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Czekają nas spore zmiany 
dotyczące ochrony
danych osobowych

Alkoholowe dylematy 
w Olsztynie

Pielgrzymka ludzi pracy 
w hołdzie bł. ks. Jerzemu
Popiełuszce do 
Sanktuarium w Głotowie

Gminny Dzień Strażaka 
w Gminie Stawiguda
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REKLAMA

13 maja patrol z Placówki Straży 
Granicznej w Baniach Mazur-
skich widząc w kamerze moto-
cyklistów w rejonie granicy pań-
stwa, natychmiast ruszył w to 
miejsce. Podczas kontroli okazało 
się, że niemieccy turyści weszli 
na pas drogi granicznej, aby zro-

bić sobie pamiątkowe zdjęcie. Po-
nadto jeden z nich pomimo tablic 
informujących o zakazie przekra-
czania granicy państwowej, prze-
kroczył ją w miejscu niedozwolo-
nym. Mężczyzna przyznał się do 
winy i został ukarany mandatem 
karnym w wysokości 300 zł. Po-

zostali dwaj kierowcy jednośla-
dów otrzymali mandaty w kwocie 
200 zł każdy, natomiast przewod-
nik za fotografowanie zapłacił 
100 zł grzywnę.
Straż Graniczna przypomina, że 
na odcinku polsko-rosyjskim prze-
kraczanie granicy państwowej 
może odbywać się tylko w miej-
scach do tego wyznaczonych. 
Apelujemy o zwracanie uwagi na 
tablice informacyjne i oznacze-
nia granicy państwa w czasie tury-
stycznych wycieczek.

red

Pamiątkowe selfie ze słupami granicznymi w tle, dla 
trzech niemieckich turystów i polskiego przewodnika 
okazało się kosztowne. Mężczyźni nie wiedzieli, że ich 
wizytę w rejonie polsko-rosyjskiej granicy rejestrują 
kamery Straży Granicznej.

Sesja zdjęciowa na granicy

Trasa dwutorowej linii tramwa-
jowej rozpocznie się od istnie-
jącej pętli autobusowej przy ul. 
Wilczyńskiego, na Os. Pieczewo, 
gdzie zlokalizowany jest czte-
rotorowy przystanek końcowy 
wraz z wiatą na rowery i punk-
tem socjalno-informacyjnym. Na 
pierwszym odcinku linia prze-
biega środkiem ul. Wilczyńskiego 
i Krasickiego do skrzyżowania 
z ul. Sobocińskiego. Dalej, poza 
obszarem jezdni, po zachodniej 
stronie ul. Krasickiego do skrzy-
żowania z ul. Murzynowskiego, 
gdzie rozpoczyna się estakada 
o długości ok. 270 m, po której 
przebiega nad skrzyżowaniem ul. 
Krasickiego z ul. Synów Pułku. 
Na końcowym odcinku ul. Sy-

nów Pułku oraz w ul. Wyszyń-
skiego, torowisko przebiega poza 
obszarem jezdni, po zachodniej 
stronie ulicy, aż do skrzyżowania 
z Al. Piłsudskiego. W Al. Piłsud-
skiego linia tramwajowa zloka-
lizowana jest między jezdniami 
tworząc tram-bus-pas i połączona 
jest z istniejącym torowiskiem na 
skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. 
Ogólnie po zakończeniu prac, 
w Olsztynie pojawią się dwie 
nowe linie tramwajowe. Linia nr 
4 z Pieczewa do Dworca Głów-
nego i linia nr 5 z Pieczewa pod 
Wysoką Bramę. W ramach tej in-
westycji miasto sfinansuje zakup 
dwóch zestawów tramwajowych.
Realizacja tego zamówienia 
wiąże się ze sporymi proble-

mami dla kierowców. Już wia-
domo, że miasto zgodzi się na 
całkowite zamkniecie skrzy-
żowań/wlotów na skrzyżowa-
niach: Wilczyńskiego/Krasic-
kiego, Piłsudskiego/Dworcowa, 
Piłsudskiego/Kościuszki na czas 
budowy rozjazdów. Miasto za-
strzega jednak, że roboty należy 
prowadzić w taki sposób, aby 

czas zamknięcia skrzyżowań/
wlotów na skrzyżowania był jak 
najkrótszy i nie przekroczył 8 ty-
godni. 
Dodatkowo zamknięcie skrzyżo-
wania Piłsudskiego/Kościuszki, 
wymagające wstrzymania ru-
chu tramwajowego, może na-
stąpić tylko w okresie wakacyj-
nym (lipiec, sierpień). Na czas 

zamknięcia skrzyżowań/
wlotów na skrzyżowa-
nia, wykonawca uzgodni 
z organizatorem trans-
portu publicznego – 
ZDZiT, zmiany tras au-
tobusów komunikacji 
miejskiej oraz zorgani-
zuje tymczasowe przy-
stanki. 
To tylko, niektóre ze 
zmian, które mogą cze-
kać olsztyńskich kierow-
ców podczas robót zwią-
zanych z budową nowej 

linii tramwajowej. Należy 
jednak zadać pytanie, czy te ko-
lejne połączenia tramwajowe są 
w ogóle potrzebne? Dużym plu-
sem na pewno jest to, że mia-
sto nie dołoży ogromnych środ-
ków do tej inwestycji, ponieważ 
otrzyma aż 85% dofinansowania 
unijnego. To jeden z niewielu 
pozytywów tej inwestycji.
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Rozbudowa nowej linii tramwajowej w Olsztynie miała 
rozpocząć się w poprzednim roku, jednak wszystko 
znacząco przesunęło się w czasie. W końcu prze-
targ został ogłoszony, a termin składania ofert mija 12 
czerwca.

Kolejny etap budowy linii tramwajowej wystawi 
cierpliwość kierowców na poważną próbę 

Trochę chyba należy współczuć 
szefowi PKW, któremu kandy-
daci na lokalnych włodarzy nie-
malże „śmieją się w twarz”, a on 
nie ma żadnych narzędzi, umoż-
liwiających pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności. A nawet, 
gdyby sędzia Wojciech Herme-
liński miał jakieś – jak to okre-

ślił – „narzędzia sprawcze”, 
to musiałby ich użyć między in-
nymi przeciwko… obecnemu wi-
ceszefowi resortu sprawiedli-
wości. Patryk Jaki bez żadnego 
skrępowania już od kilku tygo-
dni prowadzi swoją kampanię 
w Warszawie, nie przejmując się 
prawem, które jako poseł sta-
nowi i o którego przestrzeganie 
powinien dbać, jako wicemini-
ster sprawiedliwości. Cóż w tej 
sytuacji trudno nie zgodzić się 
z opinią prof. Andrzeja Zolla, że 
„w normalnym państwie ten pan 
po godzinie nie byłby już wice-
ministrem sprawiedliwości”.
No ale cóż, państwo mamy tro-
chę nienormalne, bo i nasze 
prawo też do końca normalne 
nie jest, co obecnie widać naj-

lepiej na przykładzie Kodeksu 
wyborczego i zbliżających się 
wyborów samorządowych. Po-
litycy, zmieniając nie tak dawno 
ordynację wyborczą pod hasłem 
większej przejrzystości sprawili, 
że tak naprawdę nie wiadomo 
czy wybory w ogóle się odbędą, 
bo nie ma na nie pieniędzy, lu-
dzi którzy by je przeprowadzili, 
a i w przepisach panuje niezły 
bałagan.
Znów więc będziemy mieli do 
czynienia, albo z mniej lub bar-
dziej ukrytymi manipulacjami, 
albo też z otwartym naigrywa-
niem się z przepisów – bądź co 
bądź – obowiązującego prawa.
A prawo to nie tylko nie regu-
luje zjawiska tzw. „prekampa-
nii wyborczej” pozwalającej 
różnym podmiotom na promo-
wanie osób i ugrupowań poli-
tycznych, w okresie przed for-
malnym rozpoczęciem kampanii 
wyborczej. Natomiast w sposób 
szczegółowy, ale za to bardzo 
archaiczny, reguluje na przy-
kład kwestie związane z ciszą 
wyborczą, chociaż jej zachowa-
nie w dobie Internetu jest prak-

tycznie niemożliwe. W sposób 
bezsensowny reguluje też mię-
dzy innymi kwestie związane z fi-
nansowaniem kampanii wybor-
czych – wprowadzając nierealne 
z punktu widzenia rynkowych 
kosztów marketingowych limity 
wydatków. To jest źródłem często 
„ciekawych” z punktu widzenia 
inżynierii finansowej machinacji 
przy rozliczeniach składanych 
po wyborach Państwowej Komi-
sji Wyborczej przez komitety wy-
borcze. Jak pokazuje praktyka, 
w większość tych zapewnień 
„o uczciwym nieprzekraczaniu 
limitów” PKW wierzy, mimo iż 
gołym okiem widać było różnego 
rodzaju „przekręty” czynione 

przez kandydatów i ich komitety.
A wydatki poniesione w cza-
sie „prekampanii” nie są wli-
czane do kosztów samej kam-
panii – „prekandydaci” mogą 
więc w ten sposób omijać wspo-
mniane limity i procedury za-
pewniające jawność finanso-
wania kampanii wyborczych, 
a przez to osiągnąć przewagę 
nad konkurentami, którzy zde-
cydowali się na przestrzeganie 
przepisów Kodeksu wyborczego. 
Nasuwa się – tylko po co? Prze-
cież od dawna już wiadomo, że 
nowa kampania powinna rozpo-
czynać się już następnego dnia 
po wyborach.

 dr Wojciech K. Szalkiewicz

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Ostatnie dni po raz kolejny potwierdziły prawdziwość 
twierdzenia, że polityka to jedna z prężniejszych gałęzi 
przemysłu rozrywkowego. Walka o głosy w wyborach 
samorządowych rozkręca się już na dobre, a przewod-
niczący Państwowej Komisji Wyborczej staje bezradnie 
przed kamerami i mówi, że jest ona niezgodna z pra-
wem, bo premier nie ogłosił jeszcze oficjalnie, kiedy się 
one odbędą. Dlatego kandydaci nie powinni do tego 
czasu prowadzić kampanii.

Prekampania

Gdy wróciła w jej organi-
zmie krążyło pół promila al-
koholu, a w mieszkaniu cze-
kali na nią policjanci. Teraz 
ze swojego zachowania bę-
dzie musiała wytłumaczyć 
się przed sądem. W czwar-
tek (10.05.2018) przed godz. 
22:00 oficer dyżurny olsztyń-
skiej jednostki otrzymał infor-
mację, że w jednym z miesz-
kań na osiedlu Jaroty mogą 
przebywać osoby nielet-
nie bez opieki dorosłych. In-
terweniującym policjantom 
drzwi do mieszkania otwo-
rzyła 13-latka, która w miesz-
kaniu przebywała wraz ze 
swoim rodzeństwem w wieku 
5, 8 i 12 lat. Dzieci telefonicz-
nie próbowały nawiązać kon-
takt ze swoją matką – niestety 
nikt nie odebrał, ani nikt też 
nie oddzwonił. W związku 
z tym, najstarsze dziecko za-
dzwoniło do partnera 31-latki, 
który przyszedł na miejsce 
interwencji i zobowiązał się 
zaopiekować dziećmi. Jesz-
cze w czasie obecności poli-
cjantów na miejscu interwen-
cji, do mieszkania przyszła 
31-latka, która jak powie-
działa, na chwilę „wyskoczyła 
do koleżanki”. Policjanci zba-
dali jej stan trzeźwości. Al-
komat wykazał pół promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami policjanci o tej sy-
tuacji poinformują Sąd Ro-
dzinny i Nieletnich, który 
sprawdzi, czy nadzór nad 
nieletnimi był sprawowany 
w prawidłowy sposób i czy 
dzieci nie zostały narażone na 
niebezpieczeństwo.

kmp

Na wokandę Sądu Rodzin-
nego i Nieletnich trafi po-
stępowanie dotyczące 
nieprawidłowego sprawo-
wania opieki nad nielet-
nimi przez 31-latkę z Olsz-
tyna. Kobieta zostawiła 
w mieszkaniu czwórkę 
swoich dzieci i poszła do 
koleżanki. 

Olsztyn: Zostawiła 
dzieci same w domu 
i poszła do znajomej. 
Po powrocie 
przywitali ją policjanci

Zdjęcia na granicy to kosztowne pamiątki

Olsztyńskie tramwaje mają swoich zwolenników i przeciwników
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REKLAMA

RODO, czyli Ogólne Rozpo-
rządzenie o Ochronie Danych, 
to jeden z dwóch aktów praw-
nych, wprowadzających unijną 
reformę systemu prawa ochrony 
danych osobowych. Określa 
prawa każdego z nas i obowiązki 
administratorów, czyli podmio-
tów, które decydują o celach 
i sposobach przetwarzania da-
nych. RODO stanowi istotny 
krok na drodze do umacniania 
praw podstawowych obywateli 
UE w erze cyfrowej i ułatwiania 
działalności gospodarczej po-
przez uproszczenie i ujednolice-
nie zasad przetwarzania danych 
osobowych obowiązujących 
w Unii Europejskiej.

