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Tureckie tramwaje 
będą jeździć, po 
olsztyńskich ulicach

W starostwie olsztyńskim 
spotkały się polskie 
i niemieckie kobiety 

Korki, stłuczki, kolizje, 
tak wygląda obraz 
olsztyńskich ulic

W Dobrym Mieście nie ma
szans na nudne wakacje 
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Po zakończeniu przyjmowa-
nia ofert, otwarto cztery listy 
w Olsztyńskim Urzędzie Mia-
sta, ale tylko w jednej była kon-
kretna oferta. Pozostali trzej nie-
doszli oferenci to Siemens, Pesa 
Bydgoszcz oraz konsorcjum Sta-
dler Polska – Solaris Tram. Cała 
trójka przysłała listy tłumaczące 
powody swojego nieprzystąpie-
nia do przetargu. Jedynie turecka 
firma Durmazlar przysłała kon-
kretną ofertę.
Turcy przedstawili ofertę, która 
we wszystkich parametrach była 
zgodna z oczekiwaniami. Po oce-
nie całej oferty przez specjalistów 

podjęto decyzję, że tramwaje 
spełniają wymagane, określone 
w specyfikacji parametry i nie ma 

żadnych przeciwwskazań, aby 
nie przyjąć oferty tureckiej firmy.
Pojazdy podobnie, jak dotychczas 

kursujące po olsztyńskim torowi-
sku, będą mieć 2,5 metra szeroko-
ści. Podróżować nimi będzie mo-
gło 210 pasażerów, z czego 40 na 
miejscach siedzących. Deklaro-
wany przez producenta poziom 
hałasu to 73,6 dB, czyli nieco 
mniej, niż w obecnych. 
- Decyzja zapadła, wybór doko-
nany. Turecki Durmazlar zwy-
cięzcą przetargu na dostawę 
taboru tramwajowego dla Olsz-

tyna. Wymagania były wysokie, 
ale tureckiemu producentowi 
udało się spełnić nasze oczekiwa-
nia. Jeszcze trochę cierpliwości 
i na ulice miasta wyjedzie ładna, 
przestrzenna, z odrobina orien-
talnej tajemniczości Panorama – 
tak na swoim blogu decyzję sko-
mentował, Prezydent Olsztyna, 
Piotr Grzymowicz.
Wartość całego zamówienia obej-
mującego 24 pojazdy, to nieco 
ponad 206 mln złotych. W pod-
stawowym wariancie dostarczo-
nych zostanie 12 tramwajów, za 
niemal 108 mln złotych. Pierwsze 
dwa mają trafić do Olsztyna w 21 
miesięcy od podpisania umowy, 
ostatnie pięć miesięcy później. 
Wybór tureckiego dostawcy 
wzbudzał wiele wątpliwości, po-
nieważ Olsztyn będzie pierw-
szym miastem, poza Turcją, do 
którego firma Durmazlar dostar-
czy swoje tramwaje. 

raf

Ostatecznie zdecydowano, że to turecka firma Durmazlar, dostarczy do Olsztyna 
tramwaje, które będą kursować, po rozbudowie sieci tramwajowej.

Tureckie tramwaje będą jeździć, 
po olsztyńskich ulicach

Za chwilę poznany zapewne na-
stępne nazwiska kandydatów na 
urząd prezydenta stolicy Warmii 
i Mazur. Kto to będzie – perso-
nalnie trudno na razie wskazać, 

niemniej na podstawie badań 
naukowców z Centrum Badań 
Ilościowych nad Polityką Uni-
wersytetu Jagiellońskiego pro-
wadzonych w oparciu o wyniki 
poprzednich wyborów samo-
rządowych z 2014roku, można 
w miarę dokładnie przewidy-
wać, który z kandydatów będzie 
miał większe, a który mniejsze 
szanse na wygraną.
Dane z roku 2014 pokazują, że 
w około trzech czwartych przy-
padków wyborów wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów doszło 
wtedy do reelekcji urzędujących 

wówczas lokalnych włodarzy 
ubiegających się o kolejną ka-
dencję – czyli inkumbentów.
Niewątpliwie w walce wybor-
czej korzystają oni z handi-
capu, jakim jest sprawowanie 
urzędu i możliwość wykorzysta-
nia jego potencjału (pracowni-
ków, infrastruktury, kontaktów, 
itp.) w walce o utrzymanie wła-
dzy. Trzeba jednak pamiętać, że 
wybory samorządowe zawsze 
są w dużym stopniu plebiscytem 
dotyczącym popularności in-
kumbentów. Krytyka ich doko-
nań jest też leitmotivem kampa-
nii większości ich konkurentów, 
czyli pretendentów do ich fotela.
Silna pozycja startowa ubiega-
jących się o reelekcje aktual-
nych włodarzy nie jest jednak 
gwarantem wygranej – o czym 
przekonało się około 1/4 startu-
jących przed czterema laty in-
kumbentów – zawsze są do poko-
nania. Specjaliści od marketingu 
politycznego mogą każdego kan-
dydata wprowadzić na stanowi-

sko, jeżeli tylko będzie posiadał 
odpowiednie cechy charakteru, 
będzie wystarczająco zdolny, 
posłuszny i przede wszystkim 
bogaty. Jeżeli tylko choć jeden 
z pretendentów zrozumie zasady 
współczesnej „kampaniologi” 
(campaigning science) – obecny 
lokalny włodarz może mieć po-
ważne problemy z uzyskaniem 
poparcia wystarczającego do 
wygrania.
A największe szanse na poko-
nanie inkumbenta mają przede 
wszystkim aktualni radni. Łączą 
oni bowiem ze sobą rozpozna-
walność wśród wyborców (po-
twierdzoną wyborem w poprzed-
nich wyborach), ze znajomością 
spraw lokalnych. Ich szanse jako 
pretendentów na włodarzy gminy 
rosną, gdy swoje funkcje pełnią 
w organach wyższego szczebla: 
radach powiatów, w sejmikach 
czy wreszcie (w nielicznych wy-
padkach) w parlamencie. Zaan-
gażowanie w szeroko rozumiane 
sprawy publiczne jest niewątpli-
wie źródłem sporego kapitału 
politycznego.
Grupą pretendentów o wyraź-
nie mniejszych szansach suk-
cesu, są kandydaci, którzy star-
towali w poprzednich wyborach 
lecz bez powodzenia. Jak poka-

zują badania i tu często spraw-
dza się zasada „do trzech razy 
sztuka…”, więc upór i deter-
minacja mogą zostać w końcu 
nagrodzone fotelem wójta czy 
burmistrza, jednak negatywna 
weryfikacja wyborcza na każ-
dym szczeblu zawsze obniża 
szanse zwycięstwa.
Dlatego też, jak wynika ze wspo-
mnianych badań, statystycz-
nie większe szanse na wygraną 
mają homo novus, ludzie nowi 
– kandydaci, którzy nie starto-
wali w poprzednich wyborach. 
Najprawdopodobniej wynika to 
z „premii” jaką dostają od wy-
borców, jako osoby niezwią-
zane z dotychczasowym esta-
blishmentem, a mające zerwać 
z „układem” elit lokalnej wła-
dzy, zwłaszcza, że przynajmniej 
cztery lata temu większość tego 
typu „nowych” kandydatów, 
startowała z niepartyjnych, wła-
snych komitetów wyborczych. 
Trudno się temu dziwić, bo – jak 
dobitnie pokazały to wyniki po-
przednich wyborów samorządo-
wych – tak zwany szyld partyjny 
od lat jest bardziej przeszkodą 
niż pomocą w walce wyborczej 
i szkodzi bardziej pretendentom 
niż inkumbentom.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Wprawdzie niezgodnie z zapisami Kodeksu wyborczego, ale samorządowa kam-
pania wyborcza rozkręca się w coraz szybszym tempie i coraz częściej pojawiają 
się nowe nazwiska kandydatów na włodarzy polskich miast i wsi. W Olsztynie, po 
okresie niepewności, swój start w kolejnych wyborach zapowiedział prezydent Piotr 
Grzymowicz, tym samym Michał Wypij ma w końcu oficjalnego konkurenta.

Inkumbenci i pretendenci

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Podczas apelu Dyrektor ZSP Krystyna Porębska przy-
witała wszystkich gości oraz uczniów szkoły. Wójt 
Gminy Stawiguda Irena Derdoń wręczyła dyplomy 
uczniom, którzy zakwalifikowali się do konkursu Spor-
towiec Roku 2017. Ważnym punktem spotkania było 
przedstawienie Szkółki Kolarskiej WMKS Olsztyn 
w Stawigudzie oraz przekazanie rowerów przez panią 
wójt młodym sportowcom. Pozostali wyróżniający się 
uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki.

W poniedziałek 21 maja br. w sali sportowej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigu-
dzie odbył się apel, podczas którego ucznio-
wie zostali uhonorowani za wysokie osią-
gnięcia w sporcie oraz w nauce.

Zdolni młodzi 
ze Stawigudy! 

W środę (23.05.2018r.) funk-
cjonariusze z Wydziału dw. 
z Przestępczością Gospodar-
czą Komendy Miejskiej Poli-
cji w Olsztynie doprowadzili 
do prokuratury oszusta interne-
towego. Jak ustalili policjanci, 
27-letni mieszkaniec Krakowa 
na aukcjach internetowych wy-
stawił do sprzedaży podróbki 
dwóch telefonów komórko-
wych o łącznej wartości 8100 zł. 
W celu sfinalizowania transak-
cji, mężczyzna przebierał się za 
kuriera i na podstawie sfałszo-
wanych listów przewozowych 
osobiście dostarczał klientom 
zamówiony towar. Na pierwszy 
rzut oka, wszystko wyglądało 
normalnie. O oszustwie, klienci 
dowiedzieli się dopiero po roz-
pakowaniu telefonów, których 
numery identyfikacyjne nie zga-
dzały się z numerami umieszczo-
nymi na opakowaniu telefonów.
Policjanci zatrzymali 27-letniego 
mężczyznę na terenie Olsztyna 
i doprowadzili do jednostki poli-
cji, gdzie został on przesłuchany 
i przedstawiony został mu za-
rzut oszustwa. 27-latek swoje 
zachowanie tłumaczył trudną 
sytuacją finansową oraz aktual-
nym brakiem pracy. Na wnio-
sek policji prokurator zastoso-
wał wobec mężczyzny środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru 
policyjnego oraz poręczenia ma-
jątkowego, tj. 1700 zł oraz sa-
mochodu osobowego o wartości 
6500 zł. Zgodnie z prawem, za 
popełnienie przestępstwa oszu-
stwa, 27-latkowi może grozić 
kara do 8 lat więzienia. kmp

Olsztyn: 
Oszukiwał 
na aukcjach
 internetowych 
- został 
zatrzymany
Policjanci zwalczający prze-
stępczość gospodarczą do-
prowadzili do prokuratury 
mężczyznę, który na au-
kcjach internetowych ofero-
wał do sprzedaży telefony 
komórkowe, które w rzeczy-
wistości były tanimi pod-
róbkami. Aby być wiary-
godnym, 27-latek osobiście 
dostarczał sprzedany towar 
klientom, podszywając się 
za pracownika jednej z firm 
kurierskich. Za popełnie-
nie przestępstwa oszustwa 
może grozić mu kara do 8 lat 
więzienia.

Nowe tramwaje mają mniej hałasować

Irena Derdoń, wójt Gminy Stawiguda przekazuje rowery kolarzom
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- Pierwszy raz obniża się coś 
w w okresie kadencji w roku 
wyborczym. Ktoś wprowadza 
ręczne sterowanie i tworzy fi-
nansowy nacisk polityczny. Je-
żeli to będzie przyjęte, to zrobi 
się bardzo niebezpiecznie. Za 
kilka miesięcy ktoś może przyjść 
do pracy i usłyszeć, że została 
mu obniżona pensja o 20%, po-
nieważ skoro można obniżyć sa-
morządowcom, to ja ci też obni-
żam. Na dziś mamy precedens, 
że obniżamy pensję i udajemy, że 
wszystko jest w porządku. To bę-
dzie wykorzystywane teraz w in-
nych branżach – powiedział An-
drzej Maciejewski, poseł na 
Sejm RP, przewodniczący Ko-
misji Samorządu Terytorial-
nego i Polityki Regionalnej.

Propozycja nie 
do odrzucenia

Według przygotowanej propo-
zycji wynagrodzenie zasadnicze 
wójtów i burmistrzów w gmi-
nach powyżej 100 tys. miesz-
kańców nie będzie mogło prze-
kroczyć 5 tys. zł, a maksymalny 
poziom ich dodatku funkcyjnego 
wyniesie 2,1 tys. zł.
Z kolei pensje zasadnicze wój-
tów najmniejszych gmin, do 15 
tys. mieszkańców, wyniosą mak-
symalnie 4,7 tys., a stawki do-
datku funkcyjnego 1,9 tys. zł.
W załączniku określono też mak-
symalne stawki wynagrodzenia 
zasadniczego skarbników. Przy-
kładowo płaca skarbnika War-
szawy wyniesie nie więcej niż 6 
tys. zł, a jego dodatku funkcyjnego 
2750 zł. Z kolei maksymalna płaca 
zasadnicza skarbnika w gminie do 
15 tys. to 4,8 tys. zł, a jego dodatku 
funkcyjnego 1760 zł.
- Pracuje się dla idei, ale każdy 
ma również rodzinę, ma rachunki 
do opłacenia, musi dojechać do 
pracy, ma też czysto ludzkie po-
trzeby. Mam pretensję do wszyst-
kich moich rodaków, że my wsty-
dzimy się mówić o pieniądzach, 
podwyżce czy premii. Każdy czło-
wiek pracujący powinien otrzy-
mywać wypłaty i wszystkie skła-
dowe tej wypłaty powinny być 
jasno określone. Jak są ogłoszone 
wybory, to wszyscy startujący po-
winni wiedzieć, ile mogą zarabiać, 

jednak zarobki te powinny być 
uzależnione od kondycji gminy czy 
miasta – dodaje Andrzej Macie-
jewski.

