderem rozgrywek 
ostródzianie byli zdecy-
dowanymi faworytami, 
jednak goście sprawili im 
mnóstwo kłopotów.

Wygrana Morlin po bardzo trudnym meczu
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Do rozegrania turnieju są wy-
magane dwa normalne pełnowy-
miarowe boiska, a takich boisk 
w Olsztynie nie posiadamy,
więc dlatego w stolicy Warmii 
i Mazur nie można było zorgani-
zować tego turnieju. Władze sa-
morządowe Olsztynka zgodziły 
się, żeby w ich mieście impreza 
się odbyła, ponieważ jest to na-
prawdę wielkie wydarzenie spor-
towe. Jesteśmy bardzo wdzięczni, 
że samorząd w Olsztynku chce 
promować taki sport jak rugby – 
powiedział Henryk Pach, Pre-
zes Warmińsko-Mazurskiego 
Okręgowego Związku Rugby.
Do Warmińsko-Mazurskiego 
Okręgowego Związku Rugby 
należy 200 osób, dzieci i mło-
dzieży, które chcą uprawiać ten 
sport. Do tej pory na terenie 
Warmii i Mazur był tylko je-
den seniorski klub Rugby Team 
Olsztyn. Natomiast w tej chwili 
mamy drugi klub seniorski 
Rugby Team Elbląg, ale rów-
nież mamy kilka klubów mło-
dzieżowych; Rugby Team Purda, 
Rugby Team Olsztyn Junior, 
Rugby Team Stawiguda i Rugby 
Team Olsztynek. 
- W tamtym roku założyliśmy 

Warmińsko-Mazurski Okręgowy 
Związek Rugby, a to pozwo-
liło wejść w struktury Polskiego 
Związku Rugby. Popularyzu-
jemy ten sport w naszym woje-
wództwie. To jest dopiero począ-
tek, ponieważ jest jeszcze wiele 
miejscowości, które chcą do nas 
dołączyć, ale czekamy na od-
powiedni moment by je zare-
jestrować. Myślimy już nawet 
o uruchomieniu od klasy czwar-
tej szkoły podstawowej, klasy 
sportowej o profilu rugby. W tym 
momencie dopinamy również 
sprawy przejęcia legendarnego 
stadionu rugby, który znajduje 
się na ulicy Gietkowskiej w Olsz-
tynie. Jeżeli dostaniemy ten sta-
dion, to oczywiście będziemy 
chcieli go zmodernizować – do-
daje Henryk Pach.
Mistrzostwa Polski w Olsztynku, 
to nie jedyna impreza rugby, która 
odbędzie się w najbliższym cza-
sie w naszym regionie. 3 maja na 
Plaży Miejskiej w Olsztynie bę-
dzie miała miejsce rugbowa ma-
jówka, a 21-22 lipca przepro-
wadzony zostanie turniej Ukiel 
Rugby Beach CUP 2018. Przyjadą 
na niego drużyny z Francji, Nie-
miec, Anglii, Ukrainy czy Litwy.
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Przed meczem Morliny Ostróda vs UKS Warta Kostrzyń nad Odrą