Wyjątki od reguły
RODO, to unijne rozporządze-
nie, zatem będzie obowiązy-
wać w sposób bezpośredni we 
wszystkich państwach Unii Eu-
ropejskiej bez konieczności im-
plementacji do krajowych po-
rządków prawnych. Od 25 maja 
2018 roku, gdy zacznie być ono 
stosowane, będziemy mieli do 
czynienia z pełną harmonizacją 
unijnego prawa. Administratorzy 
danych osobowych w całej UE 
będą mieli te same obowiązki, 
a podmioty danych (czyli każdy 
z nas) te same prawa.
RODO pozostawia pewien mar-
gines swobody (chociażby 
w kwestii kościołów i związ-
ków wyznaniowych, czy prawa 
pracy), niemniej są to wyjątki od 
reguły, którą jest jednolite prawo 
dla całej UE.
- Przepisy RODO zapewniają 
każdemu z nas większą kontrolę 
nad naszymi danymi osobo-
wymi, m.in. rozszerzając zakres 
obowiązków informacyjnych 
i zobowiązując administrato-
rów danych, by komunikowali 
się z nami w zwięzły, łatwo do-
stępny i zrozumiały sposób. Na 
mocy RODO zyskamy łatwiej-
szy dostęp do własnych danych 
oraz prawo do przenoszenia da-
nych osobowych między usłu-
godawcami. Będziemy też mieli 
prawo, by wszystkie sprawy do-
tyczące ochrony naszych da-
nych kierować do krajowego or-
ganu ochrony danych, nawet 
wtedy, gdy są one przetwarzane 
w innym państwie. Przez całe 
lata system ochrony danych funk-
cjonował przede wszystkim w ra-
mach danego kraju, a jeśli Polak 
chciał dochodzić swoich praw od 
sklepu internetowego czy portalu 
społecznościowego np. w Wiel-
kiej Brytanii lub Francji, musiał 
to robić za pomocą tamtejszego 
rzecznika i w tamtym języku. Po 
25 maja 2018 r., czyli rozpoczę-
ciu stosowania RODO, obywa-
tele będą mogli składać skargi 
w swoim kraju, choć docelowo 
sprawy będzie rozpatrywał tam-
tejszy organ ds. ochrony danych 
osobowych – mówi Agnieszka 

Świątek-Druś, rzecznik pra-
sowy Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych.

Nowe obowiązki
Ważną zmianą wprowadzaną 
przez RODO jest obowiązek 
zgłaszania do organu nadzor-
czego, czyli w Polsce do Ge-
neralnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych (GIODO), 
naruszeń ochrony danych, któ-
rymi są: naruszenia bezpieczeń-
stwa, prowadzące do przypadko-
wego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utracenia, zmody-
fikowania, nieuprawnionego 
ujawnienia lub nieuprawnionego 
dostępu do danych osobowych, 
a więc np. ich wycieki. O takich 
przypadkach trzeba też będzie, 
w określonych sytuacjach, infor-
mować osoby, których dane do-
tyczą.
- Warto podkreślić, że nie każde 
naruszenie będzie wymagało 
poinformowania GIODO oraz 
osób, których dane dotyczą. Na-
ruszenia ochrony danych, nie-
mające wpływu na prawa i wol-
ności osób, będą trafiać tylko do 
wewnętrznego rejestru prowa-
dzonego przez administratora, 
w którym powinien on odnotowy-
wać wszystkie przypadki naru-
szeń. Do GIODO trzeba będzie 
natomiast zgłaszać te z incyden-
tów, w przypadku których istnieje 
prawdopodobieństwo szkodli-
wego (niekorzystnego) wpływu 
na osoby, których dane dotyczą. 
Chodzi tu np. o sytuacje, w któ-
rych naruszenie może prowadzić 
do kradzieży tożsamości, straty 
finansowej czy też naruszenia 
tajemnic prawnie chronionych. 
Taka informacja do urzędu ma 
trafić w ciągu 72 godzin od wy-
krycia naruszenia – dodaje 
Agnieszka Świątek-Druś. 

Odpowiedzialność 
administratorów danych
Trzeba też zaznaczyć, że 
RODO nie zmienia w sposób 
istotny podstaw prawnych czy 
zasad przetwarzania danych oso-
bowych, choć wprowadza pewne 
nowe rozwiązania, które z jednej 
strony mają zwiększyć ochronę 
danych osobowych, a z drugiej 
umożliwić swobodny ich prze-
pływ, zwłaszcza w cyfrowym 
świecie. Natomiast zaprezento-
wane w tym dokumencie podej-
ście do ich praktycznego zastoso-
wania jest już pewną rewolucją.
RODO ciężar odpowiedzial-
ności za przetwarzanie na-
szych danych osobowych zgod-
nie z prawem przenosi bowiem 
na administratorów. Jednocze-
śnie jednak zapewnia im więk-
szą elastyczność działania. Przy-
kładowo, jeśli ktoś tradycyjnymi 
metodami przetwarza niewielki 
zakres danych osobowych, to nie 
będzie zobowiązany do stosowa-
nia skomplikowanych i kosztow-

nych zabezpieczeń.
Te podmioty, które już teraz rze-
telnie podchodzą do przetwarza-
nia danych osobowych i stosują 
obecnie obowiązujące w tym za-
kresie zasady, nie powinny mieć 
dużych problemów ze spełnie-
niem nowych wymogów.
Warto jednak uzmysłowić so-
bie, że RODO dotyczy niemalże 
wszystkich, bo odnosi się do 
podmiotów, które przetwarzają 
dane osobowe w związku z dzia-
łalnością zarobkową, zawodową, 
realizacją zadań publicznych 
bądź celów statutowych. Jego 
przepisy muszą więc stosować 
m.in. wszystkie urzędy, placówki 
oświaty, służby zdrowia, przed-
siębiorcy (także ci najmniejsi, 
prowadzący np. małe zakłady 
fryzjerskie czy kosmetyczne), 
a także e-usługodawcy.

Kary mogą być dotkliwe 
W przypadku niestosowania się 
do nowych zasad przetwarzania 
danych osobowych, organ nad-
zorczy (GIODO) może skorzy-
stać z licznych uprawnień, by 
zapewnić zgodność działania da-
nego podmiotu z prawem. Może 
np. wydawać ostrzeżenia, udzie-
lać upomnień, nakazać admini-
stratorowi lub podmiotowi prze-
twarzającemu spełnienie żądania 
osoby, której dane dotyczą albo 
dostosowanie określonych czyn-
ności do przepisów RODO.
Urząd może również nakazać ad-
ministratorowi danych zawiado-
mienie osób, których dane doty-
czą, o wspomnianym wcześniej 
wycieku danych. Może też naka-
zać administratorowi sprostowa-
nie, usunięcie lub ograniczenie 
przetwarzania danych osobo-
wych.
Konsekwencjami przetwarzania 
danych osobowych niezgodnie 
z prawem mogą być, jak dotąd, 
kontrole i nakazy administra-
cyjne, ale już wkrótce mogą nimi 
być również kary finansowe, na-
kładane przez GIODO. Ich górna 
granica może wynieść nawet do 
20 milionów euro lub do 4% cał-
kowitego rocznego światowego 
obrotu. Z samego założenia kary 
te mają być dotkliwe i odstrasza-
jące. Przy ich wymierzaniu de-
cydować jednak musi indywidu-
alna ocena każdego z naruszeń. 
Istotne więc będą m.in. charak-

ter, waga i czas trwania narusze-
nia, to, czy miało ono charakter 
umyślny czy też nie, warunki, 

w jakich do niego doszło, liczba 
poszkodowanych osób czy roz-
miar poniesionej przez nie 
szkody.
- Biorąc pod uwagę to, iż prze-
pisy RODO weszły w życie 
w 2016 roku, ale zastosowanie 
mają we wszystkich państwach 
Unii Europejskiej od 25 maja 
2018 r., wszyscy administrato-
rzy powinni być już do nich przy-
gotowani, tym bardziej że mieli 
na to dwa lata. Przygotowu-
jąc się do stosowania przepisów 
RODO, w pierwszej kolejności 
powinni przeprowadzić we-
wnętrzny audyt, dokonać prze-

glądu procesów i działań, które 
podejmują w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych. 
Powinni oni przede wszystkim 
sprawdzić, jakie dane przetwa-
rzają, na jakiej podstawie praw-
nej, czy te dane są nadmiarowe, 
czy adekwatne do celów oraz to, 
jakie ryzyka wiążą się z przetwa-
rzaniem danych – przestrzega 
Agnieszka Świątek-Druś.
Choć czasu do rozpoczęcia sto-
sowania RODO jest już bardzo 
mało, warto raz jeszcze prze-
analizować swoje działania 
w zakresie ochrony danych oso-
bowych pod kątem ich zgodno-
ści z RODO, dokonać przeglądu 
procesów i procedur związanych 
z przetwarzaniem danych osobo-
wych, by – jeśli okaże się to ko-
nieczne- dokonać niezbędnych 
korekt.

Racjonalne postępowanie 
najlepszą ochroną danych 
osobowych
Podsumowując, RODO powinno 
przyczynić się do urealnienia 
i zwiększenia poziomu ochrony 
danych osobowych, a także do 
podniesienia poziomu świado-
mości w tym zakresie. Dobrze 
by było, gdyby było postrzegane 
jako szansa na uporządkowa-
nie całej sfery związanej z prze-

twarzaniem danych osobowych, 
a także na budowanie przewagi 
konkurencyjnej, gdyż dbałość 
o ochronę wykorzystywanych 
danych ma przełożenie na zaufa-
nie zarówno ze strony klientów, 
jak i partnerów biznesowych.
Warto przy tym pamiętać, że 
przygotowanie się do stosowa-
nia RODO to nie jest jednora-
zowe działanie. Zapewnianie 
zgodności z nowymi przepisami 
to proces ciągły, to nowy sposób 
myślenia o ochronie danych, ich 
bezpieczeństwie w kontekście 
ciągle zmieniających się moż-
liwości technologicznych i no-
wych zagrożeń. RODO wymu-
sza działania długofalowe, które 
jest niezbędne m.in. do tego, by 
z jednej strony we wszystkich 
firmowych procesach mocno za-
korzenić zasady dbania o bezpie-
czeństwo danych osobowych, 
a z drugiej strony nieustannie 
doskonalić wdrożone polityki, 
procesy i zabezpieczenia tech-
niczne.
Niezależnie od tego każdy 
z nas w dalszym ciągu powi-
nien zachowywać dużą ostroż-
ność w sytuacjach, w których 
decyduje o udostępnianiu swo-
ich danych osobowych. Warto 
pamiętać, że jeśli sami nie bę-
dziemy właściwie chronić na-
szych danych, to ani prawne 
regulacje, ani GIODO mogą 
nie uchronić nas przed przy-
krymi konsekwencjami takiej 
lekkomyślności.

Źródło: Własne/ Generalny 
Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych

25 maja wchodzi w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO). Sprawdziliśmy, czym jest wspomniane RODO i jak, zwłaszcza przedsię-
biorcy, powinni się przygotować do tej nowej ustawy?

Czekają nas spore zmiany dotyczące 
ochrony danych osobowych

Dane osobowe będą lepiej zabezpieczone
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Z danych Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych wynika, że wzra-
sta spożycie alkoholu w Polsce. 
W prowadzonych badaniach 
brało udział również wojewódz-
two warmińsko-mazurskie. 
Obecnie średnio jeden miesz-
kaniec naszego kraju spożywa 
9.7 litra alkoholu rocznie. Pol-
ska jest jedynym krajem w Unii 
Europejskiej, w którym wzrasta 
spożycie alkoholu. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest dostęp-
ność alkoholu. Polska jest na 
pierwszym miejscu wśród kra-
jów Unii Europejskiej, jeżeli 
chodzi o dostępność alkoholu.

Skargi płyną szerokim 
strumieniem
Na początku roku Prezydent An-
drzej Duda podpisał noweliza-
cję przepisów, która umożliwia 
samorządom ograniczenie noc-
nej sprzedaży alkoholu. Olsz-
tyn powoli przymierza się do 
wprowadzenia tego ogranicze-
nia – Oczekiwania mieszkańców 
są takie, żeby ograniczyć han-
del alkoholem w nocy. Docierają 
do nas ciągłe skargi zwłaszcza 
z Rad Osiedla Grunwaldzkiego, 
Zatorza czy Śródmieścia, na 
nocną sprzedaż alkoholu. Tutaj 
muszę przyznać, że każde ogra-
niczenie, nawet takie niewielkie, 
jak te, o którym mowa przekłada 
się na zmniejszenie spożycia al-

koholu – powiedział Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Profilak-
tyki i Terapii Uzależnień, Bła-
żej Gawroński.
Mowa tutaj o ograniczeniu lub 
zakazie sprzedaży alkoholu 
w godzinach od 23 do 6 rano. 
Należy jednak podkreślić, że za-
kaz mógłby obowiązywać jedy-
nie w sklepach i nie dotyczyłby 
pubów, barów oraz restauracji. 
Z jeszcze inną propozycją doty-
czącą ograniczenia sprzedaży al-
koholu wyszło Stowarzyszenie 
Wizja Lokalna Olsztyna, które 
chce aby w Olsztynie wyzna-
czyć miejsca, w których legal-
nie można by spożywać alkohol 
w miejscach publicznych.

Kulturalne picie
- Naszym celem jest wypraco-
wanie kompromisu umożliwia-
jącego mieszkańcom legalne 
i kulturalne zrobienie grilla oraz 
wypicie piwa, czy wina w miej-
scach, w których i tak od lat się 
spotykają. Skoro prawo w końcu 
daje nam taką możliwość to naj-
wyższy czas skończyć z fikcją 
na rzecz wyznaczenia jasnych 
i uczciwych zasad - przekonuje 
Paweł Klonowski z „Wizji Lo-
kalnej”.
Stowarzyszenie zbiera mailowo 
oraz na swojej stronie na face-
booku, a także za pośrednic-
twem lokalnych mediów, opinie 
mieszkańców na ten temat. Na 

ich podstawie zostanie w drugiej 
połowie maja skierowany do 
prezydenta i radnych oficjalny 
wniosek o ustanowienie takiego 

miejsca, póki co na próbę.
- Ja szanuje tę opinię, ale ich 
argumenty są nieprzekonujące, 
ponieważ oni mówią, ze nauczą 
ludzi pić kulturalnie, a w takich 
miejscach będziemy pić tylko 
wino i piwo. Należy jednak pod-
kreślić, że nie ma takiej moż-
liwości, żeby to rozgraniczyć. 
Jeżeli już gmina wyznaczy ta-
kie miejsce, to będzie można 
w nim spożywać każdy rodzaj 
alkoholu. Dużo poważniejsze są 
jednak argumenty, które czer-
piemy teraz z Polski. Wiele miast 
w Polsce, które wprowadziło ta-
kie miejsca bardzo teraz żałuje, 
ponieważ miejsca te zostały 
zniszczone przez ludzi pijących 
alkohol. Społecznicy są zafa-

scynowani ideą kulturalnego pi-
cia, ale w taki sposób nie da się 
tego nauczyć – dodał Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Profilak-
tyki i Terapii Uzależnień, Bła-
żej Gawroński.