Rada powinna 
ustalać pensje 

Samorządowcy praktycznie jed-
nym głosem podkreślają, że to nie 
rząd powinien decydować o ich 
zarobkach:

- Wychodzę z założenia, że to 
przedstawiciele społeczeństwa, 
czyli Rada Miasta ustala war-
tość pensji dla burmistrza i to 
ona powinna być władna temu, 
żeby ustalać granicę. Oczywi-
ście granica maksymalna po-
winna być ostrożna. Pensja sa-
morządowców nie powinna być 
ograniczona przez władze cen-
tralne. My nigdy nie możemy się 
porównywać do parlamentarzy-
stów, ponieważ oni mają możli-
wość dorobienia. Jako samorzą-
dowcy, pracujemy 24 godziny na 
dobę i na to też trzeba zwrócić 
uwagę. Muszę jednak podkreślić, 
że nie po to poszedłem do samo-
rządu, żeby zarabiać, tylko żeby 
pracować dla społeczeństwa, ale 
chciałbym mieć za to takie pie-

niądze, które pozwolą mi spo-
kojnie utrzymać moją rodzinę – 
powiedział Jacek Wiśniowski, 
burmistrz Lidzbarka Warmiń-
skiego.

- To są gierki rządzących w War-
szawie i my na dole zupełnie nie 
mamy na to wpływu. Uważam, 
że rząd powinien, jak najmniej 
wtrącać się w życie samorządu. 
Od obniżenia tych zarobków, 
bulwersuje mnie bardziej prze-
rzucanie zadań rządowych na 
samorządy. Prawda jest taka, że 
jeżeli bym chciał zarabiać dużo, 
to bym poszedł do prywatnej 
firmy, a ja służę temu, żeby moje 
dzieci nie wstydziły się miasta, 
z którego pochodzą i aby miesz-
kańcy Górowa czuli się dumni 
ze swojego miasteczka – powie-
dział Jacek Kostka, burmistrz 
Górowa Iławeckiego.

- O zarobkach samorządów po-
winna decydować Rada Gminy 
czy Miasta. Tak wynika z ustawy 
i tak powinno być. Startujemy 
w wyborach, jesteśmy wybie-
rani przez naszych mieszkańców 
i to oni za pośrednictwem Rady 
Gminy powinni o tych sprawach 
rozstrzygać – mówi Irena Der-
doń, wójt gminy Stawiguda.

- Rząd obciąża samorząd cały 
czas dodatkowymi zadaniami i to 
obniżenie pensji będzie kolejnym 
strzałem w samorządowców. 
Nie rozumiem, jak może rząd 
centralny decydować o czymś 
co było w kwestii Rady Gminy 
i powodować, że prawo działa 
wstecz. U mnie, to nie miało 
zbyt dużego znaczenia, ponie-
waż nie miałem maksymalnego 
wynagrodzenia zasadniczego, 
ale w przypadku niektórych sa-
morządowców, jest to ogromna 
różnica. Średnie wynagrodze-
nia w naszym kraju rośnie, a tu-
taj człowiek odpowiada, za bar-
dzo szeroki aspekt działalności. 
My bierzemy odpowiedzialność 
za wszystkie zdarzenia, które 
się dzieją na szczeblu gminy, 
więc to wynagrodzenie powinno 
być adekwatne do wykonywa-

nej pracy – powiedział Sławo-
mir Kowalczyk, wójt Gminy 
Świątki.

- Uważam że sytuacja, która wy-
nikła z tytułu obniżek pensji jest 
dziwna, ponieważ nie samorzą-
dowcy zawinili w zamieszaniu fi-
nansowym jakie było w rządzie, 
ale to oni stracili na tym, ponie-
waż obniżane są im pensje. Lu-
dzie oczekują od osób, które 
wybrali, zaangażowania i do-
brej pracy, ale za tym powinny 
iść również dobre zarobki. Za-
robki te powinny być powiązane 
z pensją krajową. Jeżeli społe-
czeństwu dzieje się lepiej, to i lu-
dziom, których wybrano, również 
powinno się poprawiać. Zarobki 
samorządowców nie były zmie-
niane od 12 lat. Pensje samorzą-
dowców nie są małe, ale moim 
zdaniem to poszczególne Rady 
Miast, Gmin czy Powiatów po-

winny ustalać wysokości wyna-
grodzeń. Byłem ostatnio na spo-
tkaniu u Prezydenta Andrzeja 
Dudy i Pan Prezydent bardzo do-
ceniał pracę samorządowców, 
więc tym bardziej nie rozumiem, 
skąd taki ruch odnośnie tych płac 
– powiedział wicestarosta olsz-
tyński, Andrzej Abako.

- Ja jestem legalistą prawnym 
i jeżeli rząd zdecyduje o tych ob-
niżkach, a ma do tego upraw-
nienie, to ja jako starosta i nasz 
samorząd się do tego dostosuję. 
Jestem osobą, której na tej pod-
stawie reguluje się wynagrodze-
nie, ale ze swoim doświadcze-
niem nie zwykłem krytykować 
decyzji ministrów. Jest decyzja, 
więc ja się do niej podporząd-
kowuję – powiedział Wojciech 
Prokocki, starosta bartoszycki.

Źródło: PAP/własne

Średnio o 20 proc. zostaną obniżone wynagrodzenia zasadnicze prezydentów, 
burmistrzów ,wójtów, starostów, marszałków województw i skarbników. 

Rząd obniża pensje samorządowcom

Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP

Jacek Wiśniowski, 
burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Kostka, burmistrz 
Górowa Iławeckiego

Irena Derdoń, wójt Gminy Stawiguda

 Sławomir Kowalczyk, wójt Gminy Świątki

Andrzej Abako, wicestarosta olsztyński

Wojciech Prokocki, starosta bartoszycki
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We wrześniu w Urzędzie Woje-
wódzkim w Olsztynie podpisano 
umowę na budowę wiaduktu nad 
linią kolejową 353 Poznań – Skan-
dawa. Umowa została podpisana 
między Burmistrzem Miasta 
Ostróda, a firmą budowlaną BU-
DIMEX S.A. . Oferta Budimexu 
opiewa na 24.892.441,07 złotych.
Na początku stycznia w Urzę-
dzie Miejskim w Ostródzie od-
było się spotkanie w sprawie 
przekazania placu budowy na in-
westycję pn.: „Budowa wiaduktu 

nad linią kolejową Nr 353 Po-
znań-Skandawa wraz z przebu-
dową układu komunikacyjnego 
drogowo-kolejowego”. Następ-
nie rozpoczęto budowę.
W dniu 16 maja br. Minister-
stwo Finansów przyznało Powia-
towi Ostródzkiemu kwotę 15. 467 
700,00 zł, która ma zostać wyko-
rzystana właśnie na budowę wia-
duktu. Jak widać pieniądze te spra-
wią, że do tej niezwykle ważnej 
inwestycji wcale nie będzie trzeba 
dokładać wielkich środków finan-

sowych. To oczywiście bardzo do-
bra informacja. Jest jednak jeszcze 
jedna, znacznie gorsza.
Obecnie, za sprawą Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, 
wstrzymane są prace ziemne przy 
budowie wiaduktu, ponieważ na 
miejscu budowy znaleziono przed-
mioty związane z historyczną archi-
tekturą. Nie wiadomo kiedy może 
dojść do ponownego rozpoczęcia 
prac. Wiadukt miał zostać oddany 
do użytku pod koniec 2018 roku.

raf

W lutym tego roku rozpoczęła budowa wiaduktu kolejowego w Ostródzie. Jednak dopiero 
teraz powiat ostródzki otrzymał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Ostródzki wiadukt z czasowym poślizgiem 
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- W I kwartale 2018 roku na te-
renie miasta Olsztyna doszło do 
696 kolizji. W porównaniu do 
pierwszego kwartału roku ubie-
głego to liczna mniejsza o 72 
stłuczki. Ale biorąc pod uwagę 
pełne lata, w 2017 roku, analo-
gicznie do roku 2016, na terenie 
miasta Olsztyn wystąpił wzrost 
kolizji drogowych o 300 stłu-
czek. Najprawdopodobniej jest 
to wynikiem rosnącej liczby za-
rejestrowanych samochodów – 
powiedziała sierż. szt. Izabela 
Kołpakowska, oficer prasowy 
KMP Olsztyn.
Sprawdziliśmy czy faktycznie 
liczba zarejestrowanych samo-
chodów w Olsztynie z roku na 
rok jest coraz większa. Na ko-

niec 2016 roku w Olsztynie za-
rejestrowanych było 138681 
samochodów, natomiast pod 
koniec 2017 roku tych samo-
chodów było już 141762 samo-
chodów. Widzimy, że liczba aut 
w Olsztynie systematycznie się 
zwiększa.
- Najczęstszymi przyczynami 
zdarzeń drogowych z winy kie-
rujących było: niedostosowa-
nie prędkości do warunków ru-
chu, niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami, 
nieudzielanie pierwszeństwa 
przejazdu oraz nieprawidłowa 
zmiana pasa ruchu – dodaje 
sierż. szt. Izabela Kołpakowska, 
oficer prasowy KMP Olsztyn. 
Trzeba również dodać, że 

w ostatnim czasie na olsztyń-
skich skrzyżowaniach doszło do 
sporych zmian. Na wielu z nich 
zrezygnowano z warunkowych 
strzałek skrętu w lewo i po tych 
zmianach teraz w Olsztynie jest 
więcej skrzyżowań kolizyjnych. 
Kierowcy jednak często jeżdżą 
na pamięć i nie przystosowują 
się do tych zmian. W związku 
z tym dochodzi do coraz więk-
szej liczby stłuczek. Największe 
problemy są na skrzyżowaniu, 
przy placu Roosevelta w Olsz-
tynie, gdzie kierowcy nie zacho-
wują szczególnej ostrożności.
Olsztyńscy kierowcy podkre-
ślają, że jazda po Olsztynie nie 
należy do najłatwiejszych:
- Mieszkam w Olsztynie całe ży-
cie, ale takich problemów z po-
ruszaniem się samochodem po 
tym mieście, jak teraz, jeszcze 
nigdy nie miałem. Wiadomo, że 
w godzinach szczytu korki są 

wręcz okropne, a to ma wszystko 
dzieje, ponieważ jest mnóstwo 
robót drogowych. Ciągłe zmiany 
organizacji jazdy na olsztyń-
skich ulicach sprawiają, że kie-
rowcy po prostu stają się zagu-
bieni – powiedział Arkadiusz, 
mieszkaniec Olsztyna.
- Tutaj nie trzeba zbyt dużo mó-
wić, tylko wystarczy zobaczyć, co 
się dzieje. Korki, korki i raz jesz-
cze korki. Jeżeli natomiast cho-

dzi o bezpieczeństwo jazdy, to ja 
staram się jeździć, tak żeby nie 
narażać innych kierowców, ale 
naprawdę proszę mi uwierzyć, 
że nie którzy ludzie poruszający 
się po Olsztynie kompletnie nie 
stosują się do przepisów ruchu 
drogowego – powiedział Marek, 
mieszkaniec Olsztyna.
- Przeprowadziłam się do Olsz-
tyna całkiem niedawno i muszę 
przyznać, że te wszystkie roboty 

drogowe mnie zaskoczyły i spra-
wiły, że trochę odechciało mi się 
jeździć samochodem. Sama by-
łam świadkiem, jak prawie do-

szło do potrącenia na przejściu 
dla pieszych, ponieważ jeden sa-
mochód się zatrzymał, a drugi 
już tego nie zrobił i ledwo zdą-
żył ominąć pieszego przechodzą-
cego po pasach. Jeżeli wszyscy 
będą jeździć rozważniej, to i bez-
pieczeństwo ruchu drogowego 
będzie większe – powiedziała 
Agnieszka, która jakiś czas 
temu zamieszkała w Olsztynie.
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Jako, że jak mawiał Rutherford 
D. Roger: „Toniemy w zalewie 
informacji, będąc jednocześnie 
spragnieni wiedzy” – warto zin-
terpretować te dane. Niewąt-
pliwie są one co najmniej „nie-
miłym” zaskoczeniem, przede 
wszystkim dla zwolenników 
zakazu handlu w niedzielę. 
Wprawdzie wszyscy ekono-
miści zdawali sobie sprawę 
z tego, że każde takie obostrze-
nia powodują spadek wyników 
sprzedaży, ale nie przewidy-
wali, że będzie on tak duży. Bar-
dziej szczegółowa analiza da-
nych GUS pokazała również, że 
na niehandlowych niedzielach 
w kwietniu stracili też wszyscy: 
duże markety, sieci dyskontowe, 
mali przedsiębiorcy i sklepy in-
ternetowe.
Duże znaczenie dla takiego wy-
niku miał oczywiście fakt, że 
w kwietniu tylko jedna niedziela 
była handlowa i tylko w ostatni 
weekend można było swobodnie 
zrobić zakupy. Jednak z tego po-
wodu miesiąc ten można uznać 
za „testowy”, przed wprowadze-
niem całkowitego zakazu handlu 

