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SPRZĘT SPORTOWY I PŁYWAJĄCY ORAZ WEEKENDY TEMATYCZNE W CENTRUM 
REKREACYJNO - SPORTOWYM UKIEL 
STREFA SPORTU I REKREACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W URANII

- ATRAKCYJNE BILETY CAŁODZIENNE

Klimatyzacja w olsztyńskich 
autobusach nie zawsze 
działa prawidłowo

Sąd Okręgowy w Elblągu 
otrzymał jedną 
z najnowocześniejszych 
siedzib w Polsce

Skutki upałów 
w naszym regionie



2 www.facebook.com/wgwarminska13.06-26.06.2018 r. numer 126 www.gwarminska.pl

KRONIKA
POLICYJNA

Agencja Wydawniczo-Reklamowa MultiMedia

WYDAWCA:

ADRES REDAKCJI:
redakcja@gwarminska.pl, tel 533 074 600

REDAKTOR NACZELNY:
Dariusz Gołębiowski

DZIAŁ REKLAMY I MARKETINGU
tel. 739 074 698

REDAGUJE:
Zespół dziennikarski

GRAFIKA I DTP:
Maciej Pilitowski

DRUK:
POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Drukarnia w Bydgoszczy

ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń 

oraz zastrzega sobie prawo do skracania 
nadesłanych tekstów.

AKTUALNIE

We wtorek (05.06.2018), stróże 
prawa pilnujący bezpieczeń-
stwa na Jeziorze Ukiel - sierż. 
szt. Bartosz Ziarek i st. asp. 
Grzegorz Białobrzeski, wni-
kliwie obserwowali akwen. 
Dzień był bardzo wietrzny. 
Okolo godz. 18 00 uwagę po-
licjantów przykuły 4 osoby, 
które mimo dużej fali zde-
cydowały się wypłynąć ło-
dzią typu canoe. Obawy po-
licjantów bardzo szybko się 
potwierdziły – ok. 100 metrów 
od brzegu z powodu dużych 
fal, kanadyjka wywróciła się, 
a wszyscy mężczyźni przera-
żeni wpadli do wody. Olsztyń-
scy wodniacy ruszyli na po-
moc policyjną motorówką. Po 
chwili podjęli osoby z wody, 
wciągnęli na pokład, a następ-
nie przetransportowali wraz 
z canoe na ląd. Osoby nie po-
trzebowały pomocy lekarskiej. 
Dzięki szybkiej reakcji mun-
durowych na szczęście nikomu 
nic się nie stało. Na uwagę za-
sługuje fakt, że wszyscy męż-
czyźni mieli na sobie kamizelki 
wypornościowe – to z pewno-
ścią również przełożyło się na 
szczęśliwe zakończenie ich 
wyprawy.
Pamiętajmy! Woda oprócz ra-
dości i zabawy, niesie za sobą 
również wiele niebezpie-
czeństw, dlatego apelujemy 
o rozsądek, ostrożność i prze-
strzeganie podstawowych za-
sad bezpieczeństwa.

kmp

Pogoda sprzyja wypoczyn-
kowi nad wodą, to z kolei 
przekłada się na wytężoną 
pracę policyjnych wodnia-
ków. We wtorek, w bardzo 
wietrzny dzień, stróże prawa 
pilnujący bezpieczeństwa na 
Jeziorze Ukiel, interweniowali 
wobec 4 mężczyzn, którzy 
wpadli do jeziora, po tym jak 
wywróciła się "kanadyjka". 
Na szczęście nikomu nic się 
nie stało. Wysokie tempera-
tury ostatnich dni sprzyjały 
wypoczynkowi nad wodą.

Olsztyn: 
Policyjni wodniacy 
pomogli osobom, 
które podczas 
silnego wiatru 
wypadły z kanadyjki 
do jeziora