Radni mają głos
Olsztyńscy radni mają bar-
dzo różne zdanie na temat tych 
dwóch kwestii:
- Ja jestem przeciw jakimkol-
wiek bezsensownym zakazom. 
Na pewno w Olsztynie sklepów 
całodobowych jest bardzo dużo, 
jeżeli one są blisko placówek 
oświatowych, to byłbym w sta-
nie taki zakaz wprowadzić, ale 
ogólnie jednak jestem przeciwko 
wprowadzeniu zakazu sprzedaży 
alkoholu w nocy- powiedział 
Maciej Tobiszewski, Klub 
Radnych Prawa i Sprawiedli-
wości.
Jeżeli chodzi natomiast o wy-
znaczenie miejsc, do spożywa-
nia alkoholu, to radny Maciej 

Tobiszewski jest zwolennikiem 
takiego rozwiązania: - Zauwa-
żam, że to jest dobra inicjatywa. 
Ludzie gdzieś muszą wyjść, roz-
palić grilla i napić się w swoim 
towarzystwie na świeżym powie-
trzu. To również wpływa na kul-
turę spożywania alkoholu. Nie 
będziemy musieli się odwra-
cać za siebie, siedząc na ławce, 
mając jedno piwo w ręku, śle-
dząc czy nie obserwuje nas Straż 
Miejska lub Policja. 
- Chciałbym, żeby ta uchwała 
podlegała jeszcze konsultacjom 
społecznym. Ważne żeby miesz-
kańcy mogli wypowiedzieć się, 
w jakim zakresie ta sprzedaż ma 
się odbywać. Zdanie mieszkań-
ców jest najważniejsze, a wiem, 
że obecnie te głosy są podzielone 
– powiedział Łukasz Łuka-
szewski, Klub Radnych Plat-
formy Obywatelskiej.
- Tak naprawdę na plaży miej-
skiej mamy wyznaczone miej-
sca, w których możemy alkohol 
spożywać i są to ogródki dział-
kowe przy restauracjach. Trzeba 
poczekać na ile te strefy wyzna-
czone w innych miastach się 
sprawdzają. Jeżeli wyznaczymy 
takie miejsce to gmina będzie 
musiała zapewnić w tym miejscu 
toalety i jakieś zabezpieczenie, 
żeby spożywanie alkoholu mo-
gło się odbywać. Ja nie jestem 
pozytywnie nastawiony do tego 
pomysłu – dodaje Łukasz Łu-
kaszewski.
- Nie jestem za całkowitym za-
kazem czegokolwiek. Wiadomo 

różnie w życiu bywa. Niektó-
rzy piją w nadmiarze, ale są też 
osoby, do których przyjadą go-
ście i po prostu chcą kupić al-
kohol, żeby kulturalnie go z nimi 
spożyć. Taka przesadna prohi-
bicja nigdy nie zawiera w sobie 
elementu edukacyjnego i świa-
domościowego, a raczej ele-
ment nakazowy – powiedziała 
Agnieszka Jabłońska, Klub 
Radnych Ponad Podziałami.
Radna Jabłońska jest przeciwna 
publicznemu spożywaniu al-
koholu- To musiałyby być miej-
sca bardzo dobrze przemyślane. 
Z jednej strony możemy roz-
mawiać o takich miejscach, ale 
z drugiej strony mamy ustawę 
o wychowaniu w trzeźwości, 
która sama w sobie wyklucza 
spożywanie alkoholu w miej-
scach publicznych. Ludzie na 
swoich prywatnych posesjach 
mogą robić grilla i spożywać, to 
na co mają ochotę, ale nie widzę 
możliwości, żeby to przenieść do 
miejsc publicznych. 
- Jestem za wprowadzeniem za-
kazu handlu alkoholu w nocy 
i jestem za tym, żeby zmniejszyć 
ilość punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych w Olsztynie. 
Jeżeli natomiast chodzi o wyzna-
czenie miejsc do legalnego spo-
żywania alkoholu na świeżym 
powietrzu, to nie miałabym nic 
przeciwko temu. Nie można pić 
alkoholu w parkach, więc jeżeli 
ludzie mają taką potrzebę, to je-
stem za tym, żeby wyznaczyć ta-
kie miejsce w Olsztynie – po-
wiedziała Krystyna Flis, Klub 
Radnych Demokratyczny 
Olsztyn.
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Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, ograniczenie tej sprzedaży, a może pozostawienie 
tego bez żadnych zmian? Przed takim dylematem staną niedługo olsztyńscy radni.

Alkoholowe dylematy w Olsztynie

Niestety czasy, kiedy obiego-
wym pieniądzem było „…zna-
czone złoto lub srebro, którem 
się płaci ceny rzeczy kupnych 
i sprzedażnych, stosownie do 
postanowienia każdego pań-
stwa lub władcy” – jak pi-
sał nasz Mikołaj Kopernik 
w swoim traktacie „O sposobie 
bicia monety”, dawno minęły 
i raczej już nie wrócą. Obecnie 
na co dzień mamy do czynie-
nia z tak zwanym pieniądzem 
fiducjarnym, którego nazwa 
wywodzi się od łacińskiego 
słowa fides – wiara. Jest to bo-
wiem waluta, która nie ma już 

oparcia w dobrach material-
nych (jak np. kruszce), a jej war-
tość opiera się na zaufaniu do 
jego emitenta (banku central-
nego). Najpowszechniej pie-
niądz fiducjarny kojarzony jest 
z papierowym banknotem, cho-
ciaż i bilon – metalowy pieniądz 
zdawkowy, przeznaczony do 
drobnych płatności – także funk-
cjonuje w oparciu o zaufanie do 
jego emitenta.
Jednak gwałtowny rozwój syste-
mów informatycznych powoduje, 
że współczesny pieniądz staje się 
także co raz bardziej „niemate-
rialny”. W obiegu zaczyna bo-
wiem dominować pieniądz elek-
troniczny, jako „zasób wartości 
pieniężnych w urządzeniu tech-
nicznym, który może być wyko-
rzystywany do dokonywania płat-
ności”. Tak banknoty i monety 
zastąpiły najpierw – bardzo już 
archaiczne z dzisiejszej perspek-
tywy – czeki, z czasem w coraz 
większym stopniu karty kredy-
towe, a obecnie urządzenia mo-
bilne, pozwalające nie tylko na 
płacenie za zakupy, czy usługi, 

ale także na dokonywanie nawet 
skomplikowanych operacji ban-
kowych. W ten sposób pieniądz 
pozbawiony zostaje nawet tej na-
miastki „materialności” jaką jest 
papier lub inny materiał, na któ-
rym wydrukowany jest banknot, 
czy też kawałek metalu, z którego 
wybity został bilon.
W 2009 roku w Internecie po-
jawia się też nowy rodzaj pie-
niądza – pierwsza światowaluta 
cyfrowa – bitcoin (BTC). Re-
klamowana jest w sieci Inter-
netu jako waluta „bez centralnej 
instytucji emisyjnej, niezależna 
od banków, rządów i instytucji”. 
Zalicza się on do kategorii kryp-
towalut (obecnie w sieci jest ich 
już ponad dwieście), stosunkowo 
młodego wynalazku w systemie 
finansowym, który został opra-
cowany poza instytucjami finan-
sowymi, nawet bez współpracy 
z nim. Ma bowiem być bez-
pieczną alternatywą dla tradycyj-
nego systemu finansowego.
Wprawdzie już kilka krajów 
oficjalnie zaakceptowało wa-
lutę cyfrową, jako legalną me-

todę płatniczą, nadal jednak wielu 
ekonomistów – nie tylko wspo-
mniany Warren Buffett – prze-
strzega przed kryptowalutami, 
szczególnie niedoświadczonych 
inwestorów, na których żerują 
pomysłodawcy całego przed-
sięwzięcia lub też zwykli nacią-
gacze, obiecujący krociowe zy-
ski. Koronnym dowodem na to 
miała być nie tak dawna przecena 
bitcoina, który w grudniu ubie-
głego roku, w ciągu 24 godzin 
stracił niemal 40 proc. wartości 

(w 2010 roku „zjazd” był jeszcze 
większy – o 94 proc.). Osłabiło to 
nieco zapał amatorów szybkich 
i wielkich zysków. Po raz kolejny 
sprawdziła się bowiem jedna 
z żelaznych zasad ekonomii – na-
dzieja na duży zysk związana jest 
zawsze z dużym ryzykiem dużej 
straty. A o tym często zapominają 
osoby, które kuszą wielkie i „ła-
twe” pieniądze.
Wiele wskazuje na to, że kryp-
towaluty mogą być kolejną kla-
syczną – opartą na modelu 
znanym jako schemat Pon-
ziego – piramidą finansową, po-
dobną do trójmiejskiego Am-
berGold, czy olsztyńskiego 

Remedium. Bitcoin i inne inter-
netowe „waluty” są bowiem ni-
czym innym, jak pieniądzem 
wykreowanym „z niczego”. Nie 
opartym nie tylko na kruszcach, 
czy innych dobrach material-
nych, ale nawet na zaufaniu do 
instytucji finansowych, takie do-
bra posiadających.
Inwestowanie nie jest sprawą pro-
stą, chociaż oczywiście może da-
wać satysfakcję i godziwe zyski, 
ale trzeba pamiętać o jednym – 
„warto kupować tylko to, co się 
rozumie”. W innym przypadku – 
„jeśli chcesz uprawiać hazard, to 
idź do kasyna – jak radzi W. Buffett.

Aureus

Kilka dni temu Warren Buffett, jeden ze współczesnych guru światowych finansów 
po raz kolejny powtórzył swoją negatywną opinię na temat kryptowalut, twierdząc, 
że jest to „prawdopodobnie trucizna na szczury”. I ma zapewne rację. Również na-
sza Komisja Nadzoru Finansowego przygotowuje kampanię społeczną poświęconą 
uświadomieniu ryzyka związanego z inwestowaniem w kryptowaluty.

Ostrzeżenie przed Bitcoinem

Spożywanie alkoholu pod chmurką to spory problem 

 Aureus Septimius Severus-193-leg 
XIIII GMV
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Organizatorem obchodów Dnia 
Godności Osoby z Niepełno-
sprawnością Intelektualną jest 
Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w Bi-
skupcu. Obchody rozpoczęły się 
spotkaniem na Placu Wolności. 
Tam odbyły się przemówienia 
zaproszonych gości, zagrała or-
kiestra Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego, a następnie 
uczestnicy obchodów przeszli 
do Centrum Edukacyjno-Reha-
bilitacyjno-Zawodowego w Bi-
skupcu.
- Nasze stowarzyszenie ten dzień 
obchodzi od 1998 roku. Or-
ganizując go utożsamiamy się 
z walką o prawa dla osób nie-
pełnosprawnych. Mamy dzi-
siaj Marsz Godności w rytmie 
muzyki granej przez orkiestrę 
z Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego. W marszu uczestniczą 

przedstawiciele całej naszej spo-
łeczności. Idziemy do Centrum 
Rehabilitacyjno- Zawodowego. 
Tam w plenerze proponujemy 
wszystkim bardzo dużo atrakcji 
– powiedziała Jadwiga Marz-
jan, przewodnicząca PSOUU 
Koło w Biskupcu.
- Postawa Polaków wobec osób 
niepełnosprawnych zmienia się 
na lepsze. Istnieje bardzo wiele 
organizacji działających na 

rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Tutaj taką 
prężną organizacją jest nasze 
stowarzyszenie, które działa 
w Polsce już od 55 lat. Są też 
inne organizacje, ale z przykro-
ścią muszę stwierdzić, że są to 
organizacje tworzone głównie 
przez rodziców tych osób. Dzi-
siaj jest nam znacznie łatwiej 
walczyć o prawa osób niepeł-
nosprawnych, ale jeszcze sporo 

przed nami, żeby było idealnie – 
dodaje Jadwiga Marzjan.
Dzień Godności jest okazją do 
integracji i solidarności społecz-
ności lokalnej z osobami nie-
pełnosprawnymi, ale również 
ważną okazją do przypomnienia 
o potrzebach i problemach śro-
dowiska osób niepełnospraw-
nych. Podczas obchodów wi-
dać było, jak bardzo szczęśliwe 
są osoby niepełnosprawne, że 

mogą przebywać ze sobą i spę-
dzić więcej czasu wśród innych 
ludzi.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Biskupcu wspiera 
osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną i pomaga im w nor-
malnym funkcjonowaniu- Poka-
zujemy, że w każdej osobie tkwi 
jakiś potencjał, tylko ta osoba 
musi mieć szansę. Ona nie może 
pozostawać w izolacji od rówie-
śników. Takie dziecko powinno 

żyć w grupie i mieć szansę na 
normalne życie. Byli wychowan-
kowie naszej placówki edukacyj-
nej dziś już pracują, ponieważ 
my tworzymy taki system kom-
pleksowego wsparcia tych osób. 
Staramy się je przygotować do 
pracy-mówi Jadwiga Marzjan
Po raz kolejny Dzień Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną zyskał wsparcie 
Starostwa Powiatowego w Olsz-
tynie- Jest to kolejny rok, kiedy 
spotykamy się wszyscy w Bi-
skupcu na Dniu Godności Osoby 
z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną. Chodzi przede wszyst-
kim o pełną integrację i za-
bawę. Wszyscy się znamy. Są tu 
nasi koledzy, koleżanki, sąsiedzi. 
Jest to doskonała okazja do spo-
tkania. Powiat wspiera wszyst-
kie ciekawe inicjatywy, a ta na 
pewno do takich należy. -powie-
działa Małgorzata Chyziak, 
starosta olsztyński.

raf

10 maja w Biskupcu obchodzono Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością In-
telektualną. Z tej okazji ulicami Biskupca przeszedł Marsz Godności. 