siódmego dnia tygodnia. Zgod-
nie bowiem z zapisami ustawy 
o jego ograniczeniu zapropo-
nowanej przez „Solidarność”, 
a przyjętej przez większość par-
lamentarną Prawa i Sprawiedli-
wości, w 2020 roku żadnych wy-
jątków już nie będzie i w żadną 
niedzielę nie będzie już można 
zrobić zakupów.
Wprawdzie za wcześnie jeszcze 
na wyciąganie daleko idących 
wniosków z informacji urzędu 
statystycznego, niemniej ni-
czego dobrego raczej nie należy 
się spodziewać. Chociaż zwo-
lennicy tej regulacji będą mieli 
sporo racji mówiąc, że „handel 
nadrobi spadki” bo przez kilka 
najbliższych miesięcy Polacy 
„oduczą się” niedzielnych za-
kupów i swoje ulubione mar-
kety odwiedzać będą częściej 
w piątki czy soboty – nie mniej 
trzeba pamiętać, że to nie to 
samo. Niedzielne zakupy mają 
swoją specyfikę – różnią się od 
tych dokonywanych w innych 
dniach tygodnia. Związane jest 
to przede wszystkim z większą 
ilością czasu, jaki może na nie 
poświęcić przeciętny Kowalski, 
co wpływa na to, ile zostawia 
pieniędzy w kasie oraz na to, co 
kupuje. A kupuje w tym czasie 
przede wszystkim artykuły droż-
sze (np. sprzęt RTV i AGD), bo 
ich zakup wymaga większego 
namysłu, zastanowienia, kon-
sultacji, itp. Przy okazji udany 
zakup telewizora czy lodówki 
uczci kawą, czy lodami w po-
bliskim barze. W inne dni tygo-
dnia, na taki luksus pozwolić so-
bie już nie może. Zwiększone 

wydatki w piątek, czy sobotę 
nie nadrabiają więc strat skle-
pów oraz działających w ich oto-
czeniu innych podmiotów go-
spodarczych. Tym samym też 
i państwa, które jest przecież 
– poprzez podatki – w dużym 
stopniu beneficjentem niedziel-
nych zakupów.
A warto pamiętać, że kra-
jową gospodarkę od wielu już 
lat napędza przede wszyst-
kim konsumpcja wewnętrzna, 
stymulowana przez spadek bez-
robocia, rosnące zarobki, tanie 
kredyty oraz rządowe programy 
socjalne. Obecnie sytuacja fi-
nansowa gospodarstw domo-
wych jest dobra i popyt wśród 
polskich konsumentów nadal 
jest duży, co pozwala gospo-
darce osiągać całkiem przyzwo-
ite, jak dla kraju „na dorobku”, 
jakim ciągle jest Polska, tempo 
wzrostu PKB w okolicach pię-
ciu procent. Nie da się go jednak 
utrzymać w dłuższym czasie, 
bo i popyt nie będzie rósł w nie-
skończoność. Do tego całkiem 
realne wydaje się widmo nieod-
ległego w czasie spowolnienia 
(o ile nie kryzysu) w gospodarce 
globalnej.
Wprawdzie dane GUS poka-
zują tylko „zmniejszenie tempa 
wzrostu”, a nie „spadek” sprze-
daży detalicznej, ale w tym kon-
tekście to może być zły progno-
styk dla wzrostu gospodarczego. 
Jednak coś więcej o gospodar-
czych skutkach ograniczeń han-
dlu w niedziele można będzie 
powiedzieć dopiero za kilka 
miesięcy.

Aureus

W Olsztynie dochodzi w ostatnim czasie do coraz więk-
szej liczby kolizji czy stłuczek. Głównym ich powodem 
jest niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego 
przez kierowców.

Korki, stłuczki, kolizje, tak wygląda 
obraz olsztyńskich ulic

Prezydent Andrzej Duda podpi-
sał nowelizacje ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, która zwolni 
nas z posiadania wyżej wy-
mienionych dokumentów. Da-
lej jadąc samochodem będzie 
trzeba posiadać przy sobie aktu-
alne prawo jazdy. Teraz podczas 
ewentualnej kontroli drogowej 
policjanci będą sprawdzać dane 
pojazdu i ważność polisy w Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów.
Trzeba przyznać, że jest to do-
syć ważna i potrzebna zmiana, 
ponieważ teraz nie będzie już 
potrzeby, aby przy pożyczaniu 
komuś samochodu dawać mu 
również dowód rejestracyjny po-
jazdu. Żyjemy w czasach, w któ-
rych ludzie są zabiegani, więc 
często zdarza się zapomnieć do-
kumentów. Do tej pory za brak, 
któregoś z nich można było uzy-
skać mandat w wysokości 50 

złotych, a niedługo już nie ponie-
siemy takich konsekwencji.
Właśnie tylko czy na pewno nie-
długo? Sprawa wygląda tak, że 
dopiero po potwierdzeniu go-
towości przez wszystkie służby 
Minister Cyfryzacji wyda ko-
munikat i po trzech miesiącach 
od wydawania komunikatu, 
zmiany wejdą w życie. Ozna-
cza, to, że na wprowadzenie tych 
zmian możemy jeszcze trochę 
poczekać. Pewne jest jednak, że 
zmiana ułatwi życie kierowcom.
Wiemy już od dłuższego czasu, 
że od 4 czerwca miały wejść ży-
cie poważne zmiany dotyczące 
egzaminu na prawo jazdy. Naj-
ważniejsza zmiana dotyczy 
tego, że przez 24 miesiące od 
daty wydania uprawnień, mło-
dych kierowców będzie obo-
wiązywał okres próbny. W ca-
łym okresie próbnym (przez 24 

miesiące) kierowcy będą mogli 
popełnić co najwyżej dwa wy-
kroczenia. Od momentu wyda-
nia prawa jazdy, przez osiem 
miesięcy kierowca będzie mu-
siał jeździć z naklejonym na 
szybę zielonym liściem.To tylko 
niektóre ze zmian, które miały 
zostać wprowadzone. Osoby, 
które w najbliższym czasie 
chciały zdawać na prawo jazdy, 
nie mają jednak się czego oba-
wiać, ponieważ ostatecznie zde-
cydowano, że trzeba, po raz ko-
lejny, przesunąć wprowadzenie 
zmian w czasie.
Dzieje się tak, ponieważ wpro-
wadzony nowy ogólnopol-
ski system Centralnej Ewiden-
cji Pojazdów i Kierowców, nie 
działa prawidłowo. Nowej daty 
wejścia w życie wspomnianych 
zmian jeszcze nie poznaliśmy.
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Już niedługo kierowcy nie będą karani za to, że w czasie jazdy nie mają przy sobie 
dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia ubezpieczenia OC. 

Zmiana przepisów. Będzie można 
jeździć bez dowodu rejestracyjnego
 i ubezpieczenia OC

W kwietniu kupowaliśmy mniej
Kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki sprzedaży deta-
licznej, które wskazują, że zakaz handlu w aż cztery kwietniowe niedziele zde-
cydowanie zmniejszył skalę zakupów Polaków. Sprzedaż detaliczna wzrosła 
w tym miesiącu o zaledwie 4,6 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. To naj-
gorszy wynik od października 2016 roku W porównaniu z marcem zakupy Ko-
walskich zmalały o 5,3 proc.

 Aureus Septimius Severus-193-leg 
XIIII GMV

Problemy na ulicach Olsztyna widać codziennie 

Ile razy zapomnieliśmy zabrać dokumentów? 
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KRÓTKO
Braniewo - 1 czerwca od 
godz 12:00 Serdecznie za-
praszamy na Festyn z okazji 
Dnia Dziecka pod patrona-
tem Burmistrz Braniewa Mo-
nika Trzcińska. Moc atrak-
cji dla najmłodszych oraz 
rodzin: pokaz sprzętu woj-
skowego (już od godziny 
13:00), dmuchańce i zjeż-
dżalnie, na które wstęp jest 
bezpłatny, gigantyczne gry 
planszowe, program arty-
styczny przygotowany przez 
sekcje Braniewskiego Cen-
trum Kultury, festiwal baniek 
mydlanych, konkursy i rywa-
lizacje z nagrodami, stoiska 
ze słodyczami.
Bartoszyce - 10 czerwca 
(niedziela) godz. 11:00 - 
Cross Country Góra Zam-
kowa Bartoszyce. Zawody 
kolarskie na Górze Zam-
kowej na stałe wpisały się 
w kalendarz imprez sporto-
wych organizowanych w na-
szym regionie. Trasy przygo-
towane przy malowniczych 
terenach bartoszyckiego 
„serca” przyciągają co roku 
wielu miłośników kolarstwa 
górskiego. W zawodach, co 
roku oprócz kolarzy z klu-
bów Warmii i Mazur, biorą 
również udział goście z Kali-
ningradu. Imprezę organizuje 
Bartoszycki Klub Kolarski 
RANT . Serdecznie zapra-
szamy na malowniczą trasę 
właśnie w Bartoszycach.
Lidzbark Warmiński - 30 
maja godz. 18:00 Oranżeria 
Kultury zaprasza na wystawę 
niezwykłych fotografii Hen-
ryka Ciruta - jest absolwen-
tem Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Zamo-
ściu oraz Uniwersytetu War-
szawskiego na Wydziale Psy-
chologii i Pedagogiki. Był 
sztukatorem w Lubelskim 
Przedsiębiorstwie Konser-
wacji Zabytków, redaktorem 
graficznym „Gazety Olsz-
tyńskiej” od 1974 do 1979 
r., w latach 70. także współ-
twórcą gazety studentów 
Warmii i Mazur „Dylematy”.
Po ukończeniu studiów 
rozpoczął pracę w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej 
w Olsztynie, następnie kon-
tynuował ją w Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim.
W tym czasie odbędzie się 
także koncert zespołu AN-
DYMIAN. Zespół tworzą 
Elżbieta i Andrzej Andy-
mian Mierzyńscy. Podczas 
koncertu w Oranżerii Kul-
tury zagrają koncert „ Wio-
sna”, inspirowany muzyką 
mistrza Vivaldiego. Koncert 
otworzą i zamkną cytaty mu-
zyczne tego wielkiego arty-
sty. Koncert „ Wiosna” jest 
jednym z czterech, jakie na 
każdą porę roku przygoto-
wali i nagrali na płycie „ Po-
dróże przez… Cztery Pory 
Roku”. W warstwie teksto-
wej opisy przyrody są tylko 
pretekstem do prezentacji na-
stroju, jakim człowiek ulega 
pod wpływem zmiennych 
pór roku.
Ruś - TEATR PRZY STO-
LIKU serdeczne zaprasza 
do Świetlicy "Nad Łyną" 
w Rusi na przedstawienie pt.: 
"Słońce dla dwojga", który 
odbędzie się 7.06.2018r. 
o godzinie 18.00. Wstęp 
Wolny !

Wyb.(mar)

- Myśl o powstaniu Forum Kobiet 
zrodziła się na spotkaniu nowo-
rocznym w powiecie Osnabruck. 
Obserwowałam zaproszonych 
gości i zauważyłam, że jest zde-
cydowanie więcej mężczyzn. Po-
dobnie to wszystko wygląda rów-
nież w Polsce. Wtedy przyszedł 
mi do głowy pomysł, żeby zor-
ganizować spotkanie kobiet pol-
skich i niemieckich, na którym 
zastanowimy się, czy te problemy 
kobiet, w naszym kraju i w Niem-
czech są podobne – powiedziała 
Alicja Wąsik, radna powiatu 
olsztyńskiego i inicjatorka Pol-
sko-Niemieckiego Forum Ko-
biet.
- To spotkanie jest już owocem 
naszej współpracy. Dzisiaj mó-
wimy o kobietach w polityce. Jest 
to bardzo żywy temat, który jest 
bardzo różnie postrzegany. Warto 
zaznaczyć, że zarówno kobiety 
polskie, jak i niemieckie obcho-

dzą w tym roku stulecie uzyskania 
praw wyborczych. Podczas Fo-
rum będziemy się również zasta-
nawiać, czy kobiety mają trudniej 
w biznesie od mężczyzn? - do-
dała Alicja Wąsik.
Christiane Rottmann, wicesta-
rosta powiatu Osnabruck, za-
uważa, że jeszcze jest za mało 
kobiet w polityce- Zauważyli-
śmy, że zarówno w Niemczech 
jak i w Polsce są te same pro-
blemy, jeżeli chodzi o zajmowa-
nie przez kobiety wysokich sta-
nowisk. W Starostwie Powiatu 
Osnabruck mamy ok 30% kobiet 
i oczywiście życzymy sobie by ta 
liczba była jeszcze większa. Uwa-
żam, że parlament jest wtedy ide-
alny, kiedy jest odpowiednio wy-
mieszany i nie mówię tu tylko 
o kobietach i mężczyznach, ale 
także o innych grupach społecz-
nych. 
Podczas dyskusji kobiety nie-

mieckie podkreślały, że idealnie, 
jakby na listach podczas wybo-
rów na pierwszych pięciu miej-
scach znalazły się chociaż dwie 
kobiety. Jest w Niemczech partia, 
która podczas wyborów pierw-
sze miejsce na liście przeznacza 
właśnie dla kobiety. Podkreślano 
również, że wysokie miejsca na 
listach dla kobiet mogą przyczy-
nić się do tego, że kobietom bę-
dzie łatwiej wkroczyć w świat 
polityki.