- Do studiowania zaprasza Cię 
uczelnia z tradycją, ale jedno-
cześnie tętniąca życiem i mło-
dością. Wybierz coś dla siebie 
spośród 75 kierunków kształ-
cenia reprezentujących wszyst-
kie dziedziny nauki: od huma-
nistyki, nauk przyrodniczych, 
technicznych po medycynę 
i sztukę. Przejdź rekrutację na 
UWM. Czeka na Ciebie znako-
mita kadra, nowoczesne pra-
cownie oraz laboratoria. Naukę, 
a jednocześnie największą przy-
godę swojego życia, rozpocz-
niesz w wyjątkowym miejscu- 
w KORTOWIE- najpiękniejszym 
miasteczku akademickim w Pol-

sce – tak przyszłych studentów 
UWM zachęca na swojej stro-
nie internetowej.
Kandydaci mają do wyboru bar-
dzo różnorodne kierunki. Jest 
m.in. Administracja, Bioin-
żynieria Produkcji Żywności, 
Energetyka, Gospodarowanie 
Zasobami Wodnymi, Leśnictwo, 
Pielęgniarstwo, Ratownictwo 
Medyczne, Wojskoznawstwo, 
a także wiele innych kierunków.
Do dnia 9 lipca kandydaci mu-
szą zarejestrować się w syste-
mie IRK, wybrać interesujące 
ich kierunki i wpłacić opłatę re-
krutacyjną. 13 lipca w systemie 
zostanie zamieszczona lista osób 

zakwalifikowanych na studia. 
Wtedy kandydaci poprzez do-
starczenie wymaganych doku-

mentów, będą musieli potwier-
dzić zamiar studiowania.
Trwają również rekrutacje 
w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 
im. Józefa Rusieckiego, a także 

w  Wyższej Szkole Informatyki 
i Ekonomii Towarzystwa Wie-
dzy Powszechnej w Olsztynie. 

Jeżeli chodzi o OSW, to rekru-
tacja odbywa się na kierunkach 
Fizjoterapia, Wychowanie Fi-
zyczne, Kosmetologia i Pedago-
gika. Rekrutacja zakończy się 18 
sierpnia.
Władze Olsztyńskiej Szkoły 
Wyższej przypominają, że 
Zgodnie z Rozporządzeniem 
MNiSW z dnia 26 września 
2016 r. możliwość uzyskania ty-
tułu magistra przez obecnych li-
cencjatów fizjoterapii wygasa 
z dniem 31 grudnia 2022 r. 
Oznacza to, że ostatni nabór na 
studia odbędzie się w roku aka-
demickim 2020/2021.
W  Wyższej Szkole Informatyki 
i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej w Olsztynie rekru-
tacja odbywa się na trzech pod-
stawowych kierunkach: Admini-
stracja, Ekonomia i Pedagogika. 
Pod koniec drugiego semestru 
studenci wybierają specjalność, 
która ich najbardziej interesuje.
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Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie rozpoczęła się rekrutacja 
kandydatów na rok akademicki 2018/19. UWM ma do zaoferowania aż 75 kierunków 
kształcenia.

Kandydaci na studentów decydują 
o swojej przyszłości

Na świecie obowiązują dwa „sys-
temy” informowania o stanie 
zdrowia osób sprawujących wła-
dzę: amerykański – jawny oraz 
tajny – stosowany w zasadzie we 

wszystkich pozostałych krajach 
świata.
Standard „amerykański” zakłada 
publikowanie na bieżąco pełnej 
informacji o stanie zdrowia osób 
sprawujących najważniejsze funk-
cje w państwie. Amerykanie wy-
chodzą bowiem z założenia, że im 
więcej wiedzą o polityku, tym bar-
dziej wydaje się im on uczciwszy. 
Tak więc w myśl zasady, że „tylko 
ten ma tajemnice, kto ma coś na 
sumieniu”, amerykańscy wyborcy 
oczekują od swoich polityków peł-
nej szczerości. Jednak przypadki 
chociażby prezydentów Fran-
klina D. Roosevelta, jak i Johna 
F. Kennedy’ego, których dolegli-

wości były starannie ukrywane 
przed opinią publiczną pokazują, 
że od tej reguły pojawiają się od-
stępstwa.
Stąd też zdecydowanie popular-
niejszy jest drugi system, w którym 
stan zdrowia polityków pozostaje 
ich prywatną sprawą, bo „przy 
jego pomocy można rozegrać 
każdego polityka” – jak powie-
dział w sierpniu 2008 roku prezy-
dent Lech Kaczyński, wprowadza-
jąc tym samym polski „standard” 
w kwestiach informowania o kon-
dycji polityków.
Niemniej informacje o stanie ich 
zdrowia mogą być dla polityków 
dobrym narzędziem marketingu 