Biskupiec maszerował razem 
z niepełnosprawnymi w obronie ich godności

Elbląg - Centrum Sztuki Ga-
leria EL ma przyjemność za-
prosić na wernisaż wystawy 
Konrada Kosacza, który 
odbędzie się w czwartek 
(17.05.), o godzinie 18.00. 
Wstęp na wernisaż jest bez-
płatny. Wystawa „Nic kon-
kretnego” realizowana jest 
w ramach nagrody przyzna-
nej w 2017 roku przez Radę 
Programową Galerii EL 
podczas 29. Salonu Elblą-
skiego. Są to wybrane foto-
grafie prezentujące dotych-
czasowy dorobek twórczy 
artysty, w większości nigdy 
wcześniej nieprezentowane. 
Barczewo - Zapraszamy 
w sobotni wieczór, 26 maja 
2018r , do odwiedzenia Sa-
lonu Muzycznego im. F. 
Nowowiejskiego, Skarbca 
Kultury Europejskiej oraz 
Galerii  Sztuki „Syna-
goga” w Barczewie w ra-
mach Nocy w Muzeum.
Barczewo - W dniach 17-
19 maja 2018 r. odbędzie 
się w Barczewie 17 edycja 
Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Chóralnej im. 
Feliksa Nowowiejskiego, 
a w sobotni wieczór, 26 maja 
zapraszamy do odwiedzenia 
Salonu Muzycznego im. F. 
Nowowiejskiego, Skarbca 
Kultury Europejskiej oraz 
Galerii  Sztuki „Syna-
goga” w Barczewie.
Gietrzwałd - 17 maja 2018 
r. godz.10.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gietrz-
wałdzie Edward Cyfus (war-
miński działacz regionalny) 
poprowadzi warsztaty gwary 
warmińskiej. Zapraszamy!
20 maja 2018 r. godz. 18.00 
wystąpi u nas młoda, zdolna 
olsztyńska wokalistka, Sara 
Szymczak. Sara śpiewa ze 
swoim zespołem w olsz-
tyńskich klubach, na kon-
certach wyjazdowych, na-
grywa dla lokalnego radia 
(ostatnio sesja dla UWM 
fm). W Gietrzwałdzie Sara 
wystąpi z towarzyszeniem 
świetnego gitarzysty Bar-
tosza Fedorowicza. Zapra-
szamy.
Olsztynek - 19 maja /so-
bota/ 2018 godz.10 – 17 
Gminne Dni Rodziny. Ro-
dzina * Dom * Ojczyzna. 
Park Sportu, kultury i Roz-
rywki w Olsztynku ( pod-
zamcze) Bezpłatne atrakcje 
dla dzieci /m.in. trampoliny, 
dmuchańce, zabawy, qady/ 
Serdecznie zapraszamy!
Olsztynek - 19 maja /sobota/ 
2018 godz. 10 – 17. Gminne 
Dni Rodziny w Olsztynku 
pod hasłem: Rodzina * Dom 
* Ojczyzna. Park Sportu, 
kultury i Rozrywki w Olsz-
tynku ( podzamcze). Bez-
płatne atrakcje dla dzieci 
/m.in. trampoliny, dmu-
chańce, zabawy, qady/ Za-
praszamy.
Stawiguda - 19 maja 2018 
r. o. godz. 11.00 Gminny 
Ośrodek Kultury w Stawigu-
dzie, Gmina Stawiguda oraz 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Gminy Stawiguda zapra-
szają na rodzinny przegląd 
artystyczny „Rodzina Arty-
stycznie Zakręcona”, w ra-
mach projektu „Kultura łą-
czy pokolenia”.

Wyb.(mar)

Marsz Godności w Biskupcu ma sporą frekwencję 

UKS Junior Boks Świątki przy-
gotował niespodziankę w postaci 
bokserskich walk pokazowych 
na ringu, który niedawno został 
zakupiony przez klub. Na Galę 
przybyło wielu zaproszonych go-
ści z gmin powiatu olsztyńskiego. 
Galę otworzyli starosta olsztyński, 
Małgorzata Chyziak i wójt gminy 
Świątki, Sławomir Kowalczyk. 
Najważniejszym elementem gali 
było przyznanie nagród i wyróż-
nień dla najlepszych sportowców, 
a także trenerów powiatu olsztyń-
skiego w 2017 roku. Zdecydo-

wano się przyznać aż cztery na-
grody sportowca roku. Otrzymali 
je:
- Antonina Milewska, Stowarzy-
szenie „KS Egida” w Barczewie, 
dyscyplina sportowa: taekwondo, 
kickboxing.
- Szymon Piątkowski, Klub 
Sportowy AZS Uniwersy-
tetu Warmińsko – Mazurskiego 
w Olsztynie, dyscyplina spor-
towa: taekwondo olimpijskie
- Bartosz Zabłotny, Stowarzy-
szenie „KS Egida” w Barczewie, 
dyscyplina sportowa: taekwondo, 

kickboxing.
- Wiktor Zastawny, Klub 
„Tęcza Kruzy” przy Pu-
blicznym Specjalnym Ka-
tolickim Ośrodku Eduka-
cyjno Wychowawczym 
w Kruzach, dyscyplina 
sportowa: gimnastyka spor-
towa, bocce, lekkoatletyka, 
badminton, koszykówka.
Wyróżnienia natomiast 
otrzymało sześciu spor-
towców: Marsel Casta-
lano (Stowarzyszenie 
„KS Egida” w Barczewie, dys-
cyplina sportowa: taekwondo, 
kickboxing), Dawid Kalwara 
(Uczniowski Klub Sportowy „JU-
NIOR” w Świątkach, dyscyplina 
sportowa: boks), Zuzanna Zych 
(Uczniowski Klub Sportowy „JU-

NIOR” w Świątkach , dyscyplina 
sportowa: boks), Dawid Bur-
czak (Ludowy Klub Kolarski 
„WARMIA” Biskupiec, dyscy-
plina sportowa: kolarstwo), Mar-
cin Kurp (Automobilklub War-
miński w Olsztynie, dyscyplina 

sportowa: rajdy samochodowe) 
i Katarzyna Borys (Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy w Żardenikach, dyscy-
plina sportowa: badminton, piłka 
nożna, bocce).
Trenerem 2017 roku w powie-
cie olsztyńskim uznano, Dariu-
sza Jaskulskiego (Ludowy Klub 
Kolarski „WARMIA” Bisku-
piec, dyscyplina sportowa: ko-
larstwo), a wyróżnienie otrzymał 
Karol Tuchewicz, trener boksu 

w Uczniowskim Klubie Sporto-
wym „JUNIOR” w Świątkach. 
Wyróżnienie w kategorii działacz 
sportowy otrzymała Iwona Jasiń-
ska z Uczniowskiego Klub Spor-
towego FRENDO w Dywitach.

raf

Już po raz czwarty powiat olsztyński zorganizował 
galę sportu, na której doceniono najlepszych sportow-
ców 2017 roku. Gala odbyła się w Szkole Podstawowej 
w Świątkach.

IV Gala Sportu Powiatu Olsztyńskiego
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Oprócz rywalizacji zespołów 
podczas zadań symulowanych 
organizatorzy zaproponowali 
uczestnikom czynny udziału 
w panelu wykładowym prowa-
dzonym przez zaproszonych 
prelegentów.
- Mistrzostwa w ratownictwie 
medycznym, to takie mistrzo-
stwa, w których zespoły zago-
spodarowują wszystkie konku-

rencje, czy scenariusze, które 
my wymyśliliśmy. Te scenariu-
sze nie odbiegają wiele od takich 
sytuacji, z którymi ratownicy 
mają codziennie do czynienia. 
W oparciu o te zdarzenia wymy-
ślamy konkurencje. Nagroma-
dzenie trudności jest większe niż 
w codziennym życiu, ale zespoły 
sobie świetnie z tym poradziły – 
powiedział Sławomir Wójcik, 

dyrektor Szpitala Powiato-
wego im. Jana Pawła II w Bar-
toszycach.
W Polsce rozgrywanych jest 
pięć takich imprez, które są eli-
minacjami regionalnymi i osiem 
zespołów z wszystkich turnie-
jów, będzie się kwalifikowało 
do Mistrzostw Polski, więc ry-
walizacja w Bartoszycach rów-
nież toczyła się o to, która z dru-

żyn wystąpi w głównym turnieju 
Mistrzostw Polski.
- My dowiedzieliśmy się w grud-
niu ubiegłego roku, że będziemy 
organizować mistrzostwa i od 
tamtego czasu się przygotowywa-
liśmy, żeby jak najlepiej te zawody 
zorganizować. Logistycznie jest 
to duże wyzwanie. Do tej pory ża-
den szpital powiatowy, zawodów 
takiej rangi nie przeprowadzał. 

Cieszę się, ponieważ wszyscy 
uczestnicy podkreślali, że organi-
zacja była na bardzo wysokim po-
ziomie. Pogoda też nam dopisała, 
więc wszystko złożyło się na to, że 
impreza się udała – dodał Sławo-
mir Wójcik.
Starosta Bartoszycki, Wojciech 
Prokocki jest pewny, że orga-
nizacja tego turnieju jest dowo-
dem na to, że Szpital Powiatowy 

w Bartoszycach jest zauważany, 
jeżeli chodzi o system ratownic-
twa medycznego- To jest zazna-
czenie dobrze funkcjonującego 
systemu ratownictwa medycz-
nego w naszym powiecie i regio-
nie Warmii i Mazur. Nasze załogi 
wielokrotnie brały udział w eli-
minacjach do takich mistrzostw 
i wiem, że jeszcze jedna załoga 
będzie uczestniczyć w tym roku 

w tego typu zawodach. To jest 
potwierdzenie udziału Szpitala 
Powiatowego w Bartoszycach 
w Krajowym Systemie Ratow-
nictwa Medycznego.
Starosta podkreśla, że dzięki tym 
zawodom ratownicy mogą pod-
nosić swoje umiejętności- Pod-
czas tych zawodów było zorga-
nizowanych osiem konkurencji, 
a wystartowało w nich dwadzie-

ścia załóg. Profesjonalizm po-
lega na tym, że uczestnicy ćwi-
czą, szkolą się, aby stosować to 
później w praktyce. Tutaj wśród 
uczestników są sami czynni ra-
townicy, więc oni uczestnicząc 
w tych zawodach, też podnoszą 

swoje umiejętności. Warto do-
dać, że w mistrzostwach wystar-
towały też dwie ekipy z Ukrainy 
(Kołomyi i Łucka), z którymi po-
wiat bartoszycki prowadzi part-
nerstwo. To partnerstwo przero-
dziło się też we współpracę na 
poziomie szpitala i systemu ra-
townictwa medycznego.
Zwycięzcy
Rywalizacja w XVI Mi-
strzostwach Warmii i Mazur 
w Ratownictwie Medycznym 
była niezwykle zacięta. Róż-
nica punktowa pomiędzy czo-
łowymi drużynami była bardzo 
mała. Trzecie miejsce zajęła Wo-
jewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Bydgoszczy ( 
350 punktów), drugie miejsce 
zajęła „Olmedica” z Olecka ( 
354 punkty), a pierwsze miejsce 
wywalczyło SP ZOZ Rejonowe 
Pogotowie Ratunkowe w So-

snowcu ( 358 punktów).
Zwycięzcy podkreślali, że byli 
zaskoczeni tym, ze udało im się 
wygrać – Nie spodziewaliśmy 
się zwycięstwa, generalnie nasz 
zespół podchodzi do wszyst-
kiego na luzie, jednak można 

powiedzieć, że nasza siła tkwi 
w zespole. Wzajemnie się uzu-
pełniamy i chyba dlatego udało 
nam się osiągnąć ten sukces. Je-
steśmy bardzo mile zaskoczeni 
wynikami – powiedzieli Ma-
teusz Skalniak, Jakub Suder 
i Jacek Błasiak.
Ratownicy z Sosnowca podkre-
ślali, że organizacja mistrzostw 
była na bardzo wysokim pozio-
mie- Organizatorzy stanęli na 
wysokości zadania. Nie są to na-
sze pierwsze mistrzostwa, tylko 
któreś z kolei, a uważamy, że or-
ganizacyjnie wypadły najlepiej 
ze wszystkich. Są to mistrzostwa 
regionalne, a wypadły organiza-
cyjnie dużo lepiej od Mistrzostw 
Polski. Turniej główny odbędzie 
się teraz we wrześniu w Olszty-
nie, więc z radością wrócimy 
jeszcze raz na Warmię i Mazury.
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Powiat bartoszycki był gospodarzem XVI Mistrzostw Warmii i Mazur w Ratownictwie 
Medycznym. W Mistrzostwach wzięło udział 20 drużyn. Ratownicy z Sosnowca byli 
najlepsi.