- Jestem przekonana, że dwa 
dni przyniosą wiele owocnych 
wniosków. Wiemy już, że kobiety 
w Polsce i w Niemczech mają po-
dobne problemy. Spojrzenie na 
kobietę, jak na osobę, która po-
winna zajmować się domem i wy-
chowywać dzieci jest popularne 
zarówno u nas jak i w Niemczech. 
O tym też będziemy rozmawiać 
i na pewno wyciągniemy jakieś 
konstruktywne wnioski – podsu-
mowała Małgorzata Chyziak, 

starosta olsztyński.
Jak już wspomniano, podczas 
spotkania obecna była rów-
nież Urszula Pasławska, Poseł 
na Sejm RP, która stwierdziła, 
że obecnie polityka bardzo po-
trzebuje kobiet- Polki są bardzo 
przedsiębiorcze i kreatywne, na-
tomiast bardzo niechętnie kan-
dydują w wyborach zarówno 
samorządowych, jak i parlamen-
tarnych. Jeszcze gorzej to wy-
gląda w Niemczech, ponieważ 
we władzach jest naprawdę bar-
dzo niewiele kobiet. Dzisiaj kiedy 
polityka robi się coraz bardziej 
brutalna, rola kobiety jest nie-
oceniona. To nie polityka jest po-
trzebna kobiecie, tylko kobieta 
jest potrzebna polityce. 
Kobiety uczestniczące w tego-
rocznym Forum Kobiet zwie-
dziły m.in. olsztyńską starówkę, 
zawitały do Bukwałdu, Jełmu-
nia, a także Mikołajek. Za rok 
w tym samym składzie spotkają 
się w powiecie Osnabruck.

raf

W Sali Sesyjnej, Starostwa Powiatowego w Olsztynie odbyło się pierwsze spotka-
nie robocze zainaugurowanego w roku ubiegłym Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet 
w ramach partnerstwa powiatów Osnabruck i Olsztyn. Tematem tegorocznego dwu-
dniowego spotkania był udział i rola kobiet w polityce i w biznesie w ujęciu lokalnym, 
ogólnokrajowym i międzynarodowym. 

W starostwie olsztyńskim spotkały 
się polskie i niemieckie kobiety 

Przepiękne zdjęcia wykonane 
przez Magdalenę Sulwińską 
przedstawiają podopiecznych 
ośrodka w naturalnym otoczeniu 
placówki.
Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Żardenikach 
przeznaczony jest dla dzieci 
i młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym oraz 
niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi. W ofercie posiada: wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, 
przedszkole, szkołę podstawową, 
szkołę przysposabiająca do pracy, 
internat z całodobową opieką spe-
cjalistów, świetlicę i bibliotekę.
Wystawę można zobaczyć w holu 
– Biurze Obsługi Interesanta – 
Starostwa Powiatowego w Olsz-
tynie do końca czerwca br.

red

W czwartek 24 maja w siedzibie powiatu olsztyńskiego 
przybyli przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Żardenikach, którzy wraz z Małgo-
rzatą Chyziak, starosta olsztyńskim otworzyli wernisaż 
wystawy fotograficznej.

Niepełnosprawni w obiektywie. 
Wystawa w olsztyńskim starostwie 

Podczas obrad pierwszego dnia panie rozmawiały o swojej roli w polityce

Część delegacji niemieckiej

Polsko-niemiecki stół prezydialny
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Stodoła Kultury 
Pierwszą dużą imprezą poprze-
dzającą Dobromiejskie Lato Ar-
tystyczne będzie zbliżający się 
Dzień Dziecka, który zaplano-
wano 2 czerwca na przedmu-
rzu.-Planujemy duże interak-
tywne wydarzenie, z mnóstwem 
atrakcji. Będą sfery aktywności, 
sfera artystyczna, warsztatowa, 
każdy znajdzie dla siebie coś cie-
kawego.- mówi Andrzej Fabi-
siak, dyrektor Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznego w Dobrym 
Mieście. Jedną z tradycji Dobro-
miejskiego Lata Artystycznego 
będzie Teatrowisko, jednak w tym 
sezonie organizatorzy postanowili 
wprowadzić kilka zmian odnośnie 
formuły festiwalu teatrów amator-
skich. W tym roku uwaga poświę-
cona zostanie teatrom dla doro-
słych, które przybędą z Bisztynka, 
Wojciech, nie zabraknie także te-
atru Pal Licho z Dobrego Mia-
sta, a wydarzenie będzie miało 
miejsce w dobromiejskiej Sto-
dole Kultury. Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne zaplanowało 
także wernisaż prac wszystkich 
klubów działających w centrum. 
Dokładna data to 10 czerwca - go-
dzina 16:00. Jedną z ciekawszych 
propozycji na pewno będzie spo-
tkanie z Tomaszem Sekielskim, 
dziennikarzem śledczym, repor-
terem, a także pisarzem i reży-
serem. Spotkanie przygotowano 
na 14 czerwca, a zaledwie dwa dni 
później, 16 czerwca, zaprezentuje 
się koncertowo dobromiejski chór 
Concordia, który tym razem wy-
stąpi z repertuarem nie tylko chó-
ralnym.
Nową inicjatywą kulturalną 
w tym roku będą koncerty plene-
rowe.-Po raz pierwszy ruszymy 
z koncertami plenerowymi. Wy-
braliśmy dwie konwencje mu-
zyczne- reggae i rap. Usłyszeć bę-
dziemy mogli gwiazdę polskiego 
reggae Damiana SyjonFam oraz 
zespół Warmiński Rap. Wydarze-
nie będzie inauguracją Dobro-
miejskich Wakacji Artystycznych.- 
dodaje Andrzej Fabisiak. Do 
tradycyjnych wydarzeń kultural-
nych jest także popularny Dżez-
tiwal. W tym roku odbędzie się 
już 11 edycja tej imprezy. Jak co 
roku Dobre Miasto gościć będzie 
szereg wybitnych wykonawców, 
takich jak: Dominika Barabas, 
grupa Happy Play, Krystyna 
Możejko, Janusz Grzywacz, 
kwartet jazzowy Django, Elż-
bieta Adamiak z zespołem, Ewa 
Cichocka i wielu innych wyko-
nawców. 

Teatr
Ruszy także cykl pod tytułem Do-
bre Miasto dla Teatru, a jego in-
auguracja odbędzie się w Prasli-
tach, gdzie dwójka olsztyńskich 
aktorów- Wiesława Niemaszek-
-Szymańska i Marian Czarkow-
ski, wystąpią z humorystyczną 
twórczością Hemara. W tym cy-
klu zorganizowane zostaną także 
spektakle w Jesionowie, Cer-

kiewniku i Dobrym Mieście. 
Swoje spektakle wystawiać będą 
także teatry dziecięce, a festiwal 
trwał będzie przez całe wakacje. 
W ofercie znajdzie się również 
coś dla fanów muzyki tanecz-
nej. 7 lipca na boisku przy ulicy 
Garnizonowej odbędzie się kon-
cert zespołów takich jak Make 
i Etna, a dalszą część imprezy po-
prowadzi DJ Jasiek. Natomiast 
fani muzyki klasycznej będą mo-
gli posłuchać koncertów grupy 
Pro Musica Antiqua w kościo-
łach w Orzechowie i Głotowie. 
W tym sezonie sporo uwagi zo-
stanie poświęconej na promo-
cję czytelnictwa w gminie. Po-
wstanie specjalna czytelnia pod 
słońcem przy ulicy Górnej 1a, 
a na przedmurzu zagości Biblio-
teka pod Słońcem, która bę-
dzie czynna przez całe wakacje. 
W Orzechowie i Cerkiewniku 
ogłoszony zostanie konkurs. Za 
każde odwiedziny w bibliotece 
będzie można zbierać specjalne 
stempelki, a osoby, które zbiorą 
ich najwięcej dostaną zaprosze-
nie do udziału w 3 warsztatach. 

Dla dzieci przygotowane zostały 
warsztaty teatralne na kanwie li-
teratury dziecięcej. Młodzież za-
proszona zostanie do warsztatów 
filmowych, gdzie będzie miała 
okazję poćwiczyć tworzenie spo-
tów filmowych, oczywiście z za-
kresu czytelnictwa. Natomiast na 
dorosłych czekają warsztaty foto-
graficzne. Dodatkowo w ramach 
nagrody, wszystkie te osoby po-
jadą w listopadzie do Centrum 
Kopernika w Warszawie.

Folklor
W lipcu zobaczymy Międzyna-
rodowy Dzień Folkloru. Pod-
czas imprezy plenerowej na 
przedmurzu, która odbędzie się 
19 lipca, zobaczymy zespoły 

folklorystyczne z Peru, Indone-
zji, Irlandii i Polski. 
Polski Rock i Jarmark Sztuki
Sierpień także zaowocuje 
w liczne atrakcje. W ramach 
kontynuacji cyklu Legendy Pol-
skiego Rocka do Dobrego Mia-
sta zawitają Wilki, Luxtorpeda 
i Akurat. Duża uwaga poświę-
cona zostanie także wystawom, 
które z pewnością będą atrak-
cją zarówno dla mieszkańców 
Dobrego Miasta jak i turystów. 
W Stodole Kultury przedsta-
wione zostaną wielkoformatowe 
tkaniny Ewy Nogaj, a w cy-
klu Mistrzowie Świata Sztuki 
zaprezentowane zostaną prace 
graffiti wybitnych w tej dziedzi-
nie twórców. Nie może także za-
braknąć Jarmarku Sztuki i Rę-
kodzieła, imprezy, która na stałe 
wpisała się kulturalny krajobraz 
Dobrego Miasta. Podczas tego 
wydarzenia zaprezentowane zo-
staną różnego rodzaju dzieła 
sztuki, zorganizowane zostaną 
także warsztaty ceramiczne, pi-
wowarskie i kulinarne, a wyda-
rzenie uświetni występ zespołu 

Witek Muzyk Ulicy. -W tym 
roku zaplanowaliśmy także sze-
reg ciekawych warsztatów, jak 
na przykład plenery malarskie 
w Dobrym Mieście, skoncen-
trowane na przestrzeni miej-
skiej. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się także wszelkiego ro-
dzaju warsztaty związane z ce-
ramiką- malowanie na talerzach, 
szkle. Bardzo serdecznie zapra-
szamy mieszkańców do korzy-
stania z przygotowanej przez 
nas oferty.- zachęca Andrzej 
Fabisiak. Jak co roku, zwień-
czeniem Dobromiejskiego Lata 
Artystycznego będzie występ 
Gwiazdy Dobromiejskich Wa-
kacji. W tym roku organizato-
rzy zapraszają na występ Natalii 

Nykiel, który tradycyjnie odbę-
dzie się w Stodole Kultury. 

Bieg z olimpijczykiem
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dobrym Mieście nadchodzący 
sezon wakacyjny tradycyjnie 
otworzy Bieg z olimpijczykiem, 
który poprzedzony będzie pro-
fesjonalnym treningiem dla bie-
gaczy, poprowadzonym przez 
Kacpra Kozłowskiego-olimpij-

czyka i rekordzistę świata. Im-
preza odbędzie się 19 czerwca 
na ulicy Warszawskiej i podzie-
lona zostanie na 7 biegów na dy-
stansie od 100 do 600 metrów, 
w różnych kategoriach wieko-
wych. Trening zaplanowano na 
17 czerwca i udział w nim może 
wziąć każdy zainteresowany. 

Dzikie drużyny wracają 
na murawę 
W pierwszy weekend waka-
cji ruszą Mistrzostwa Dzikich 
Drużyn w piłce nożnej. Za-
wody skierowane będą głównie 
do dzieci miejskich, niezrzeszo-
nych z klubami sportowymi. Dla 
sołectw zorganizowane zostaną 
oddzielne Mistrzostwa Sołectw, 

do udziału w których zaproszone 
są osoby dorosłe. -W lipcu od-
będą się eliminacje, natomiast 
w sierpniu finały. Obydwie im-
prezy będą miały zapewnione 
nagrody, puchary, a sędziować 
będą profesjonalni sędziowie 
piłki nożnej- mówi Zbigniew 
Wójcik ,dyrektor dobromiej-
skiego OSiR-u.

Siatkarze na plażę

 Dużym zainteresowaniem cie-
szy się plażowa piłka siatkowa. 
Każdego roku w Mistrzostwach 
Dobrego Miasta udział biorą 
drużyny także spoza gminy Do-
bre Miasto, m.in. z Lidzbarka 
czy Bisztynka. Inauguracja eli-
minacji do tej imprezy zapla-
nowana jest na 1 lipca, co łączy 
się z oddaniem do użytku nowej 
plaży miejskiej w Dobrym Mie-
ście. -Na to wydarzenie zaplano-
wano wiele atrakcji, m.in. możli-
wość nieodpłatnego skorzystania 
z oferty sprzętów pływających 
znajdujących się nad jeziorem Li-
majno. W planach jest także po-
kaz ratownictwa wodnego, pod-
czas którego zademonstrowana 
zostanie technika medyczna, 

z pełnym ukazaniem procesu re-
suscytacyjnego, który poprzedzi 
kontrolowana wywrotka łodzi. 
Specjalnie na tę okazję do użytku 
mieszkańców oddana zostanie 
łódź kadłubowa, a także druga, 
wielkości większej niż Omega, 
którą będzie można nieodpłatnie 
przepłynąć się podczas otwarcia 
plaży miejskiej- zaprasza dyrek-
tor Wójcik. 