Mistrzostwa Warmii i Mazur 
w Ratownictwie Medycznym

Młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. rotmistrza Witolda 
Pileckiego miała okazję wysłu-
cha wykładu o marszałku Józefie 
Piłsudskim, które wygłosił Józef 
Zysk, wiceprezes zarządu Krajo-
wego Piłsudczyków RP oraz pre-
zes WZP w Olsztynie. Józef Zysk 
wspomniał o tym, że państwo 
polskie tęskniło za takim czło-
wiekiem, jak marszałek Piłsudski. 
Powinniśmy pamiętać marszałka 
nie tylko jako człowieka, który 
dał wolność naszej ojczyźnie, 
ale także jako osobę, która miała 
wielki szacunek do swoich rodzi-
ców, do miejsca gdzie się urodził, 
a także do każdego człowieka.
Wiceprezes zarządu Krajowego 
Piłsudczyków RP przypomniał, 
że marszałek Józef Piłsudski za-
wsze troszczył się o drugiego 
człowieka, niezależnie od tego, 
czy był on wysoko postawioną 

osobą, albo zwykłym obywate-
lem. Józef Zysk zdementował 
także legendy o tym, że marsza-
łek był niewierzący, przytaczając 
historię, jak bardzo często modlił 
się do Matki Boskiej Ostrobram-
skiej. Młodzież z wielkim skupie-
niem słuchała tych opowiadań.
Po wykładzie w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego, przedstawiciele 
wszystkich klas, nauczyciele 
i wszyscy zaproszeni goście prze-
szli na ulicę Leśną w Olsztynku.
Tam posadzili miododajne lipy.
- Dziękuję bardzo serdecznie ini-
cjatorom tego wydarzenia, czyli 
pszczelarzom, za te działania, 
które wpisują się bardzo mocno 
w krajobraz naszej gminy. Łą-
czycie przyjemne z pożytecznym, 
a jednocześnie wpisujecie się 
w taką pamięć historyczną, po-
nieważ mamy rok szczególny i jest 

to znakomita forma, twórczego 
uczczenia 100 lat niepodległo-
ści Rzeczpospolitej – powiedział 
Burmistrz Olsztynka, Artur 
Wrochna.
Artur Wrochna, w podziękowa-
niach nie zapomniał także, o go-
spodarzu wydarzenia czyli Nadle-
śnictwie „Jagiełek”.

- Najstarsze lipy, które tutaj rosną, 
są świadkami wydarzeń z 1918 
roku. Kolejne lata były bardzo 
trudne dla Polski, ale lipy cały 
czas rosły. Niestety każde drzewo 
ma też swój kres życia i naszym 
obowiązkiem jest, aby uzupeł-
niać nasadzenia. Dzisiaj właśnie 
to zrobiliśmy i za kilka lat będzie-
cie mogli tu przyjść na spacer i zo-
baczyć, jak wasze drzewa się roz-
wijają. Mam nadzieje, że ta aleja 

zmieni się kiedyś w taki spacerowy 
dukt – powiedziała Bożena Prze-
sław, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Jagiełek.
Podobne wydarzenia miały miej-
sce w Waplewie. Tam młodzież 
z Zespołu Szkół wysłuchała wy-
kładu Józefa Zyska, a następnie 
tak samo, jak w Olsztynku nasa-
dzono miododajne lipy i odsło-
nięto pamiątkową tablicę.
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Uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji lokalnych 
i państwowych, nasadzili w Olsztynku oraz Waplewie miododajne lipy, aby w ten 
sposób uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po nasadze-
niu drzewek odsłonięto specjalną tablicę upamiętniającą to wydarzenie.

100 drzew na 100. rocznicę odzyskania niepodległości. 
W Olsztynku i Waplewie nasadzono miododajne lipy

Zwycięska drużyna z Sosnowca z wicestrostą Zbigniewem Nadolnym i dyrektorem 
szpitala Sławomirem Wójcikiem

Wszystkie drużyny to kilkadziesiąt osób

Józef Zysk w roli marszałka 

Artur Wrochna, burmistrz Olsztynka
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W uroczystościach pielgrzymko-
wych uczestniczyli przedstawi-
ciele władz związkowych, pań-
stwowych i samorządowych, 
delegaci „Solidarności” oraz 
poczty sztandarowe. Mszę Św. 
celebrował Arcybiskup Metro-
polita Warmiński Józef Gó-
rzyński. W wygłoszonej homi-
lii ks. arcybiskup przypomniał 
o spuściźnie, którą pozostawili 

Polakom św. Jan Paweł II, kar-
dynał Stefan Wyszyński oraz bł. 
ks. Jerzy Popiełuszko- Groma-
dzimy się tu dzisiaj, aby prosić 
Boga, by wielkie postaci, które 
nam dał, były przez nas właści-
wie zrozumiane. Oni nam zosta-
wili ogromne dziedzictwo. Coraz 
częściej sięgamy do kazań księ-
dza Jerzego Popiełuszki. Niektó-
rzy ze zdumieniem odkrywają, że 

w jego nauczaniu mało jest po-
lityki. Jest w nim mowa przede 
wszystkim o człowieku. Czło-
wieku, który powinien przeżywać 
swoje życie społecznie odpowie-
dzialnie.
Po zakończeniu Mszy Św. Ar-
cybiskup Józef Górzyński do-
konał poświęcenia Krzyża 
Solidarności oraz obelisku, upa-
miętniającego bł. ks. Jerzego 
Popiełuszkę, ufundowanego 
przez „Solidarność’. Głos za-
brali : Józef Dziki- przewodni-

czący Zarządu Regionu War-
mińsko-Mazurskiego NSZZ 
„Solidarność”, wojewoda war-
mińsko- mazurski Artur Cho-
jecki oraz wicestarosta powiatu 
olsztyńskiego Andrzej Abako. 
Ostatnim punktem pielgrzymki 
była Droga Krzyżowa ścieżkami 
Kalwarii Warmińskiej. Przy ko-
lejnych stacjach męki Pańskiej 
przedstawiciele związku odczy-
tywali rozważania Ks. Popie-
łuszki, spisane w 1983 r..

rad

W ostatnią sobotę (12 maja) przybyła II Pielgrzymka Regionu Warmińsko -Mazur-
skiego NSZZ „Solidarność” do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pań-
skiej w Głotowie(gm. Dobre Miasto). W trakcie tegorocznej pielgrzymki w szczególny 
sposób upamiętniono patrona „Solidarności”- bł. ks. Jerzego Popiełuszkę .

Pielgrzymka ludzi pracy w hołdzie bł. ks. Jerzemu
Popiełuszce do Sanktuarium w Głotowie

Józef Dziki odsłania pamiątkowy obelisk 

Abp Metropolita Warmiński Józef Górzyński celebrował Mszę św. w intencji ludzi pracy
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Najpierw orkiestra, poczty 
sztandarowe i zaproszeni goście 
spotkali się przy starej strażnicy 
OSP Bartąg. Następnie wszyscy 
przy eskorcie wozów strażac-
kich przeszli ulicą Nad Łyną do 
Sanktuarium Opatrzności Bo-
żej i Świętego Jana Ewangelisty, 
gdzie została odprawiona uro-
czysta Msza Święta.

Ks. Leszek Kuriata, proboszcz 
parafii w Bartągu, podczas ho-
milii podkreślił, że zarówno 
w tej Mszy, jak w całych uroczy-
stościach powinni uczestniczyć 
przede wszystkim mieszkańcy, 
aby podziękować strażakom 
ochotnikom za ich trud, a często 
także narażanie własnego zdro-
wia oraz życia dla ratowania lu-
dzi i ich dobytku. Po zakończe-
niu Mszy Świętej zaproszeni 
goście i mieszkańcy przeszli na 
parking pod nową strażnicę OSP 
w Bartągu, gdzie miały miejsce 
główne uroczystości. Proboszcz 
Leszek Kuriata poświęcił wozy 
strażackie, w tym nowy samo-
chód bojowy, który otrzymała 
jednostka w Bartągu.

- Nowy samochód, który otrzy-
maliśmy, to samochód marki 
Skania wyposażony w zbiornik 
wody o pojemności 2000 litrów 
oraz 250 litrów środka piano-
twórczego. Samochód jest zare-
jestrowany na osiem osób. Jest 
to sprzęt, który został zakupiony 
za około 1 200 000 zł, z czego 
800 tysięcy pochodziło z unij-
nego dofinansowania, a resztę 
środków dołożyła Rada Gminy 
oraz wójt gminy Stawiguda – 
powiedział Edward Szarnow-

ski, naczelnik OSP w Bartągu.
Naczelnik podkreślił, że wspar-
cie ze strony samorządu dla 
OSP jest niezwykle ważne- Sa-
morządowcy widzą skuteczność 
oraz zaangażowanie strażaków 
z naszej gminy, dlatego przeka-
zują niemałe środki na wszyst-
kie Ochotnicze Straże Pożarne, 
w gminie Stawiguda. Urzędnicy 

chcą, żebyśmy się rozwijali, że-
byśmy mieli bardziej nowo-
czesny sprzęt, ponieważ wtedy 
mamy lepsze możliwości poma-
gania mieszkańcom. W ostat-
nim czasie pieniądze, które do-
stajemy z gminy, przekazujemy 
na środki ochrony osobistej stra-
żaków. Zabezpieczenie jednego 
strażaka w dobry sprzęt kosztuje 
około 6 tysięcy złotych.
Podczas uroczystości wójt 
gminy Stawiguda, Irena Der-
doń wręczyła kluczyki i dowód 

rejestracyjny do nowego wozu 
strażackiego Prezesowi OSP 
w Bartągu, podkreślając iż ma 
nadzieję, że samochód przy-
czyni się do jeszcze większego 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy.- Na terenie gminy Sta-
wiguda mamy cztery jednostki 
OSP. Oczywiście mamy zabez-
pieczone środki w budżecie 

na działalność Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Poszczególne 
jednostki ubiegają się także 
o dofinansowania z instytucji 
zewnętrznych. W latach 2015-
2018 udało nam się zakupić aż 
cztery samochody ratowniczo-
-gaśnicze. Jest to niezwykły suk-
ces i dzięki temu nasze jednostki 
mają podwyższony standard 
działania- mówiła wójt .
Irena Derdoń zapowiedziała 
przy okazji sobotnich uroczy-
stości, że już niedługo zosta-

nie rozbudowana siedziba OSP 
w Stawigudzie - Praktycznie 
wszystkie nasze jednostki posia-
dają nowe obiekty. Została nam 
właśnie jeszcze jedna jednostka 
OSP w Stawigudzie, która dzieli 
pomieszczenia z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. Uzyskaliśmy 
dofinansowanie na rozbudowę 
GOK-u i na remont pomieszczeń 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Stawigudzie. Mam nadzieję, 
że drugiej połowie roku uda się 
ogłosić postępowania przetar-
gowe i rozpoczniemy prace .
Podczas Gminnego Dnia Stra-
żaka nie zabrakło również 
wyróżnień. Wręczone zo-
stały statuetki druhom, któ-
rzy w szczególny sposób przy-
czyniają się do rozwoju OSP 
na terenie gminy Stawiguda. 

Z jednostki w Bartągu takie wy-
różnienia otrzymali: Paweł Rze-
szutek, Waldemar Kijewski 
i Jacek Jasiuczenia. Edmund 
Kiszka oraz Konrad Bartnik 
otrzymali specjalne statuetki 
za wieloletnie zasługi dla OSP 
w Bartągu.

Wyróżnienie i statuetkę otrzy-
mał również Łukasz Matysiak, 
Komendant Gminny Związku 
OSP na terenie gminy Stawi-
guda. Kolejne statuetki i po-

dziękowania powędrowały do 
przedstawicieli sołectw z gminy 
Stawiguda. Wójt Irena Derdoń 
dziękowała wyróżnionym dru-
hom za pracę, jaką wykonują, 
a także za to, że poświęcają swój 
cenny czas na rzecz bezpieczeń-
stwa całej gminy.
Na zakończenie imprezy na-
czelnik i prezes OSP w Bartągu 
przekazali wójt Irenie Derdoń 
specjalną statuetkę w podzięko-
waniu za wspieranie jednostki 
w zakupie sprzętu, a także za 
środki, jakie są przekazywane na 
poprawę bezpieczeństwa w gmi-
nie Stawiguda. 
Po wystąpieniach i podziękowa-
niach przyszedł czas na występy 
artystyczne. Najpierw wystąpił 
Zespół Pieśni i Tańca z Mora-
wicy, gminy partnerskiej, która 
współpracuje z gminą Stawi-

guda, a następnie zagrała Miej-
ska Orkiestra z Lubawy, która 
całą uroczystość oprawiła mu-
zycznie.

raf

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Stawiguda mieli 
swoje święto. W Bartągu 12 maja zorganizowano Gminny Dzień Strażaka.