Będzie można aktywnie 
wypocząć nad wodą
OSiR w Dobrym Mieście pla-
nuje także wznowić wypoży-
czalnię sprzętów pływających. 
Do użytku oddane zostaną nowe 
kajaki (w cenie 10 zł/h) oraz 
nowe, czteroosobowe rowery 
wodne (15 zł/h). Wypożyczal-
nia w ofercie będzie miała także 
leżaki plażowe i domki letni-
skowe nad jeziorem Limajno. 
Te ostatnie w cenie 40 zł za dobę 
od osoby. Poszerzona zostanie 
oferta gastronomiczna obiektu. 
Czynna będzie restauracja, gdzie 
będzie można zakupić zarówno 
lody i napoje, jak również dania 
śniadaniowe i obiadowe. Cie-
kawą pozycją na liście aktywno-
ści sportowych, przygotowanych 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dobrym Mieście, jest mara-
ton pływacki na dystansie 1800 
metrów. W imprezie udział we-
zmą zarówno amatorzy jak i ma-
ratończycy, którzy mają już za 
sobą starty w mistrzostwach 
kraju i świata. Dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej zorganizowane 
zostaną oddzielne zawody pły-
wackie, które poprzedzą ma-
raton na 1800 metrów. Nie za-
braknie także atrakcji dla fanów 
kolarstwa. Zwieńczeniem se-
zonu będzie Rajd Rowerowy 
Szlakiem Kopernika, zorgani-
zowany w kooperacji z PTTK-
-oddział warmińsko-mazurski. 
Oprócz właściwości rekreacyj-
nych, celem wycieczki będzie 
przypomnienie mieszkańcom 
zapomnianego Szlaku Koperni-
kowskiego, w związku z czym 
uczestnikom towarzyszyć będzie 
profesjonalny przewodnik. Trasa 
rajdu obejmować będzie odci-
nek należący do terenu gminy, 
a więc od Cerkiewnika do Smo-
lajn w gminie Dobre Miasto. 

kas

Jak co roku w okresie wakacyjnym Centrum Kulturalno-Biblioteczne oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście przygotowały szereg atrakcji dla mieszkańców 
gminy Dobre Miasto. –Chcieliśmy, żeby oferty wakacyjne były różnorodne, tak żeby każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie -mówi Beata Harań, wiceburmistrz Dobrego Miasta. 

W Dobrym Mieście nie ma szans na nudne wakacje 

Andrzej Fabisiak ,dyrektor CKB w Dobrym Mieście 

Zbigniew Wójcik ,dyrektor OSiR w Dobrym Mieście 
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KORESPONDENCJA Z LITWY

„Ukochana moja ziemio,
Wileńszczyzny drogi kraj.
Na nic Ciebie nie zamienię,
Z Tobą żyć i umrzeć daj.”

(autor: Jan Gabriel Mincewicz)

W dniu 27 maja b. r. w Nie-
menczynie odbył się po raz XXI 
festiwal kultury polskiej 
„Kwiaty Polskie”. Niemen-
czyn (lit. Nemenčinė) – to mia-
sto na Litwie położone w re-
jonie wileńskim ok. 25 km na 
płn-wsch od Wilna przy ujściu 
rzeki Niemenczynki (Nemenčia) 
do Wilii (Neris). Według spisu 
z 2011 roku mieszka tu około 57 
procentów Polaków. 

Od 2000 r. w Niemenczynie działa 
Muzeum Etnograficzne Wileńsz-
czyzny. Powstało ono z inicjatywy 
prof. Lecha Mroza z Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz przy dużej 
pomocy pracowników i studen-
tów Katedry Etnologii i Antropo-
logii Kulturowej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Muzeum mieści 
się w samym centrum miasta, na 
rynku, w przedwojennej siedzibie 
remizy strażackiej.

Festiwal był poświęcony świę-
tej pamięci Janowi Gabrielowi 
Mincewiczowi. Jan Gabriel 
Mincewicz był doktorem teolo-
gii, nauczycielem religii, poli-
tykiem i muzykologiem, dzia-
łaczem polskiej mniejszości 
narodowej na Litwie, posłem 
na Sejm w latach 1992–2004, 
twórcą i kierownikiem Zespołu 
Tańca i Pieśni „Wileńszczyzna”.
Festiwal tradycyjnie rozpo-
czął się od Mszy świętej w ko-
ściele pw. św. Michała Archa-
nioła w Niemenczynie, którą 
celebrował ksiądz wikariusz 
Stanisław Walukiewicz, na-
tomiast proboszczem parafii 
jest ksiądz proboszcz Arūnas 
Kesilis. Następnie uczestnicy 
w uroczystym pochodzie prze-
maszerowali przez ulice mia-
steczka. Pochodowi przewodni-
czyła Miejska Orkiestra Dęta 
„Ochotniczej Straży Pożar-
nej” z Grajewskiego Centrum 
Kultury z Polski.

Słowa, które otwierają
polskie serca 
Uroczystego otwarcia festiwalu 
dokonał przewodniczący Akcji 
Wyborczej Polaków na Litwie 
– Związku Chrześcijańskich 
Rodzin, poseł do Parlamentu 
Europejskiego – Waldemar 
Tomaszewski. „Przed 29 laty, 

w 1989 roku niestrudzony śp. 
Jan Mincewicz zasiał te polskie 
kwiaty, które po 30 latach prze-
pięknie nam rozkwitają na całej 
Wileńszczyźnie. Tutaj, w rejo-
nie wileńskim wielki trud wło-
żony przez pana Mincewicza 
i jego współpracowników daje 
ten wynik: mamy przepiękne 
zespoły, mnóstwo zespolaków 
w różnym wieku i to nas ogrom-
nie wzmacnia jako Polaków na 
Wileńszczyźnie. W zjednoczonej 
Europie ten naród będzie nada-
wał ton i ten naród będzie miał 
przyszłość, który będzie mocny 
swoim duchem i swoją kulturą - 
to właśnie zostało zaszczepione 
przez naszych ojców i praojców 
i tutaj w Niemenczynie kwitnie” 
- powiedział Waldemar Toma-
szewski. Lider AWPL-ZChR 
pogratulował także Samorzą-
dowi Rejonu Wileńskiego, mer 
rejonu Marii Rekść oraz wszyst-
kim tym, którzy zajmują się 
kulturą – Robertowi Koma-
rowskiemu, Germanowi Ko-
marowskiemu, Wioletcie Ce-
reszce, za wkładanie mnóstwa 
sił w pielęgnowanie polskiej 

kultury. Życzył również prze-
pięknego festynu, przypomniał, 
że w następnym roku będzie ob-
chodzona 30. rocznica pierw-
szych „Kwiatów Polskich” i wy-
raził nadzieję, że „będzie nas 
wtedy jeszcze więcej, te kwiaty 
polskie będą promieniowały nie 
tylko na całą Wileńszczyznę, ale 
na całą Europę i na świat”.
Wszystkich zebranych na festy-
nie przywitała również mer re-
jonu wileńskiego Maria Rekść. 
Maria Rekść zacytowała urywek 
z piosenki, którą wraz z chórami 
zaśpiewał w 2017 roku śp. Ga-
briel Jan Mincewicz: „Niech 
kwitnie maj po łąkach złoci-
stym kobiercem, Wileński Kraj, 
co polskim kochamy Go ser-
cem. Niech ta piękna pieśń bę-
dzie mottem dzisiejszego festi-
walu” - mówiła mer rejonu 
wileńskiego. Jej zdaniem, ce-
lem imprezy jest nie tylko upa-
miętnienie założyciela festiwalu 
„Kwiaty Polskie” - Jana Ga-
briela Mincewicza, ale również 
upamiętnienie jego dzieła oraz 
krzewienie polskiej kultury, „by 
żyła ona wiele lat, by polskie 
kwiaty na wileńskiej ziemi nie 
więdły, żeby kwitły”.
Na festiwal przybył Józef Szy-
łejko - prezes Zarządu Głów-
nego Towarzystwa Miłośni-
ków Wilna i Ziemi Wileńskiej, 

który podziękował za zapro-
szenie na festyn tymi słowami: 
„Miałem szczęście być na pierw-
szym festiwalu, który zapocząt-
kował śp. dr Jan Mincewicz, 
byłem również na wielu kolej-
nych”. Józef Szyłejko przypo-
mniał także, że „Kwiaty Pol-
skie” zapoczątkowały Festiwal 
Kultury Kresowej w Mrągowie, 
który w tym roku odbędzie się 
już po raz 24.
Konsul Ambasady RP na Li-
twie – Irmina Szmalec w imie-
niu Ambasador Polski na Litwie 
– Urszuli Doroszewskiej po-

dziękowała za zaproszenie na 
festyn oraz zwróciła się do ze-
branych z tymi słowami: „To 
państwo jesteście wizytówką tej 
Małej Ojczyzny – Wileńszczy-
zny”. Życzyła również satysfak-
cji z działalności na polu kultury.
 Swoją twórczość zaprezento-
wało blisko 40 zespołów z ca-
łej Wileńszczyzny, jak i Polski. 
Prowadzącą festiwal była Cze-
sława Szablińska, kierowniczka 
Szkoły Podstawowej -Wielo-
funkcyjnego Centrum w We-
sołówce, artystka zespołu „Oj-
cowizna” i niegdyś solistka 
zespołu „Wileńszczyzna”. Warto 
dodać, że o tej osobie pisało się 
na łamach „Gazety Warmiń-
skiej” w dniu 11 kwietnia b. r. 

Bogactwo i różnorodność
Podczas festiwalu publicz-

ność miała okazję oglądać wy-
stępy takich zespołów, jak Re-
prezentacyjny Polski Zespół 
Pieśni i Tańca „Wileńszczy-
zna” (kierownik Leonarda Klu-
kowska), Polski Zespół Arty-
styczny Pieśni i Tańca „Wilia” 
(dyrektor, kierownik artystyczny 
i chórmistrz Renata Brasel), 

Zespół Pieśni i Tańca Ludo-
wego „Zgoda” (kierownik Hen-
ryk Kasperowicz), Polski Ze-
spół Pieśni i Tańca „Ojcowizna” 
(kierownik Wioletta Leono-
wicz), Zespół Tańca Ludowego 
„Perła” (kierownik German Ko-
marowski), Zespół Wokalny 
„ECHO” z Rukojń (kierownik 

Wanda Masłowska) i wiele in-
nych. W festiwalu brały również 
udział zespoły szkolne, m. in. 
Chór „MODUS” z Rukojń (kie-
rownik Alicja Ragucka), Chór 
„ISKIERKI” z Podbrzezia i We-
sołówki (kierownik Irena Iljina) 
i inne. Na festiwal przybyli go-
ście z Polski. Swój program ar-
tystyczny zaprezentował Zespół 
Pieśni i Tańca Białostocczy-
zny „Kurpie Zielone”, Orkiestra 
Dęta „Ochotniczej Straży Pożar-
nej” z Grajewa oraz Chór „Olec-
kie Echo” z Zebrzydowic.
Podczas festiwalu kierownikom 
zespołów zostały wręczone dy-
plomy oraz upominki – doniczki 
z nasionami kwiatów z niemen-
czyńskich pól oraz pamiątkowy 
medal z logo „Kwiatów Pol-
skich”.
W finałowej części festiwalu 

chór łączony (dyr. J. Mackie-
wicz) wykonał pieśń „Kwiaty 
Polskie”, następnie w wyko-
naniu łączonych chórów i ze-
społów tanecznych (dyr. N. So-
snowska) można było usłyszeć 
i obejrzeć „Wileński Walc”. 
U t w o r e m  z a m y k a j ą c y m 
„Kwiaty Polskie” była piosenka 

„Wszyscy Polacy to jedna ro-
dzina” (dyr. Wioletta Cereszka).

Znakomici goście 
Wśród gości przybyłych na 
„Kwiaty Polskie” byli: przewod-
niczący AWPL-ZChR, poseł 
do Parlamentu Europejskiego – 
Waldemar Tomaszewski, prze-
wodnicząca frakcji AWPL-
-ZChR w Sejmie RL, poseł na 
Sejm RL - Rita Tamašunienė, 
prezes Związku Polaków na Li-
twie, poseł na Sejm RL – Mi-
chał Mackiewicz, Konsul Am-
basady RP na Litwie – Irmina 
Szmalec, prezes Stowarzysze-
nia Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna” 
- Józef Kwiatkowski, wicepre-
zes Stwoarzyszenia Nauczycieli 
Szkół Polskich na Litwie „Ma-
cierz Szkolna” - Krystyna Dzier-
żyńska, mer Samorządu Rejonu 
Wileńskiego – Maria Rekść, wi-
cemerowie Samorządu Rejonu 
Wileńskiego – Robert Koma-
rowski i Teresa Dziemieszko, 
mer Samorządu Rejonu Solecz-
nickiego - Zdzisław Palewicz, 
zastępca mera Samorządu Re-
jonu Solecznickiego – Jadwiga 
Sinkiewicz, dyrektor admini-
stracji Samorządu Rejonu So-
lecznickiego – Józef Rybak, za-
stępca mera Samorządu Rejonu 
Trockiego – Maria Pucz, za-
stępca dyrektora administracji 
Samorządu Rejonu Trockiego 
– Karolina Narkiewicz, dyrek-
tor administracji Samorządu Re-
jonu Święciańskiego – Andrius 
Šarėjus, dyrektor Domu Pol-
skiego w Nowych Święcianach 
– Edward Jedziński, zastępca 
mera Samorządu miasta Wilna 
– Edyta Tamošiūnaitė, zastępca 
dyrektora administracji Samo-
rządu miasta Wilna – Danuta 
Narbut, Prezydent Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych Ta-
deusz Adam Pilat.
Na przybyłych czekały nie tylko 
występy zespołów, ale również 
wystawa twórców ludowych, 
kiermasz jadła i rzemiosła arty-
stycznego.
Niczego na tym festiwalu nie 
zabrakło. Piękna pogoda, do-
bry humor, wspaniała organiza-
cja… Mieszkańcy oraz goście 
Wileńszczyzny niezmiernie cie-
szyli się z tego święta. Czekamy 
na następny festiwal… 