Gminny Dzień Strażaka w Bartągu

Drugi od lewej: Grzegorz Wieczorek, przewodniczący Rady Gminy Stawiguda, Irena Derdoń ,wójt Gminy Stawiguda oraz piąty od lewej 
ks. proboszcz Leszek Kuriata 
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-Jak Pan oceni dotychczasowe 
wyniki zespołu w sezonie? 
Jest tak jak chcieliśmy. Zdoby-
liśmy bardzo dużo punktów je-
sienią, mamy bezpieczne miej-
sce w pierwszej szóstce. Chcemy 
cały czas uciekać od miejsc 
w dole tabeli. Nie ma co ukrywać, 
my ligi nie podbijemy, znamy 
swoje miejsce w szeregu, ale mu-
szę przyznać, że naprawdę jest 
dobrze. Mamy dosyć dużą kadrę, 
całą zimę udało się przepracować 
solidnie z wysoką frekwencją i są 
tego efekty.
-Co spowodowało, że w tej run-
dzie Cresovia gra w kratkę?
Jeżeli chodzi o wyniki, to można 
powiedzieć, że gramy w kratkę, 
ale jakby się trochę w te wyniki 
wgłębiło, to zauważymy, że tra-
cimy bardzo mało bramek i je-
stem z tego bardzo zadowolony. 
Jesteśmy typowo amatorskim 
klubem i sytuacje rodzinne czę-
sto wpływają na nasze wyniki, 
ponieważ czasami brakuje nam 
zawodników. Zdarzają nam się 
wpadki, ale myślę, że teraz to się 
trochę ustabilizuje i nasza gra się 
wyrówna. 
-Czy w waszej kadrze grają 
przede wszystkim zawodnicy 

z Górowa Iławeckiego i okolic?
Praktycznie tak. Mamy jed-
nego zawodnika z Dobrego Mia-
sta. Mamy też „górowiaków” 
uczących się i studiujących 
w Olsztynie i dogadaliśmy się, 
że zwracamy im koszty podróży. 
Praktycznie 99% naszych zawod-
ników stanowią rodzimi piłkarze.
-W tym sezonie poziom ligi 
okręgowej podniósł się ?
Ciężko to określić, ponieważ 
każdy sezon jest inny. Myślę, 
że poziom jest bardzo podobny 
w każdym roku. 
Zawsze wyróżnia się około sze-
ściu zespołów, które często mogą 
wygrać z każdym. Muszę jed-
nak przyznać, ze beniaminkowie 
mają bardzo ciężko.
Przeskok jakości z klasy A do 
okręgówki jest bardzo duży. Za-
zwyczaj w czołówce ligi okręgo-
wej są zespoły, których trzon dru-
żyny stanowią właśnie tzw. „swoi 
zawodnicy”. Nie zauważam jed-
nak dużej dysproporcji w pozio-
mie sportowym w tym sezonie 
w porównaniu z poprzednimi roz-
grywkami.
-W najbliższych latach Creso-
via będzie aspirowała do czwar-
tej ligi? 

Ja staram się zawodnikom 
wpoić, żeby zawsze walczyli 
o awans. Jesteśmy jednak świa-
domi tego, że to co osiągamy 
teraz jest odpowiednie z tym co 
sobie zakładaliśmy. Na czwartą 
ligę przede wszystkim po-
trzebny byłby dużo większy 
budżet. Jeżeli byśmy mieli za-
pewnioną tą stabilizację finan-

sową, to wtedy można myśleć 
o czwartej lidze. W poprzed-
niej rundzie byliśmy w tabeli 
blisko liderujących drużyn. Te-
raz jednak dwa zespoły już nam 
bardzo uciekły. Nasz klub ni-
gdy nie grał w wyższej lidze 
niż okręgowa. Jeżeli udało by 
się awans wywalczyć w następ-
nych latach, to byłaby to dla 

nas wielka chwila.
-Czy w Górowie jest odpo-
wiedni klimat do uprawiania 
piłki nożnej?
Klimat jest rewelacyjny. Chciał-
bym tutaj podkreślić pracę mło-
dzieży, a przede wszystkim Ra-
fała Kajdamowicza, który jest 
inicjatorem Akademii Piłkar-
skiej, która rewelacyjnie funk-

cjonuje. Mamy w tej chwili 
sześć grup młodzieżowych 
i praca z młodzieżą jest świet-
nie prowadzona. Ja zawsze mó-
wiłem, że w Górowie klimat dla 
sportu, a szczególnie piłki noż-
nej jest naprawdę świetny. Są 
fajni ludzie, fajni działacze i su-
per zawodnicy. 

raf

GKS Cresovia Górowo Iławeckie to klub założony w 1947 
roku. Obecnie występuje w klasie okręgowej. Trenerem 
drużyny jest Grzegorz Błocki.

W Górowie Iławeckim jest świetny klimat 
do trenowania piłki nożnej

Dzięki świetnej współpracy obu 
szkół udało się wystawić 3 dru-
żyny. Reprezentanci tych szkół 
(Weronika Stapel, Julia Kacz-
marczyk, Mateusz Stapel, Ma-
ciej Sośnicki, Kacper Subocz, 
Weronika Chilmanowicz, Pe-
trecka Katarzyna, Raczkowski 
Dawid, Tatol Aleksandra, Kapa-
najko Jakub) przywieźli z zawo-
dów worek medali. 
Zawody odbyły się na początku 
maja w Dobrym Mieście. Skła-
dały się z 5 konkurencji: strzela-
nia z karabinka pneumatycznego 
w postawie stojącej, pływania na 
dystansie 50 m, wiązania węzłów 
żeglarskich, rzutu rzutką ratowni-
czą, rozwiązywania testu dotyczą-
cego historii i wiedzy morskiej.
W zawodach oceniano klasyfi-
kację zespołową oraz pierwsze 3 
miejsca w poszczególnych kon-
kurencjach.
W zawodach strzeleckich indy-
widualnie 1 miejsce zdobył Kac-
per Subocz, II miejsce Jakub 
Kapanajko, a trzeci był Maciej 
Sośnicki.
W pływaniu najlepszy okazał 
się Maciej Sośnicki , przed Julią 

Kaczmarczyk i Weroniką Stapel.
W rzucie rzutką ratowniczą 
I miejsce zdobyła Weronika Sta-
pel, II był Kacper Subocz ,a trzeci 
Maciej Sośnicki.
W teście wiedzy morskiej I miej-
sce zdobyła Weronika Stapel, II 
Petrecka Katarzyna, III Subocz 
Kacper.
W wiązaniu węzłów żeglarskich 

I miejsce zdobyła Weronika Sta-
pel, II miejsce zdobył jej brat Ma-
teusz, a III Julia Kaczmarczyk.
Uczniowie reprezentowali 
Szkolne Koło Strzeleckie LOK 
,,ZSP nr 2 Bartoszyce’’. Do zawo-
dów przygotowywali ich nauczy-
ciele: Jarosław Puszko i Tomasz 
Płonowski.

red

Zawody marynistyczne okazały się szczęśliwe dla uczniów z bartoszyckich szkół: Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 i Gimnazjum nr 2. Trzy drużyny tych szkół zdobyły kolejno 1,2 i 3 miejsce w Wojewódzkim Finale Mło-
dzieżowego Konkursu ,,Polska Marynarka Wojenna, a Historia Wybrzeża Polskiego’’.

Sukces bartoszyckich szkół 
w zawodach marynistycznych

 Reprezentacja drużyn z Bartoszyc

Plenerowa strzelnica w Dobrym Mieście

Drużyna GKS Cresovia Górowo Iławeckie na własnym boisku
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Na scenie w hali sportowej Pu-
blicznego Gimnazjum im. Olim-
pijczyków Polskich w Stawi-
gudzie zaprezentowało się 36 
zespołów i chórów śpiewaczych. 
O popularności imprezy świad-
czy fakt, że zgłoszenie wysłało 
więcej wykonawców, niż po-
zwalały na to warunki tech-
niczne.- Musieliśmy niestety od-
rzucić 10 zespołów, ponieważ 
przesłuchania musiałyby się od-
bywać przez trzy dni- mówi dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Stawigudzie Witold 
Lubowiecki. Zgodnie z regula-
minem do udziału w przeglądzie 
kwalifikowane są nie tylko ze-
społy folklorystyczne, ale także 
kapele ludowe, zespoły śpiewa-
cze i chóry wielogłosowe. Je-
den wymóg jest stały- każdy 
zespół musi wykonać przynaj-
mniej jedną pieśń warmińską, 
czyli kurlantkę. Niektóre z tych 
utworów mają nawet sto lat. Nie 
znaczy to, że nie powstają nowe 
pieśni warmińskie - Chcemy, 
żeby po naszym pokoleniu też 
coś zostało- wyjaśnia Witold 
Lubowiecki – i dlatego od kilku 
lat można także wykonywać 
własne kurlantki. Przegląd nie 
ma formy konkursu. Wszyscy 
uczestnicy otrzymują równo-
rzędne nagrody. Od kilkunastu 

lat są to drewniane rzeźby, wy-
konywane przez miejscowego 
artystę Stanisława Śnieżkę. 
W tym roku przedstawiają kon-
trabas. Organizatorów cieszy 

fakt, że do Stawigudy przyjeż-
dżają nie tylko zaprzyjaźnieni 
od lat wykonawcy. W tegorocz-
nej edycji wystąpiło na Kur-
lantce aż sześć nowych zespo-
łów. Widać też zaangażowanie 
młodszego pokolenia. Trochę 
gorzej jest z frekwencją wśród 
widzów. To problem wszyst-
kich tego rodzaju przeglądów.-
-Nie wiem, dlaczego Polacy 
wstydzą się tego, że mają folk-
lor. Traktuje się tę formę kultury, 

jakby była gorszą. Zupełnie od-
mienne podejście jest w wielu 
innych państwach europejskich, 

gdzie ludzie rozumieją, że folk-
lor jest ich tradycją i należy go 
kultywować- uważa Witold Lu-

bowiecki- Mimo to jestem prze-
konany, że dopóki są ludzie, któ-
rzy chcą wykonywać muzykę 
ludową, nie przestaniemy orga-
nizować naszej Kurlantki. Jest to 
zresztą jedyna, obok Wojewódz-

kiego Przeglądu Kapel i Zespo-
łów Śpiewaczych w Jezioranach 
impreza , rejestrowana przez 
Polskie Radio, co świadczy o jej 
randze w naszym województwie. 

rad

W minioną sobotę i niedzielę (12 i 13 maja) w Stawigu-
dzie po raz szesnasty odbył się Przegląd Chórów i Ze-
społów Śpiewaczych „KURLANTKA 2018”. Jak co roku, 
imprezę zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Sta-
wigudzie oraz Gmina Stawiguda. 

Stawiguda stolicą warmińskiego folkloru

W zawodach, zorganizowanych 
na boisku przy świetlicy w Brzy-
dowie , wzięły udział drużyny, 
reprezentujące 6 sołectw gminy 
Świątki - Świątki, Gołogórę, 
Kwiecewo, Brzydowo, Skolity 
i Włodowo. Każda drużyna li-
czyła trzech zawodników- ko-
bietę, mężczyznę i dziecko 
do 15 lat. Zawodnicy strzelali 
z różnej długości, wiatrówek. 
Każdy uczestnik musiał oddać 
10 strzałów z każdego rodzaju 
broni. Najcelniej strzelali za-
wodnicy z Gołogóry i wywal-
czyli pierwsze miejsce. Dru-
gie miejsce zdobyło Brzydowo, 
a na trzecim znalazło się sołec-
two Włodowo. Po zakończeniu 
zawodów drużynowych można 
było wziąć udział w rywaliza-
cji indywidualnej. Najlepszą za-
wodniczką wśród kobiet oka-
zała się Iwona Gołębiewska ze 
Świątek. Wśród mężczyzn naj-
celniej strzelał Adam Stankie-
wicz z Brzydowa, natomiast naj-

lepszym strzelcem wśród dzieci 
okazała się Dominika Dobosz, 
także z Brzydowa. 
Inicjatywa zorganizowania za-
wodów wyszła od Stanisława 
Szulicha, który już niejedno-
krotnie angażował się w przygo-
towanie podczas ferii bezpiecz-
nych zabaw dla dzieci. Pierwsze 
zawody strzeleckie gmina Brzy-
dowo zorganizowało właśnie dla 
dzieci. -Ponieważ pomysł „wy-
palił”, zdecydowaliśmy się na 

zorganizowanie zawodów dla 
sołectw. Na początku nie było 
specjalnego entuzjazmu. Osta-
tecznie, sześć sołectw zgłosiło 
swój udział- wyjaśnia Iwona 
Stankiewicz, sołtys wsi Brzy-
dowo. Pomoc techniczną – na-

boje i broń zaoferowała Strzel-
nica Sportowa „Sokół Grądki”, 
natomiast nagrody w formie 
pucharów, medali i statuetek 
ufundował wójt Gminy Świątki 
Sławomir Kowalczyk. Wójt 
zresztą osobiście wziął udział 
w zawodach, reprezentując 
swoje sołectwo. Imprezę za-
kończył majowy piknik dla za-
wodników i kibiców. Kiełba-
ski i napoje ufundowała gmina. 
-Uważam, że pomysł urządzenia 
spartakiady z okazji Święta Kon-
stytucji 3 Maja był trafiony i dla-
tego będziemy starali się organi-
zować zawody strzeleckie także 
w następnych latach- kończy 
Iwona Stankiewicz. 

rad

Od lat przyjęło się upamiętnianie ważnych rocznic 
państwowych nie tylko na uroczystych akademiach, 
ale także w innych formach, na przykład na sportowo. 
W Gminie Świątki rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja postanowiono uświetnić w formie rywalizacji so-
łectw na strzelnicy. 

Zawody strzeleckie z okazji Narodowego 
Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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12 maja odbyła się prapremiera 
spektaklu „Koniec bajki” – opo-
wieści o tym, kto bajki nam opo-
wiada. OTL gości na tę okazję 
gości swoich widzów w studiu 
telewizyjnym „Bajlandia”. Bę-
dącym miejscem, gdzie Bab-
cia Bajba służy dzieciom poradą 
i wsparciem. Pan Forte oraz Janka 
Opowiadanka wierzą, że szczę-
śliwe zakończenie zawsze w baj-
kach istnieje, by dać pociechę lub 
przestrogę. Ta najnowsza propo-
zycja OTL jest kolorowa, pełna 
muzyki i dobrego humoru, ale 
i refleksji. Podczas spektaklu tak 
mali, jak i więksi widzowie świet-
nie się bawią, a kto wie – może 
i wzruszą?
 Dowodem na to, że bajki nie zu-

żywają się, a ich bohaterom, mimo 
upływających lat, wciąż udaje się 
oczarować dzieci są „Szałaputki”. 
W tym roku obchodzą one 18 uro-
dziny! Szałaputka i Szałaputek to 
dwa niesforne kurczaki, które bar-
dzo chcą być już dorosłe i opusz-
czać zagrodę kiedy im się będzie 
podobało. Mama Kwoka dobrze 
wie, jak niebezpiecznie bywa za 
płotem, że czai się tam Lis, który 
sprytnie potrafi dopiąć swego. 
Ten wesoły, rozśpiewany spektakl 
wciąga w historię już trzylatki. Na 
scenie zobaczycie aktorów animu-
jących fantastyczne, duże lalki. Ta 
opowieść o urwisach mówi o tym, 
jak dobrze i miło jest w rodzinie, 
która się przyjaźni i wspiera.
Spektakle grane zgodnie z repertu-
arem. Rezerwacje i bilety dostępne 
online na stronie:
teatrlalek.olsztyn.pl

Teatralne bajki to opowieści dla całych rodzin, a nawet dla pokoleń w maju na sce-
nach Olsztyńskiego Teatru Lalek „Koniec bajki” i „Szałaputki”.

Mały Widz znajdzie w maju coś dla siebie!

- Bo obiecałem przed wyborami, 
że nie będę rządził, a ja dotrzy-
muję słowa, więc nie rządzę, 
choć rządzę. 
To cytat ze spektaklu „Rewolu-
cja zwierząt” w Teatrze Jaracza. 
Przedstawienie inspirowane jest 
Folwarkiem zwierzęcym Geor-
ge’a Orwella. Ostatnie trzy bę-
dzie można zobaczyć zobaczyć 
24, 25 i 26 maja, później spek-
takl zejdzie z afisza.
„Rewolucja zwierząt” to spek-
takl polityczny o nas dziś. Nas 
rozumianych na kilku płasz-
czyznach, bo ktoś może się do-
patrzyć analogii między po-
szczególnymi zwierzętami 
i konkretnymi postaciami z życia 
publicznego w Polsce. Na kolej-
nym poziomie zwierzęta nie są 
konkretnymi osobami, ale gru-
pami reprezentującymi różne 
poglądy, idee i działania - od 
partii politycznych, przez organy 
Unii Europejskiej po Watykan. 
Wreszcie widzimy schematy do-
tyczące światowej polityki. 
Postacią odzwierciedlającą spo-

łeczeństwo jest Zawsze Mil-
cząca Kura, która cały czas jest 
na scenie, ale nie może nic po-
wiedzieć i nikt się z nią nie liczy.
Należy jednak pamiętać, że „Re-
wolucja zwierząt” nie odnosi się 
wyłącznie do bieżącej polityki, 
cytaty znane z przekazów me-
dialnych są tylko dodatkiem do 
uniwersalnej opowieści o me-
chanizmach przejmowania wła-
dzy przez dyktatorów i narodo-
wych radykałów, którzy dzięki 
populistycznym hasłom i obiet-
nicom wyborczym przejmują 
władzę, po czym przestają re-
spektować zasady demokracji. 
Spektakl świadomie prowokuje 
i przerysowuje tendencje, by 
przestrzec i skłonić do myślenia.
Mimo poważnego tematu 
w przedstawieniu nie zabraknie 
humoru, a gwarantuje to reżyse-
ria Giovanny’ego Castellanosa, 
znanego z błyskotliwych spek-
takli, łączenia dowcipu i spraw 
ważnych.
24-26 maja, godz.19:00, 
Scena Duża

W teatrze Jaracza 
„Rewolucja zwierząt”
- Czy mogę rozmawiać z gospodarzem tego oto gospo-
darstwa? Kto tu obecnie rządzi? 
- Ja tu nie rządzę, ale rozmawiać możesz ze mną. 
Oszczędzę ci czasu.
- A dlaczego nie rządzisz, skoro jednak rządzisz?

Całkiem poważnie nad zjawi-
skiem śmiechu zastanawiali się 
wielcy filozofowie: Arystote-
les, Platon, I. Kant, A. Schoppen-
chauer, S. Kierkegaard, H. Berg-
son, K. Darwin, Z. Freud i wielu 
innych – bo nie tylko oni uważali, 
że należy go badać, ze względu 
na różnorodną rolę jaką pełni on 
w życiu codziennym. Humor i po-
wodujący go śmiech mogą bo-
wiem służyć jako środek redukcji 
napięć psychicznych, uczuć agre-
sywności, mogą pobudzać twór-
cze rozwiązywanie problemów, 
a także dostarczać zwykłej roz-
rywki. Nic dziwnego, że obecnie 
stały się również poszukiwanym 
na rynku „towarem”.
Chociaż nie jest jeszcze na-
uką sensu stricte, różnorodna 
analiza śmiechu – zwana dziś ge-
lotologią (gr. gelos – śmiech, 
śmiać się) – jest już rozbudowa-
nym obszarem interdyscypli-
narnych badań uniwersyteckich. 
Jest przedmiotem zainteresowa-
nia przedstawicieli różnych nauk: 
medycznych, humanistycznych, 
społecznych, w tym między in-
nymi i politologii, bo wykorzy-
stanie humoru w polityce jest tak 
stare, jak sama polityka.
Rolę humoru w walce o władzę 

najlepiej widać obecnie w USA, 
gdzie dowcip, cięta riposta czy 
zręczna anegdota są ważnymi ele-
mentami kampanii politycznych. 
Amerykańscy politycy doskonale 
wiedzą, że „szeroki uśmiech wart 
jest milion dolarów”, bo celnym 
żartem można wpływać na zmianę 
postawy czy poglądy wyborców. 
Uśmiechnięta twarz świadczy 
o pewności własnych racji. Wzbu-
dza też zaufanie, bo mądrość i hu-
mor (wit and wisdom) zawsze idą 
w parze. Polityk, który tryska hu-
morem, sygnalizuje wyborcom, 
że ich rozumie, a oni, śmiejąc się, 
odpowiadają z kolei, że rozumieją 
jego politykę.
Jednak trzeba pamiętać, że w tym 
kontekście śmiech „polityczny” 
jest narzędziem manipulacji od-
biorcą, co widać najlepiej tuż po 
wyborach, kiedy to uśmiecha-
jący się serdecznie z plakatu lub 
ulotki kandydat, przemienia się 
w obcego, a nawet wrogiego wy-
borcom, sprawującego władzę 
polityka. Bo Władza zawsze ma 
budzić respekt i podziw, a nie we-
sołość. Stąd wywodzi się humor 

tworzony przeciwko politykom, 
bo działał tu mechanizm, który 
prezentuje najlepiej ten dowcip: – 
Gdzie powstaje najwięcej dowci-
pów politycznych? – Tam, gdzie 
z władzą nie ma żartów. W każ-
dym kraju humor polityczny jest 
naturalną, zdrową reakcją spo-
łeczną na napięcie i frustracje 
związane z polityką. Napięcie 
narasta – dowcip je rozładowuje. 
Chociaż żarty polityczne zazwy-
czaj są nieszkodliwe dla ich „bo-
haterów”, niemniej w pewnych 
okolicznościach mogą być po-
tężną bronią polityczną.
Z tych między innymi powodów 
humor stricte polityczny jest tak 
ciekawym zjawiskiem dla tych, 
którzy obserwują to, co dzieje 
się na scenie politycznej (często 
traktowanej jako scena kabare-
towa), jak i analizują to, z czego 
i z kogo śmieją się ludzie w do-

mach, w pracy i na ulicy. Z tych 
też obserwacji na temat roli hu-
moru w życiu politycznym, prób 
opisania zjawiska, pokazania 
jego wieloaspektowości i wielo-
wymiarowości wywodzi się kon-
cepcja gelotologii politycznej, 
subdyscypliny nauk społecznych 
zajmującej się badaniem wpływu 
humoru na zachowania poli-
tyczne, tak wyborców, jak i poli-
tyków oraz zachodzących między 
nimi interakcji.
Pionierami gelotologii politycz-
nej w Polsce są dwaj olsztyńscy 
naukowcy: prof. Marek Soko-
łowski socjolog i medioznawca 
oraz dr Wojciech Krzysztof Szal-
kiewicz – politolog praktyk i teo-
retyk polskiego marketingu po-
litycznego. Wydana właśnie ich 
nowa książka pt. Humor i Wła-
dza. Wprowadzenie do glotologii 
politycznej „…wzbogaca dyskurs 
o polityce o brakujący dotąd ele-
ment – humor, który zawsze był 
blisko polityki, zwłaszcza w po-
staci dowcipów, satyry, anegdot, 
kupletów, kalamburów itp., choć 
był rzadko podejmowany jako 
temat badawczy przez przedsta-
wicieli nauk społecznych” – jak 
napisał w swojej recenzji wydaw-
niczej prof. Kazimierz Krzyszto-
fek z Uniwersytetu SWPS w War-
szawie. „Książka zaciekawi nie 
tylko politologów, czy przedsta-
wicieli innych nauk społecznych, 
ale także wszystkich zaintereso-
wanych humorem. Bardzo dobrze 
się ją czyta, pobudza do śmiechu  
i uśmiechu, czego należało do 
niej oczekiwać”.
W Ameryce mówi się, że do-
bry satyryk stara się skłonić słu-
chaczy najpierw do śmiechu, 
a następnie do myślenia i reflek-
sji. Polityk zaś może postąpić od-
wrotnie, najpierw skłonić wybor-
ców do myślenia, a następnie do 
śmiechu. Olsztyńscy naukowcy 
starają się natomiast skłonić czy-
telników i do refleksji, i do śmie-
chu ;-)

Humor i śmiech są przed-
miotem badań wielu uczo-
nych, którzy od wieków 
zastanawiają się nad ich 
istotą oraz rolą, jaką od-
grywają w życiu jednostek 
i grup. Jednym z kardy-
nalnych wniosków płyną-
cym z tych obserwacji jest 
stwierdzenie, że mają one 
taką siłę, że można za ich 
pomocą manipulować 
ludźmi, stąd też jednym 
z obszarów, gdzie jest czę-
sto spotykany jest poli-
tyka, w której wykorzystuje 
się je do walki z władzą lub 
w walce o władzę.

Gelotologia („śmiechologia”) 
polityczna

Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Marek Sokołowski
Humor i Władza. Wprowadzenie do gelotologii politycznej

Wydawnictwo UWM
Olsztyn 2018
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OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMY

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA

AUTO-MOTO SPRZEDAM

! Volkswagen Polo 2006r, 1.2, 
Ford Focus 1,8 (2005r.), 502-
753-260.

HYUNDAI Santa Fe 2004r 
8500zł, skóra, GPS, 881-334-
887.

MERCEDES 200D, tanio, 695-
387-426.

OPEL Astra H III 1,4 benzyna, 
2006r., 5 drzwiowa, przegląd 
i OC do grudnia 2018 r., ABS, 
AA, CZ, dwa komplety kluczy-
ków, 507-225-008.

OPEL Astra III, 1,7 diesel, 
kombi, 2009r., 602-40-44-75.

OPEL Corsa D 1,2 benzyna, 
2007r., 5 drzwi, sprowadzony, 
507-243-976.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

DOM 162m2, Lidzbark 
Warm. ul. Kwiatowa, 

tel. 666-209-114 
lub 882-174-994.

DOM wolnostojący 100 mkw, 
2008 r budowy, do zamiesz-

kania, na działce 600 mkw za-
gospodarowanej, w Stębarku 
gmina Grunwald, tel. 89 527 74 
86.

ROLNICTWO

KUPIĘ byczki mięsne waga 
150-350kg. Płatność przy odbio-
rze! Tel. 662-760-380.

KURY Młode Nioski, Od Ho-
dowcy, Szczepione, Pasza, Do-
wóz, TANIO, 502-031-298.

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

SPRZEDAM krowę mleczną 
798-693-001.

INNE SPRZEDAM

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

DZIAŁKĘ ogrodniczą 692-041-
734.

MASZYNY stolarskie, 602-
459-611.

SPRZEDAM cały stan magazy-
nowy, elektryka, cena do uzgod-
nienia, 606-412-627.

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

ZABYTKOWE: meble do sy-
pialni, zegar ścienny. Maszyna 
walizkowa do pisania. (89)527-
37-40.

INNE KUPIĘ

PODNOŚNIK śrubowy 
stojący niski starego typu 

kupię 2 szt. Tel. 697 095 830

SKUP zboża, kukurydzy, 
grochu, rzepaku, łubin, 

min20t zapewniam 
transport tel. 504082106.

PRACA DAM

! CIEKAWE możliwości dora-
biania dla każdego, 601-64-90-
31, 723-489-350.

FIRMA ogólnobudowlana 
przyjmnie pracowników, 697-
613-131.

KIEROWCA kat. C+E, atrak-
cyjne zarobki, 508-502-464.

KIEROWCĘ kat C+E, 512-392-
793.

KRAWCOWĄ, na usługi kra-
wieckie, 533-131-851.

MURARZ, cieśla, 602-40-44-75.

NIEMCY murarze, cieśle, ma-
larze, ociepleniowcy, elektrycy, 
spawacze, 601-218-955.

PRACOWNIK ogólnobudow-
lany (okolice Olsztyna) 516-
326-241.

PRACOWNIKÓW do prac bu-
dowlanych i dociepleń, 507-
699-245.

PRZYJMĘ pracownika przy po-
sesji od zaraz, okolice Świątki, 
500-191-397.

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.

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

ANZA -Kompleksowe wykoń-
czenia wnętrz. Zapraszamy, tel. 
502-684-657.

BUDOWA domów remonty izo-
lacje łazienki, 605-571-643.

DACH 797-893-717.

GLAZURA- terakota, malowa-
nie, klinkier, murarskie. 791-
403-118.

GLAZURA, terakota, malowa-
nie, hydrauliczne, panele, (0-
89)534-07-45, 50-20-60-413.

LISTWY i  inne wyroby 
z drewna i MDF, www.drewnid.
pl, 602-137-986.