Andrzej Aszkiełowicz

Wileńszczyzna tańczy i śpiewa

Uczennice i kierownik Szkoły Podstawowej 
w Wesołówce

Miejska Orkiestra Dęta „Ochotniczej Straży Pożarnej” z Grajewskiego 
Centrum Kultury z Polski

Uczestnicy XXI Festiwalu „Kwiaty Polskie”

Chór „Iskierki” z Wesołówki

Przemarsz zespołów ulicami Niemenczyna
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- Rada Biznesu jest bardzo 
ważna, ponieważ w trakcie spo-
tkań rozwiązujemy problemy 
z jakimi borykają się nasi przed-
siębiorcy. W tym roku jest to 
pierwsze spotkanie, ale ogólnie 
takie spotkania odbywają się raz 
w miesiącu. Jeżeli Gminna Rada 
Biznesu uznaje, że nie trzeba ta-
kiej cykliczności, wówczas spo-
tkania odbywają się tak często, 
jak jest na nie zapotrzebowanie. 
Rada Biznesu pomaga zarówno 
w mojej pracy, ale także jest nie-
zwykle pomocna przedsiębior-
com – powiedziała Irena Der-
doń, wójt Gminy Stawiguda.
W panelu dyskusyjnym głos za-
brali zarówno sami przedsię-
biorcy, jak i przedstawiciele in-

nych gmin. Przedsiębiorcy 
jednym głosem podkreślali, że 
współpraca pomiędzy władzami 
gminy Stawiguda, a nimi jest 
na bardzo wysokim poziomie. 
Wspominali również, że wła-
dze gminy, na czele z wójt za-
wsze służą pomocą, a większość 
problemów, z którymi mogliby 
się przedsiębiorcy zmagać, jest 
szybko rozwiązywana.
Wójt gminy Stawiguda, Irena 
Derdoń, jest zadowolona z takiej 
oceny biznesu- Jest to dla mnie 
satysfakcja, ponieważ zawsze 
chciałam dążyć do tego, aby 
ta współpraca z przedsiębior-
cami była coraz lepsza. Współ-
praca też wpływa na to, czy dany 
przedsiębiorca, który stacjonuje 

na terenie gminy Stawiguda, 
podejmie decyzję o rozbudo-
wie swojej działalności, czy też 
o tym, żeby przenieść się w inne 
miejsce. Muszę jednak przyznać, 
że dzięki temu, że mamy taki do-
bry kontakt z przedsiębiorcami, 
to oni często decydują się pozo-
stać na terenie naszej gminy i tu-
taj powiększać swoją działalność.
Zastępca wójta gminy Stawi-
guda, Jarosław Organiściak 
dodał, że teraz przedsiębiorcy 
z gminy Stawiguda mają idealny 
czas aby inwestować- U nas w ra-
dzie gminy nie ma opozycji, nie 
ma liderów, wszyscy działamy 
w kierunku, aby nasi mieszkańcy, 
a także osoby, które chcą się u nas 
ulokować miały jak najlepsze 

warunki. Jeżeli chodzi o przed-
siębiorczość, to istotą jest to, że 
jesteśmy położeni blisko Olsz-
tyna i właściciele, terenów czy 
nieruchomości muszą te swoje 
przysłowiowe „pięć minut” wy-
korzystać.

Ważne było również to, że głos 
zabrali nie tylko przedsiębiorcy 
czy osoby, które chciałby swoje 
przedsiębiorstwo na terenie 
gminy Stawiguda otworzyć, ale 
także właściciele ziemi, którzy 
kiedyś być może udostępnią ją 

do sprzedaży. Mieli oni sporo py-
tań, na które zaproszeni gości, jak 
i wójt gminy Stawiguda, rzetelnie 
odpowiadali.
Oczywiście podczas spotkania 
nie zabrakło dyskusji o proble-
mach z jakimi muszą na codzień 

zmagać się przedsiębiorcy, ale 
także o tym, jakie nowe wyzwa-
nia przed nimi stoją.
W spotkaniu uczestniczyli go-
ście z zewnątrz m.in Mirosław 
Odziemczyk, pełnomocnik 
w Departamencie Rozwoju Go-
spodarczego Polskiej Agencji In-
westycji i Handlu S.A., Barbara 
Tuńska ekspert pro-biz w Depar-
tamencie Koordynacji Promo-
cji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, a także Przemysław 
Mączewski, doradca ds. pozy-
skiwania gruntów z firmy Panat-
toni Development.

raf
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- Zaprosiliśmy nasze olsztynec-
kie rodziny na obchody Gmin-
nych Dni Rodziny. Ja po raz 
drugi organizuję Dni Rodziny, 
ale ogólnie w różnej formie od-
bywają się one w Olsztynku już 
od 20 lat. Dzisiaj bawimy się. 
Zupełnie bezpłatnie można sko-
rzystać z różnych form rozrywki 
przygotowanych tutaj na pod-
zamczu w Olsztynku – powie-
działa Ewa Szerszeniewska, 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Olsz-
tynku.
Przygotowano wiele bezpłat-
nych atrakcji dla dzieci. Były 
dmuchańce, trampoliny i qu-
ady. Można było również pograć 
w różne gry na konsoli, pomalo-

wać sobie twarz lub namalować 
obraz na szkle. Dzieci korzy-
stały również z ogromną rado-
ścią z darmowego popcornu czy 
waty cukrowej.
Przy okazji Dni Rodziny nie mo-

gło zabraknąć rozmów o obec-
nej sytuacji ekonomicznej ro-
dzin- Kondycja rodzin nie tylko 
olsztyneckich, ale również z in-
nych rejonów Polski jest znacz-
nie lepsza. Duży wpływ na to ma 
program 500+. Zauważamy do-
bre zmiany w rodzinach, mają 
one większe możliwości, korzy-
stają z różnych atrakcji, na które 
wcześniej nie było ich stać. Je-
żeli chodzi o sferę finansową, 

to myślę, że wszystkim rodzi-
nom jest lżej, ale jak wiadomo, 
rodziny borykają się z wie-
loma problemami i my w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej staramy się pomagać w ich 
rozwiązywaniu – dodała Ewa 
Szerszeniewska.
Rodzina jest niezwykle ważna 

dla olsztyneckiego samo-
rządu- Impreza cieszy się dużą 
popularnością. Mamy całą 
ofertę dla dzieci. Przychodzą 
tutaj całe rodziny, razem z bab-
ciami i dziadkami, wspólnie spę-
dzają czas. W Olsztynku ro-
dzina jest dla nas bardzo ważna. 
Wprowadzamy nowe rozwiąza-
nia, żeby rodzinom żyło się jak 
najlepiej. Teraz rozpoczynamy 
budowę nowych bloków, do tego 
oferta miejsc pracy w Olsztynku 
będzie niedługo jeszcze większa, 
a to jest niezwykle istotne, po-
nieważ, praca daje dużo większe 
możliwości. Niedawno otworzy-
liśmy również żłobek i spotkało 
się to z bardzo dobrym odbiorem 
– powiedział Bogusław Kowa-

lewski, zastępca burmistrza 
Olsztynka.
Dzieci bawiły się znakomicie. 
Korzystały z wszystkich do-
stępnych atrakcji, a podczas roz-
mowy z nimi można było usły-
szeć głosy, że cieszą się z tego, 
że mogą spędzić czas na świe-
żym powietrzu ze swoimi ro-
dzinami i do tego trochę pofi-
glować. Dzieci były również 
zaskoczone, że wszystkie atrak-
cje są zupełnie bezpłatne. Pod-
czas tegorocznych Dni Rodziny 
w Olsztynku nie zabrakło także 
występów artystycznych. Przed 
zgromadzonymi rodzinami za-
prezentował się m.in. zespół 
„Swojska Nutka”.

raf

W Parku Sportu, Kultury i Rozrywki na olsztyneckim podzamczu miały miejsce ob-
chody Gminnych Dni Rodziny. Przygotowano wiele atrakcji, z których zadowoleni 
byli zwłaszcza najmłodsi mieszkańcy Olsztynka.

Gminne Dni Rodziny w Olsztynku

W Tomaszkowie na „Przystani między deskami” spotkali się członkowie Gminnej 
Rady Biznesu, która działa na terenie Gminy Stawiguda. Tematem spotkania była 
współpraca samorządu z przedsiębiorcami i inwestorami oraz możliwości inwesto-
wania w Gminie Stawiguda.

Gminna Rada Biznesu w Gminie Stawiguda. 
Szukają najlepszych rozwiązań

Malowanie buzi

„Swojska Nutka” umilała czas 

Dmuchańce zawsze mają wzięcie 

Wata cukrowa była jednym z hitów

Wójt Irena Derdoń, zachęcała do dyskusji

Panie również działają w biznesie i świetnie sobie radzą

Uczestnicy słuchali z uwagą prelekcji na temat możliwości rozwoju i perspektyw dla biznesu w Gminie Stawiguda



1130.05-12.06.2018 r.numer 125www.gwarminska.pl
KULTURA

Berlin, rok 2016. Na ławeczce 
w parku budzi się… Adolf Hi-
tler. Świat tonie w nihilizmie neo-
liberalnego rozpasania, innymi 
słowy: schodzi na psy. Führer jest 
zniesmaczony zanikiem dziejo-
wej dyscypliny, która kształtuje 
prawdziwie silne narody. Brany 
omyłkowo przez niefrasobliwych 
berlińczyków za zwykłego ko-
mika, postanawia przywrócić po-
rządek, musi tchnąć nowe życie 
w nadpsutą tkankę współczesnej 
kultury. Powtórny tryumf jego 
idei wiedzie przez świat mediów. 
Hitler onieśmiela i jednocześnie 
ośmiela. Staje się „kanclerzem” 
YouTube’a – jego popularność 

rośnie, bo wielu w głębi duszy 
czuje, że świat trzeba wziąć za 
pysk, jeszcze raz określić, kto 
obcy, kto swój i odrzucić poli-
tyczną poprawność słabych lu-
dzi. Niby niemiecka to sztuka, 
a jakże uniwersalna i na czasie. 
Piotr Ratajczak, reżyser spek-
taklu, opowiada o powrocie 
Adolfa sięgając do konwencji 
slapsticku. Jest śmiesznie tak bar-
dzo, że aż po plecach przechodzą 
ciarki. W roli głównej obsadził...
kobietę! Jak mówi: Bawimy się 
czymś takim jak figura Adolfa Hi-
tlera w popkulturze, pokazujemy, 
że tylko kilka emblematów wy-
starczy do tego, żeby pokazać Hi-

tlera i wszyscy będą rozpoznawać 
tę postać. Nie ma znaczenia, kto 
będzie grał tego Hitlera na po-
ziomie płci – to po pierwsze, a po 
drugie Milena Gauer jest świetną 
aktorką, więc chcieliśmy, by za-
grała tę postać.
I dodaje: Nie chciałbym, żeby po-
wstało wrażenie, że my tego Hi-
tlera „oswajamy”, dlatego że 
automatycznie będziemy gdzieś 
sympatyzować z nim w pewnych 
momentach. Chciałbym, żebyśmy 
w pewnym momencie pomyśleli, 
czy (…) ten rodzaj podziwu dla 
„twardej ręki”, dla bardzo dyk-
tatorskich zachowań, czy to jest 
właściwa droga, na której chcieli-
byśmy widzieć naszą demokrację 
– zaznaczył.
6-10 czerwca, godz. 19:30, 
Scena Margines

W Teatrze Jaracza po raz ostatni zobaczyć będzie można 
jeden z najpopularniejszych spektakli ostatnich sezonów 
– „On wrócił” z zachwycającą rolą Mileny Gauer. 

„On wróci”... na Scenę Margines!

Z bohaterami teatralnych ba-
jek utożsamiać się może nie-
jedno dziecko. Wśród ich przy-
gód uda się znaleźć także te, które 
są dla małego dziecka ważną lek-
cją – jedną z nich jest przygoda 
Tygrysa Pietrka. Ten mały dra-
pieżnik, choć z natury powinien 
być groźny, wszystkiego się boi, 
przynosząc wstyd całemu gatun-
kowi bardzo odważnych tygry-
sów. Zwierzętom nie mieści się 

w głowach, że można kurczyć się 
ze strachu z powodu burzy, trza-
sku gałęzi czy ciemności. Mały 
Pietrek jest pośmiewiskiem ca-
łego lasu, ale w końcu przycho-
dzi ważny moment próby. Synek 
musi znaleźć w sobie tyle odwagi, 
aby wyruszyć w ciemną noc do 
doktora, by ratować ciężko chorą 
mamę. Gdy trzeba ratować ży-
cie najbliższej osoby, strach i lęk 
przestają istnieć.

Aby przekonać się o zwycię-
stwie i odwadze małego ty-
grysa, warto w Dzień Dziecka 
i cały weekend odwiedzić Teatr 
Lalek i sprawdzić jak maluch 
uporał się ze strachem. Bajki 
Olsztyńskiego Teatru Lalek to 
opowieści wesołe, kolorowe, 
ale i mądre.
Zachęcamy do zapoznania się 
z repertuarem: www.teatrlalek.
olsztyn.pl

1 czerwca w Olsztyńskim Teatrze Lalek obowiązuje w zasadzie codziennie! Zachę-
camy, by Dzień Dziecka spędzić ze swoimi pociechami i bohaterami niezwykłych 
opowieści.

Bajkowy Dzień Dziecka

- Pierwszy raz zostały przyznane 
nagrody Bibliotheca Bona De-
kady. Jest to nagroda przyzna-
wana pod patronatem marszałka 
województwa. Otrzymuje się ją 
za osiągnięte wyniki w czytel-
nictwie, a także za działalność 
biblioteki w ostatnich dziesię-
ciu latach. Brany jest także pod 
uwagę zakup nowości wydawni-
czych, a także wszelkie projekty, 
które są przez bibliotekę organi-
zowane – powiedziała Halina 
Kirjew, Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Świąt-
kach.
Nagroda została przyznana 
w kilku kategoriach. W katego-
rii biblioteka miejska otrzymała 
ją Miejska Biblioteka w Dział-
dowie, w kategorii miejsko-

-gminne otrzymała biblioteka 
z Morąga, a w gminnych otrzy-
mały Świątki. Co oznacza, że 
Biblioteka w Świątkach została 
uznana najlepszą biblioteką 
gminną w ostatnich dziesięciu 
latach w województwie warmiń-
sko-mazurskim.
Przy tej okazji sprawdziliśmy, 
jak obecnie wygląda czytelnic-
two i czy potwierdzają się głosy, 
że książka umiera?- My zauwa-
żamy, że dalej książka jest bar-
dzo ważna. U nas jest naprawdę 
dużo czytelników, którzy wypo-
życzają książki. Nie wiem jak 
to wygląda w statystykach, ale 
książka dalej jest bardzo po-
pularna. Jeżeli jest jakaś nowa 
książka, o której jest głośno, to 
u nas się kolejki ustawiają, żeby 

ją przeczytać. Jeżeli chodzi o do-
rosłe osoby, to naprawdę mnó-
stwo ich przychodzi do naszej 
biblioteki, może trochę większy 
problem jest z młodzieżą, ale 
próbujemy coś zrobić, żeby i ich 
zachęcić do korzystania z na-
szych usług – twierdzi Halina 
Kirjew Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Świąt-
kach 
W Polsce coraz większą popu-
larnością cieszą się audiobo-
oki, ale w Świątkach tradycyjna 
książka dalej jest na pierwszym 
miejscu- Popularność audiobo-
oków nie jest większa niż ksią-
żek. Owszem wypożyczamy je, 
ale książki tradycyjne wiodą 
prym – dodała Halina Kirjew.

raf

Gminna Biblioteka Publiczna w Światkach otrzymała tytuł Bibliotheca Bona Dekady 
– najlepsza biblioteka gminna Warmii i Mazur minionego dziesięciolecia. Wręczenia 
nagrody dokonał Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Ma-
rek Brzezin oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzej Marcinkiewicz. 

Wielkie wyróżnienie dla 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Świątkach

Kadr ze spektaklu

 Kadr ze spektaklu

 Kadr ze spektaklu

Halina Kirjew ,kierownik MGBP w Świątkach  wspólnie z Jarosławem Milewskim ,sekretarzem Gminy Świątki odbiera 
wyróżnienie i gratulacje 
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Festiwal buduje pozytywny wizerunek małych wy-
twórców, docenia ich wysiłek oraz promuje walory 
serów farmerskich i tradycyjnych, produkowanych 
zgodnie ze sztuką serowarską.
Pierwszy dzień przeznaczony jest dla producentów 
i osób głębiej zainteresowanych serowarstwem far-
merskim i jego problemami. Tematem przewodnim 
panelu naukowego będą problemy technologiczne, 
na które napotykają mali producenci w procesie pro-
dukcyjnym farmerskiego przetwórstwa mleka. Je-
den z wykładów poprowadzi przedstawiciel Pol-
skiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego na 
temat dróg i sposobów rejestracji produktów regio-
nalnych i tradycyjnych. Pan Mirosław Sienkiewicz 
poruszy temat problemów związanych z przetwór-
stwem mleka chłodzonego. Przewidujemy również 
wystąpienie producenta serów z Litwy, który opowie 
o produkcji na przykładzie własnej serowarni. Jed-
nym słowem, szykujemy sporą dawkę wiedzy prak-
tycznej. 
Sobota i niedziela to tradycyjnie już dni otwarte dla 
odwiedzających, a to oznacza warsztaty smaku, stra-
gany wypełnione serami, wypiekami, lodami, naj-
wyższej jakości oliwami, konfiturami, kawą, na-
pitkami, chutneyami, dobrym lokalnym piwem, 
miodem i nalewkami oraz innymi pysznościami. 
W tym roku mamy kilku nowych wystawców, mię-
dzy innymi będzie można spróbować wiśniowej 
sangrii. Przewidujemy nowość w postaci specjalnej 
przestrzeni gastronomicznej z wiktuałami kuchni 
Ziemi Warmińskiej, przygotowanymi według trady-
cyjnych receptur przez Krzysztofa Mazurka, szefa 
kuchni Hotelu Krasicki. A pyszności te oczywiście 
w towarzystwie wybornego piwa rzemieślniczego 
z pobliskich lokalnych browarów oraz przy dźwię-
kach muzyki na żywo.

Zainteresowani będą mogli uczestniczyć w warszta-
tach smaku, podczas których będą mogli poznać sery 
na co dzień niedostępne na polskim rynku i wzboga-
cić swoją wiedzę o ich walorach i sposobach łącze-
nia z innymi produktami. 
Jest nam również bardzo miło poinformować, że 
w tym roku z okazji Czasu Na Ser, Muzeum War-
mińskie na zamku przewiduje dodatkowe atrakcje 
dla odwiedzających naszą imprezę (uchylając rąbka 
tajemnicy zdradzimy jedynie, że jest to między in-
nymi gra zamkowa).
Jak zawsze my oraz nasi wystawcy damy z siebie 
wszystko, byście Państwo spędzili u nas miło czas 
i wrócili z Lidzbarka Warmińskiego z samymi do-
brymi wspomnieniami oraz oczywiście torbami peł-
nymi pysznych serów oraz produktów naturalnych 
i tradycyjnych. Stawiamy tylko na małych, tradycyj-
nych i rodzinnych producentów, co czyni nasz festi-
wal wyjątkowym. 
Ciesząc się na spotkanie z Państwem, kolejny raz za-
praszamy w dniach 1-3 czerwca 2018 do Lidzbarka 
Warmińskiego – serowej stolicy Polski!

Organizator:
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Współorganizatorzy:
Firma Agrovis
Hotel Krasicki
Towarzystwo Przyjaciół Sera
Partner merytoryczny:
Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers 
European Network
 FACEnetwork
Patronat Honorowy:
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

W dniach 1-3 czerwca 2018r. producenci i amatorzy tradycyjnych serów już ósmy 
raz spotkają się w Lidzbarku Warmińskim na przedzamczu i dziedzińcu Hotelu KRA-
SICKI na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Serów Farmerskich i tradycyjnych. Festiwal 
„Czas na Ser” to święto serowej braci, to jedyna w Polsce impreza służąca odbudo-
wie i rozwojowi tradycji serowarskiej oraz przywróceniu i promocji „zapomnianych” 
smaków. To miejsce spotkań, wzajemnej edukacji, wymiany doświadczeń i integracji 
środowiska małych producentów oraz miłośników tradycyjnych serów.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na najem pomieszczeń bufetowych oraz kiosku o łącznej powierzchni 89,54 m2 na terenie Pływalni Krytej 
Basen „Na Fali” w Dobrym Mieście przy ul. Garnizonowej 18 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno – handlową, na okres 2 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście. 
Pomieszczenia bufetowe wyposażone są w podstawowy sprzęt gastronomiczny.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych będących przedmiotem postępowania wynosi 1.800,00 zł. (słow-
nie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu zawiera koszty mediów.
Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na kwotę nie mniej niż 100,00 (słownie: sto złotych).
Najemca lokali zobowiązany jest do utrzymania ich w należytym stanie technicznym polegającym na bieżącej konserwacji tj.
- malowaniu wnętrz i utrzymywaniu ich w estetycznym stanie 
- usuwaniu wszelkich usterek wynikłych z eksploatacji pomieszczeń i sprzętu gastronomicznego.

Wadium w wysokości: 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) należy wpłacić na konto Nr 10 8857 1041 3004 0400 2365 0002 
w Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddz. w Dobrym Mieście w terminie do dnia 20.06.2018 r. 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostaje zaliczone na poczet kaucji, której całkowita kwota będzie wynosić 4 000,00 zł 
(słownie: cztery tysiące złotych).
Lokale będzie można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OSiR – tel. 89 533 49 14 w porozumieniu z obecnym 
najemcą lokali. 
Informacje o przedmiocie najmu i warunkach przetargu można uzyskać w biurze OSiR w Dobrym Mieście przy ul. Olsztyńskiej 14, pod nume-
rem telefonu 89 533 49 14 oraz na stronach internetowych: osir.dobremiasto.com.pl, osirdm.ssdip.bip.gov.pl, dobremiasto.com.pl/osir oraz 
dobremiasto.net; dobremiasto24.pl; tonetic.tv i ukaże się w lokalnej telewizji kablowej DOB-SAT, Gazecie Olsztyńskiej, Gazecie Warmińskiej. 

Dyrektor 
Zbigniew Wójcik

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olsztyńska 14, 11-040 Dobre Miasto, 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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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 wolnostojący 100 mkw, 
2008 r. budowy, do zamieszka-
nia, na działce 600 mkw ogro-

dzonej, zagospodarowanej, 
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

STAROCIA dla zbieraczy sprze-
dam: Maszyna do szycia, Ze-
gar z drewna, Młynek. Tel. 
897623511. Kom. 791769308.

TARCICA dębowa różna su-
cha 3,5 mszesc. Bartoszyce 
tel.604323093.

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

KUPIĘ stare motocykle-części-
:silniki,ramy,baki,koła,kosze itd. 
oraz wojenne przedmioty:szable
,bagnety,hełmy,czapki,mundury,
odznaki i inne.505529328

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.rze-
czy,wanny,meble,piecyki,o-
dzież.itp.tel.731-743-011.
ZABIERAM agd,rtv,różne.rze-
czy,wanny,meble,piecyki,o-
dzież.itp.tel.731-743-011.
! GLAZURA, terakota, hydrau-
liczne, 795-820-780.
ANZA -Kompleksowe wykończe-
nia wnętrz. Zapraszamy, tel. 502-
684-657.
BUDOWA domów remonty izola-
cje łazienki, 605-571-643.
DACH 797-893-717.
GLAZURA- terakota, malowa-
nie, klinkier, murarskie. 791-
403-118.
GLAZURA, terakota, malowanie, 
hydrauliczne, panele, (89) 534-07-
45, 50-20-60-413.
LISTWY i inne wyroby z drewna 
i MDF, www.drewnid.pl, 602-
137-986.
OFERUJĘ sprzątnięcie ga-
rażu, piwnicy, strychów, rąbanie 
drzewa, porządki przydomowe 
oraz różne prace na działce, 782-
404-688.

REKLAMA

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 oddania w dzierżawę 
w trybie bezprzetargowym. Więcej inf. na stronach:

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3504 
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3518 

OGŁOSZENIE
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1. Znicz Biała Piska 26 69 81-13
2. Tęcza Biskupiec 25 45 57-33
3. Concordia Elbląg 26 44 38-29
4. Unia Susz 25 42 50-30
5. Rominta Gołdap 26 41 43-43
6. Mamry Giżycko 26 40 46-35
7. Tęcza Miłomłyn 26 37 31-38
8. Mrągowia Mrągowo 26 35 33-31
9. Motor Lubawa 25 34 40-31
10. Granica Kętrzyn 25 34 42-52
11. MKS Korsze 26 32 46-56
12. Zatoka Braniewo 25 30 34-47
13. Błękitni Pasym 25 26 44-60
14. Pisa Barczewo 25 26 32-48
15. Orlęta Reszel 25 23 27-49
16. Błękitni Orneta 26 11 19-68

1. Czarni Olecko 26 63 67-23
2. LKS Różnowo 25 53 85-37
3. Śniardwy Orzysz 26 47 50-35
4. Omulew Wielbark 26 45 42-30
5. Wilczek Wilkowo 26 40 43-43
6. Łyna Sępopol 26 40 52-48
7. SKS Szczytno 25 37 44-50
8. Warmia Olsztyn 26 37 49-42
9. Cresovia Górowo Iławeckie 26 36 44-40
10.  Vęgoria Węgorzewo 26 32 44-53
11.  Victoria Bartoszyce 26 31 51-51
12. Mazur Pisz 26 29 42-57
13. Żagiel Piecki 26 26 41-58
14. DKS Dobre Miasto 26 21 36-52
15. Jurand Barciany 25 19 30-72
16. Granica Bezledy 25 19 45-74

1.  ITS Jeziorak Iława 26 74 103-13
2.  Olimpia Olsztynek 26 51 76-35
3. GSZS Rybno 26 50 100-41
4. Ewingi Zalewo 26 45 50-49
5.  Dąb Kadyny 26 43 66-50
6. Huragan II Morąg 26 41 59-47
7. Polonia Pasłęk 26 41 51-58
8. Orzeł Janowiec Kościelny 26 33 48-55
9. Kormoran Zwierzewo 26 32 44-60
10. Płomień Turznica 26 31 56-89
11. Polonia Iłowo 26 29 51-58
12. Osa Ząbrowo 26 28 37-81
13. GKS Stawiguda 26 28 48-70
14. Radomniak Radomno 26 26 56-82
15. Czarni Rudzienice 26 22 44-66
16. Fortuna Dorotowo Gągławki 26 20 34-69