Wójt Gminy Świątki

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świątki znajduje 

się wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży 
w Kwiecewie w trybie przetargowym. Więcej inf. na stronie

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3483
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4 liga (Miejsce w tabeli, nazwa drużyny, liczba rozegranych spotkań, 
liczba punktów i stosunek bramek)

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

4 liga, kolejka 24 Klasa okręgowa grupa 1, kolejka 24 

kolejka 25 kolejka 25

1. Znicz Biała Piska 24 63 76-12
2. Concordia Elbląg 24 41 36-27
3. Tęcza Biskupiec 23 41 53-31
4. Unia Susz 23 41 45-24
5. Rominta Gołdap 24 38 39-37
6. Mamry Giżycko 24 37 43-29
7. Tęcza Miłomłyn 24 36 30-36
8. Mrągowia Mrągowo 24 32 27-27
9.  Motor Lubawa 23 30 34-28
10.  MKS Korsze 24 29 40-52
11. Granica Kętrzyn 23 28 33-46
12. Zatoka Braniewo 23 27 30-43
13. Pisa Barczewo 23 24 29-45
14. Błękitni Pasym 23 23 40-57
15. Orlęta Reszel 23 23 25-40
16. Błękitni Orneta 24 11 18-64

1. Czarni Olecko 24 60 63-19
2. LKS Różnowo 23 50 79-33
3. Śniardwy Orzysz 24 44 39-29
4. Omulew Wielbark 24 39 39-29
5. Łyna Sępopol 24 37 48-43
6. Cresovia Górowo Iławeckie 24 35 43-38
7. SKS Szczytno 23 34 40-41
8. Wilczek Wilkowo 24 34 36-39
9. Vęgoria Węgorzewo 24 31 42-50
10. Mazur Pisz 23 28 37-47
11. Warmia Olsztyn 23 28 41-38
12. Victoria Bartoszyce 24 25 42-48
13. Żagiel Piecki 24 25 37-52
14. Jurand Barciany 23 19 28-65
15. Granica Bezledy 23 19 42-68
16. DKS Dobre Miasto 24 18 30-47

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

Czarni Olecko 2-1 Omulew Wielbark
Vęgoria Węgorzewo 4-0 Granica Bezledy
LKS Różnowo 7-3 Cresovia Górowo Iławeckie
Żagiel Piecki 1-0 Warmia Olsztyn
Jurand Barciany 1-3 Mazur Pisz
DKS Dobre Miasto 2-3 Victoria Bartoszyce
Śniardwy Orzysz 2-0 Wilczek Wilkowo
SKS Szczytno 2-0 Łyna Sępopol

Orlęta Reszel - Granica Kętrzyn 19 maja, 16:00
Zatoka Braniewo - MKS Korsze 19 maja, 17:00
Concordia Elbląg - Znicz Biała Piska 19 maja, 16:00
Tęcza Biskupiec - Błękitni Orneta 19 maja, 16:00
Mamry Giżycko - Tęcza Miłomłyn 19 maja, 16:00
Błękitni Pasym - Mrągowia Mrągowo 19 maja, 16:00
Motor Lubawa - Rominta Gołdap 19 maja, 17:00
Unia Susz - Pisa Barczewo 19 maja, 17:00

SKS Szczytno - Czarni Olecko 19 maja, 17:00
Łyna Sępopol - Śniardwy Orzysz 19 maja, 17:00
Wilczek Wilkowo - DKS Dobre Miasto 20 maja, 16:00
Victoria Bartoszyce - Jurand Barciany 19 maja, 17:00
Mazur Pisz - Żagiel Piecki 19 maja, 16:00
Warmia Olsztyn - LKS Różnowo 20 maja, 17:00
Cresovia Górowo Iławeckie - Vęgoria Węgorzewo 20 maja, 17:00
Granica Bezledy - Omulew Wielbark 19 maja, 17:00

Skarb kibica

Olsztynianie wygrali dwa ostat-
nie spotkania i chcieli pod-
trzymać dobrą formę. Widać 
w ostatnim czasie było, że Sto-
mil w końcu złapał dobry rytm 
i jest w najlepszej formie w tym 
sezonie. Pomimo tego fawory-
tem meczu było Zagłębie So-
snowiec, które również w ostat-
nich meczach prezentowało się 
bardzo dobrze i dołączyło do 
licznego grona faworytów do 
awansu.
Od początku to Stomil prze-
jął inicjatywę w tym spotka-
niu. Olsztynianie nie czekali na 
ataki gości, tylko sami starali 
się wyjść na prowadzenie. Do-
brze dysponowani byli zwłasz-
cza skrzydłowi, czyli Piotr Gło-
wacki i Wołodymyr Tańczyk, 
którzy napędzali ataki olsztyń-
skiej drużyny.
W 15 minucie to goście jednak 
wyszli na prowadzenie. Po do-
środkowaniu z rzutu rożnego 
faulowany był Szymon Le-

wicki, a pewnym egzekutorem 
rzutu karnego był Tomasz No-
wak. W 29 minucie Stomil miał 
świetną szansę na wyrównanie, 
ale piłka po uderzeniu głową 
przez Wiktora Biedrzyckiego 
trafiła w słupek. W końcowych 
minutach pierwszej połowy gra 
się zaostrzyła, ale sytuacji bram-
kowych było jak na lekarstwo.
Początek drugiej połowy nale-
żał do gości, którzy świetnie po-
trafili utrzymać się przy piłce 
i w ataku pozycyjnym stwarzali 
sobie sytuacje do zdobycia gola. 
Najpierw Szymon Lewicki tra-
fił do bramki, po dobitce strzału 
jednego ze swoich kolegów, ale 
sędzia dopatrzył się spalonego. 
Długo jednak na kolejną okazję 
nie trzeba było czekać.
Świetną akcję przeprowadził 
wprowadzony w przerwie Chri-
stovao, jego strzał odbił Michał 
Leszczyński, ale przy dobitce 
Szymona Lewickiego nie miał 
już szans i w ten sposób Zagłę-

bie wyszło na dwubramkowe 
prowadzenie. Stomil głównie 
zagrożenie stwarzał po stałych 

fragmentach gry, ale niestety 
nawet one nie przynosiły więk-
szych efektów.

Trzeba jednak przyznać, że tego 
dnia Zagłębie Sosnowiec na-
prawdę było bardzo dobrze dys-
ponowane. Sosnowiczanie grali 
dobrze piłką, byli szybsi od olsz-
tyńskich piłkarzy, a do tego świet-
nie się ustawiali w defensy-
wie i tym samym neutralizowali 
wszystkie ofensywne atuty. Stomil 
jednak się poddał i dążył do strze-
lenia kontaktowej bramki. Naj-
pierw w słupek z rzutu wolnego 
trafił Piotr Głowacki, a kilka mi-
nut później Dani Ramirez ude-
rzył z dystansu, świetne ten strzał 
obronił bramkarz gości, do piłki 
dobiegł Wołodymyr Tańczyk, ale 
mając przed sobą pustą bramkę, 
strzelił w boczną siatkę.
Ostatecznie mecz zakończył się 
wynikiem 0:2 dla Zagłębia So-
snowiec. Trzeba przyznać, że 
trudno ocenić to spotkanie. Niby 
Zagłębie miało piłkę i grało bar-
dziej ofensywnie, ale więcej 
lepszych sytuacji miał Stomil. 
Gdyby olsztynianie mieli lepszą 
skuteczność, to mogli się pokusić 
o wywalczenie choćby jednego 
punktu. 
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Stomil Olsztyn podejmował na własnym obiekcie Zagłębie Sosnowiec. Oba zespoły 
mają w tym sezonie odmienne cele. Olsztynianie grają o utrzymanie, a zespół z So-
snowca o awans do ekstraklasy.

Stomil nie sprostał Zagłębiu Sosnowiec

Tomasz Nowak dawał się we znaki obrońcom Stomilu
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BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków

BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć

BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy

IMPREZA.SUBARU.PL
ZUH „MAX-USŁUGA” A.STEFANOWICZ

ul. Leonharda 3, 10-454 Olsztyn
maxusluga.subaru.pl salon@maxusluga.subaru.pl 89 539 07 63

Sezon 2016/17 olsztynianie za-
kończyli na bardzo dobrym pią-
tym miejscu. Po tym sezonie 
z drużyną pożegnał się trener 
Andrea Gardini, a w jego miej-
sce zatrudniony został inny wło-
ski trener Roberto Santilli. Cel 
przed rozpoczęciem sezonu był 
dla wszystkich jasny. Olsztynia-
nie mieli zająć miejsce w pierw-
szej szóstce w fazie zasadniczej, 
aby zapewnić sobie udział w fa-
zie play-off.

Początek rozgrywek zapowiadał 
bardzo dobry sezon, ale później 
olsztynianie grali w kratkę. Naj-
większą bolączką były mecze 
wyjazdowe, w których AZS ra-
dził sobie, zwłaszcza w środko-
wej części sezonu, bardzo kiep-
sko. U siebie też zdarzały się 
wpadki, jak np. straty punktów 
z takimi zespołami jak: Łucz-
niczka Bydgoszcz, czy GKS 
Katowice. W pewnym momen-
cie wydawało, że olsztynianie 

potracili na tyle dużo punktów, 
że trudno im będzie wejść do 
czołowej szóstki.
Forma jednak przyszła w odpo-
wiednim momencie. AZS za-
liczył kapitalny finisz rundy 
zasadniczej, wygrał sześć ostat-
nich spotkań i zajął piąte miejsce 
w ligowej tabeli. Dzięki temu 
w walce o półfinał tegorocz-
nych rozgrywek zmierzył z As-
seco Resovią Rzeszów. Podczas 
tej rywalizacji kibice przeżyli 

prawdziwy rollercoaster. Olszty-
nianie prowadzili w pierwszym 
meczu na własnym terenie 2:0, 
ale ostatecznie przegrali to spo-
tkanie 2:3 i wydawało się, że 
u siebie Resovia przypieczętuje 
awans. Stało się jednak zupeł-
nie inaczej. AZS po kapitalnej 
postawie, wygrał w Rzeszowie 
dwa spotkania i awansował do 
półfinału, w którym czekał już 
Mistrz Polski, ZAKSA Kędzie-
rzyn-Koźle. 
Oba mecze półfinałowe były 
niezwykle zaciętymi widowi-
skami. Ostatecznie to ZAKSA 
wygrała dwa mecze w stosunku 

3:2 i awansowała do finału, ale 
olsztynianie nie mogli sobie ni-
czego zarzucić, ponieważ za-
prezentowali się w tym star-
ciu ze świetnej strony. Niestety 
w rywalizacji o trzecie miejsce, 
AZS uległ Treflowi Gdańsk 
i zajął najgorsze dla sportowców 
czwarte miejsce.
Chociaż słowo „najgorsze”, tu-
taj wyraźnie nie pasuje, ponie-
waż ten sezon olsztynianie na 
pewno zaliczą do udanych. Przy-
pomnijmy, że czwarte miejsce 
w rozgrywkach Plus Ligi gwa-
rantuje grę w europejskich pu-
charach. W poprzednim sezo-
nie Indykpol AZS Olsztyn nie 
zdecydował się w nich wystąpić, 
z powodu zbyt wysokich kosz-
tów, natomiast teraz klub stara 
się znaleźć środki i być może do 
Olsztyna po wielu latach zawitają 
europejskie zespoły. 
Za ten sezon należy pochwalić 
praktycznie wszystkich zawod-
ników. Najbardziej obawiano się 
w Olsztynie, czy uda się zastą-
pić duet przyjmujących Wojtka 
Włodarczyka i Olka Śliwkę, 
którzy w sezonie 2016/17 pre-
zentowali się bardzo dobrze. To-
mas Rousseaux i Robbert An-
dringa, trochę kazali poczekać 
na to, aż złapią właściwy rytm. 
Jednak, gdy w końcu się udało, 
to stanowili oni o sile olsztyń-
skiej drużyny. Zwłaszcza An-
dringa stał się największym ob-
jawieniem drugiej części sezonu. 
Świetnie przyjmował, skutecznie 

atakował, a do tego dołożył bar-
dzo groźną zagrywkę. Jest to na-
prawdę bardzo dobry i nieprzy-
jemny dla rywali siatkarz, który 
w przyszłym sezonie dalej będzie 
występował w Olsztynie.
Nie sposób nie wspomnieć 
o Janku Hadravie. Czeski ata-
kujący był najlepiej punktują-
cym zawodnikiem całej Plus Ligi. 
W wielu meczach ciężar ataku 
spoczywał głównie na jego bar-
kach i bardzo dobrze się wywią-
zywał z powierzonych mu zadań. 
Świetnie dysponowani też byli 
środkowi olsztyńskiego klubu. 
Najlepiej blokującym tego sezonu 
został Jakub Kochanowski. Jest 
to niezwykle utalentowany siat-
karz, którego mogliśmy podzi-
wiać w Olsztynie przez ostatnie 
dwa sezony. Teraz wybrał nową 
drogę rozwoju swojej kariery 
i prawdopodobnie przeniesie się 
do Skry Bełchatów.
Można by jeszcze długo wymie-
niać poszczególnych zawodni-
ków, ale należy zaznaczyć, że 
całej drużynie należą się wiel-
kie brawa, za to czego doko-
nali w tym sezonie. Niezmiernie 
szkoda, że nie udało się wywal-
czyć dla Olsztyna, pierwszego 
od dziesięciu lat medalu, ale nie 
ma co narzekać, tylko trzeba się 
cieszyć, że olsztyńska siatkówka 
znowu powróciła na salony.
Mistrzem Polski w siatkówce 
w sezonie 2017/18 została Skra 
Bełchatów.
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Gdyby przed rozpoczęciem sezonu ktoś zaproponował władzom olsztyńskiego klubu 
czwarte miejsce, to zapewne wzięliby je w ciemno, ale teraz pozostaje jednak niedo-
syt, ponieważ medal był na wyciągnięcie ręki.

Indykpol AZS Olsztyn czwartą drużyną 
w Polsce – podsumowanie sezonu

Jan Hadrava najlepiej punktujący zawodnik całej Plus Ligi