Granica Kętrzyn 5-4 Unia Susz
Pisa Barczewo 2-2 Motor Lubawa
Rominta Gołdap 3-2 Błękitni Pasym
Mrągowia Mrągowo 6-2 Mamry Giżycko
Tęcza Miłomłyn 1-1 Tęcza Biskupiec
Błękitni Orneta 0-1 Concordia Elbląg
Znicz Biała Piska 3-0 Zatoka Braniewo
MKS Korsze 5-0 Orlęta Reszel

Czarni Olecko 4-2 Granica Bezledy
Omulew Wielbark 1-0 Cresovia Górowo Iławeckie
Vęgoria Węgorzewo 1-2 Warmia Olsztyn
LKS Różnowo 5-1 Mazur Pisz
Żagiel Piecki 2-4 Victoria Bartoszyce
Jurand Barciany 1-2 Wilczek Wilkowo
DKS Dobre Miasto 3-0 Łyna Sępopol
Śniardwy Orzysz 9-2 SKS Szczytno

Olimpia Olsztynek 5-0 Polonia Iłowo
Polonia Pasłęk 4-0 Czarni Rudzienice
ITS Jeziorak Iława 11-0 Osa Ząbrowo
Dąb Kadyny 0-3 Orzeł Janowiec Kościelny
Huragan II Morąg 5-1 Fortuna Dorotowo Gągławki
Płomień Turznica 0-5 GSZS Rybno
Kormoran Zwierzewo 3-3 Radomniak Radomno
Ewingi Zalewo 1-2 GKS Stawiguda

MKS Korsze - Granica Kętrzyn 30 maja, 17:00
Orlęta Reszel - Znicz Biała Piska 30 maja, 17:00
Zatoka Braniewo - Błękitni Orneta 30 maja, 17:00
Concordia Elbląg - Tęcza Miłomłyn 30 maja, 17:00
Tęcza Biskupiec - Mrągowia Mrągowo 30 maja, 17:00
Mamry Giżycko - Rominta Gołdap 30 maja, 17:00
Błękitni Pasym - Pisa Barczewo 30 maja, 17:00
Motor Lubawa - Unia Susz 30 maja, 17:00

Śniardwy Orzysz - Czarni Olecko 30 maja, 17:00
SKS Szczytno - DKS Dobre Miasto 30 maja, 17:00
Łyna Sępopol - Jurand Barciany 30 maja, 17:00
Wilczek Wilkowo - Żagiel Piecki 30 maja, 17:00
Victoria Bartoszyce - LKS Różnowo 30 maja, 17:00
Mazur Pisz - Vęgoria Węgorzewo 30 maja, 17:00
Warmia Olsztyn - Omulew Wielbark 30 maja, 17:00
Cresovia Górowo 
Iławeckie

- Granica Bezledy 30 maja, 17:00

Ewingi Zalewo - Czarni Olecko 30 maja, 17:00
GKS Stawiguda - DKS Dobre Miasto 30 maja, 17:00
Radomniak Radomno - Jurand Barciany 30 maja, 17:00
GSZS Rybno - Żagiel Piecki 30 maja, 17:00
Olimpia Olsztynek - LKS Różnowo 30 maja, 17:00
Fortuna Dorotowo 
Gągławki

- Vęgoria Węgorzewo 30 maja, 17:00

Orzeł Janowiec 
Kościelny

- Omulew Wielbark 30 maja, 17:00

Osa Ząbrowo - Granica Bezledy 30 maja, 17:00

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

4 liga Kolejka 26 Klasa okręgowa grupa 1, Kolejka 26 Klasa okręgowa grupa 2, Kolejka 26

Kolejka 27 Kolejka 27 Kolejka 27 - 30 maja

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)

Skarb kibica

-Jest Pan trenerem Victorii od 
niedawna. 
Po przerwie spowodowanej sy-
tuacją osobistą dostałem propo-
zycję prowadzenia Victorii od 
pierwszego kwietnia. Po prze-
analizowaniu sytuacji i rozmowie 
z zarządem zdecydowałem się 
podjąć wyzwanie utrzymania ligi 
okręgowej w Bartoszycach.
-Główny problem Victorii, 
który przekłada się na zajmo-
wanie w tabeli niskiego miej-
sca?
Uważam, że zespół tracił i traci 
zbyt dużo bramek. Postawiłem 
sobie za priorytetowy cel, aby po-
prawić grę obronną zespołu.
-Początek tej rundy jednak nie 
był zbyt udany. Czy zauważa 
Pan poprawę w grze zespołu?
Rzeczywiście początek nie był 
udany, jednak należy podkreślić, 
że po moim przyjściu graliśmy 
mecze z drużynami z czuba ta-
beli. W tej chwili zespół zaczyna 

próbować wdrażać w meczach, to 
co robimy na treningach i pewne 
elementy wyglądają coraz lepiej. 
Jednak musimy dać sobie tro-

chę czasu, aby gra wyglądała na-
prawdę dobrze.
-Czy patrząc na zespół uważa 
Pan za możliwe uplasowanie się 

w środku tabeli?
Victoria posiada bardzo dobrych 
zawodników. Zarówno doświad-
czonych jak i fajnych młodych 
perspektywicznych zawodników. 
Uważam że potencjał ludzki jest 
zdecydowanie na wyższe miejsce 
niż obecnie zajmujemy.

-W tym sezonie najważniej-
sze będzie utrzymanie miejsca 
w tabeli. Jakie cele stawia Pan 
sobie i drużynie w przyszłych 
rozgrywkach?
Zarząd Victorii postawił przede 
mną cel utrzymania zespołu w li-
dze okręgowej. Jakie cele będą na 

przyszły sezon należałoby zapy-
tać prezesa klubu. Na pewno am-
bicje moje i zespołu są wyższe.
-Widzi Pan w swojej drużynie 
młodych zawodników, którzy 
za jakiś czas będą mogli zaist-
nieć w wyższych ligach? 
Nie chciałbym kogoś szczegól-
nie wyróżniać, ale jest 2-3 chło-
paków którzy mają potencjał, 
jednak muszą nad sobą popraco-
wać, żeby się rozwinąć i zaistnieć 
gdzieś wyżej. Uważam, że poten-
cjał, to nie wszystko i musi być 
on poparty ciężką pracą nad sobą 
w każdym aspekcie niezbędnym 
w grze.
-Czy w Bartoszycach jest dobry 
klimat do uprawiania piłki noż-
nej?
Jestem jeszcze chyba zbyt krótko 
w Bartoszycach, aby to ocenić. 
Jednak z doświadczenia wiem że 
klimat jest wtedy, gdy są wyniki 
i wysokie miejsce w tabeli.
-W Bartoszycach czuć już mun-
dial i to, że odbywa się on bar-
dzo niedaleko? 
Widać już flagi i czuć klimat zbli-
żających się mistrzostw. Sami też 
jedziemy na przedostatni spraw-
dzian naszych reprezentantów 
w meczu z Chile.
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Victoria Bartoszyce drużyna założona w 1952 roku, obecnie występuje w klasie okrę-
gowej. Z początkiem kwietnia doszło w drużynie do zmiany trenera. Nowym szkole-
niowcem został Łukasz Pyrzak.

Nowy trener ma pomóc Victorii Bartoszyce 
w utrzymaniu się na poziomie „okręgówki”

Victoria Bartoszyce
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Największym osłabieniem na 
pewno będzie odejście, Jakuba 
Kochanowskiego, który był naj-
lepiej blokującym siatkarzem po-
przedniego sezonu. Kuba niesa-
mowicie rozwinął się i już teraz 
jest jednym z najlepszych środ-
kowych w Polsce. Bardzo trudno 
będzie zastąpić takiego zawod-
nika. Będzie on reprezentował 
w przyszłym sezonie Skrę Beł-
chatów.
Kolejnym zawodnikiem z pierw-
szego szeregu, który opuścił 
Olsztyn, jest Tomas Rousseaux. 
Belgijski przyjmujący potrzebo-
wał trochę czasu, aby przyzwy-
czaić się do realiów Plus Ligi, 
ale gdy już mu się to udało, to 
naprawdę zdobywał sporo punk-
tów. Tomas mógł zostać w Olsz-
tynie, ponieważ zaproponowano 
mu nowy kontrakt, ale zdecydo-
wał się odejść do drużyny GKS 
Katowice.
Następna trójka, która również 
opuszcza Olsztyn, to zawodnicy, 
którzy zazwyczaj zaczynali me-
cze w kwadracie dla rezerwo-
wych. Mowa tutaj o Adrianie 
Buchowskim, Łukaszu Ma-

kowskim i Blake Scheerhoor-
nie. Stanowili oni alternatywę, 
dla siatkarzy z pierwszej szóstki. 
Rola Adriana Buchowskiego była 
wręcz bezcenna. Często wcho-
dził w niezwykle trudnych mo-
mentach i bardzo pomagał dru-
żynie. Był takim jokerem w tali 
Roberto Santilliego. Sam Adrian 
zdecydował, że chce w przyszłym 
sezonie grać więcej, dlatego po-
stanowił poszukać sobie nowego 
pracodawcę.
Łukasz Makowski i Blake Sche-
erhoorn nie nagrali się za dużo 

w poprzednim sezonie. Łukasz 
o miejsce w składzie musiał ry-
walizować z Pawłem Woickim, 
a nikomu nie trzeba tłumaczyć, 
jak wartościowym jest siatka-
rzem. Dla Blake natomiast był 
to dopiero pierwszy sezon w ty-
powej seniorskiej siatkówce, po-
nieważ wcześniej występował 
w lidze uniwersyteckiej. Teraz 
potrzebuje on przede wszystkim 
gry, żeby się rozwijać i dlatego 
zdecydował się opuścić Olsztyn 
i przenieść do ligi francuskiej. 
Niezwykle bogatą karierę zde-
cydował się zakończyć Daniel 
Pliński, który pomimo swojego 
wieku w poprzednim sezonie 
prezentował naprawdę wysoką 
formę.
Wiemy również o dwóch zawod-
nikach, którzy dołączą do olsz-
tyńskiej drużyny. Pierwszym 
z nich będzie Marcel Lux, sło-
wacki przyjmujący, który w swo-
jej karierze wywalczył już Mi-
strzostwo Słowacji. Jest to jeszcze 
młody i perspektywiczny zawod-
nik, który w Olsztynie powinien 
nabrać cennego doświadczenia. 
Drugim zawodnikiem jest środ-
kowy Paweł Pietraszko, który 
ostatni sezon spędził w GKS-ie 
Katowice. Niedługo powinniśmy 
poznać cały skład olsztyńskiej 
drużyny na sezon 2018/19.
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I to właśnie w pierwszej grze wy-
chowanek Morlin stanął przy 
stole, a jego przeciwnikiem był 
Paweł Chmiel. W pierwszym 
secie gra była wyrównana, ale 
w drugiej połowie seta to ping-
pongista drużyny z Bytomia 
okazał się lepszy i wygrał go 
7:11. Drugi set rozstrzygnął się 
w końcówce i również padł łu-
pem Chmiela do 9. W trzecim se-
cie Petaś nie miał już nic do po-
wiedzenia i przegrał go 3:11, 
a całe spokanie 0:3.
Jako drudzy do stołu podeszli 

Eugene Wang i Robert Flo-
ras. Pierwszy set to walka mię-
dzy oboma pingpongistami za-
kończona zwycięstwem Wanga 
11:9. W drugim secie Kanadyj-
czyk rozkręcił się i pewnie wygrał 
go do 5. W trzeciej partii Floras 
nie potrafił znaleźć sposobu, na to 
by przeciwstawić się reprezentan-
towi Kanady i padła ona również 
jego łupem tym razem do 6. Po tej 
grze mieliśmy remis 1:1.
W trzecim spotkaniu doszło do 
pojedynku Bartosza Sucha i To-
masa Konecnego. Pierwszy set 

to popis gry Czecha i pewna jego 
wygrana 3:11. W drugim secie po 
wyrównanej grze, lepszy okazał 
się Such i wygrał go 12:10. Jed-
nak w setach trzecim i czwartym, 
to pingpongista drużyny z Byto-
mia zachował więcej zimnej krwi 
i wygrał obie partie odpowiednio 
do 8 i 10.
W czwartym meczu zmierzyli się 
Petaś i Floras. Od początku spo-

tkania było widać, że młodemu 
ostródzianinowi będzie ciężko 
ograć rywala. Pierwszego seta 
starszy z Polaków wygrał 6:11. 
W drugim secie poradził sobie 
jeszcze lepiej i wygrał go do 4, 
dzięki czemu Bytomianie wy-
wieźli z Ostródy 3 punkty.
Po tym spotkaniu Ostródzianie 
rozegrali jeszcze ostatni mecz 
sezonu, w którym pokonali 2:3 
ZKS Palmiarnię Zielona Góra 
i zakończyli sezon na dziewiątym 
miejscu. 
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Morliny Ostróda uległy we władnej hali 3S Polonii By-
tom 1:3 w 21. kolejce LOTTO Superligi. Gopodarze 
przystąpili do meczu osłabieni, gdyż wystąpić nie mógł 
Dimitrij Prokopcov, a w jego miejsce trener Tomasz 
Krzeszewski desygnował do gry Kacpra Petasia.

Morliny Ostróda 
zakończyły sezon

Niedawno skończyły się emocje związane z sezonem 
2017/18, a już trzeba myśleć o nowym sezonie. Indyk-
pol AZS Olsztyn oficjalnie poinformował, że pięciu za-
wodników na pewno zmieni swoje otoczenie i nie bę-
dziemy ich oglądać w olsztyńskich barwach.

Zmiany w Indykpolu AZS 
Olsztyn. Z drużyną żegna 
się sześciu zawodników

Kuba Kochanowski przenosi 
się do Skry Bełchatów Przed meczem Morliny Ostróda vs Polonia Bytom