politycznego. Pokazuje to z ko-
lei przykład byłego francuskiego 
prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego. 
Gdy latem 2009 roku zasłabł pod-
czas porannego joggingu – jego 
notowania zaczęły zwyżkować. 
Wręcz rekordowy skok w rankin-
gach popularności zapewniła mu 
francuska prasa brukowa, która 
spekulowała, że przyczyną niedy-
spozycji prezydenta nie były upały, 
ale młoda i atrakcyjna żona Carla 
Bruni.
Jak widać stan zdrowia najważ-
niejszych osób w państwie budził 
i budzić będzie zawsze zaintereso-
wanie wyborców, chociaż niewąt-
pliwie najwięcej emocji wywołują 
kwestie ich zdrowia psychicznego.
Zapewne z tej przyczyny co pe-
wien czas w Sejmie pojawiają się 
inicjatywy, aby chociaż przed wy-
borami kandydaci byli obowiąz-
kowo poddawani badaniom psy-
chiatrycznym. No bo skoro takie 
badania obowiązują na przykład 
zawodowych kierowców, to czemu 

nie badać tych, którzy mogą na-
robić zdecydowanie więcej szkód, 
niż niezrównoważeni szoferzy. Wy-
dawać by się mogło, że obserwu-
jąc „występy” niektórych parla-
mentarzystów w Sejmie, czy poza 
nim, większość Polaków przy-
chyli się do idei obowiązkowych 
badań psychiatrycznych wybrań-
ców narodu. Jednak uchwalić ta-
kie prawo musieliby sami zainte-
resowani – a przecież wiadomo, 
że większość pacjentów szpitali 
psychiatrycznych to osoby jak naj-
bardziej „normalne” (podobnie 
więzienia pełne są niewinnie osa-
dzonych). Stąd też trudno chyba 
będzie znaleźć sejmową większo-
ści dla stosownej ustawy.
„Nie czuję się źle. Ale nie oba-
wiajcie się. pewnego dnia nie 
omieszkam umrzeć” – pocieszał 
swoich rodaków prezydent Fran-
cji, Charles de Gaulle (o jego sta-
nie zdrowia również nie informo-
wano opinii publicznej).

 dr Wojciech K. Szalkiewicz

Prawie połowa respondentów uważa, że stan zdrowia najważniejszych polityków 
w Polsce powinien być podawany do publicznej wiadomości. Przeciwnego zdania 
jest niecałe trzydzieści procent ankietowanych. Podobny odsetek badanych nie ma 
zdania w tej sprawie. Takie wyniki sondażu opublikowała niedawno jedna z gazet. 
Pretekstem do ich przeprowadzenia są kłopoty z kolanem lidera rządzącej partii.

Zdrowie władzy

Nie we wszystkich autobusach 
miejskich w Olsztynie przyjemnie 
podróżuje się podczas wysokiej 
temperatury. Jadąc w ostatnim 
czasie w kierunku Jarot, można 
było natrafić na autobusy linii 117 
czy 126, w których klimatyzacja 
po prostu nie funkcjonowała. Przy 
ponad 30 stopniach, trudno jest 
wytrzymać w autobusie, nawet 
gdy są w nim otwarte okna. 
- Gdy jest taka pogoda, to kie-
rowca musi włączyć klimatyzację, 
bo naprawdę trudno jest w takim 
autobusie wytrzymać. Jechałam 
15 minut, a czuje się jakbym wy-
szła z sauny. To była naprawdę 
męcząca przejażdżka i oby coś 
z tym zrobili, ponieważ warunki 
akurat w tym olsztyńskim autobu-

sie były bardzo trudne – powie-
działa nam Pani Agnieszka.
Zgłosiliśmy się do Zarządu Dróg 
Zieleni i Transportu w Olsztynie, 
aby wyjaśnić sytuację z klimaty-
zacją w olsztyńskich autobusach- 
Zgodnie z umowami podpisanymi 
z operatorami (MPK, Meteor/
Irex-3, KDD) w pojazdach należy 

utrzymywać odpowiednią tempe-
raturę. Od 1 kwietnia do 31 paź-
dziernika powinna ona mieścić się 
w przedziale od 18 do 24 st. Cel-
sjusza. Jeśli temperatura na ze-
wnątrz przekracza 28 st. C, w po-
jeździe powinno być co najmniej 
o 4 stopnie mniej. Oznacza to obo-
wiązek włączania klimatyzacji, je-

śli pojazd jest w nią wyposażony, 
lub otwierania włazów na dachu. 
Obecnie 141 z 192 autobusów jest 
wyposażonych w klimatyzację - to 
niemal 75%. Jeszcze 4 lata temu, 
tj. w 2014 roku było to 65 ze 170 
autobusów - co stanowiło zale-
dwie 38% pojazdów wyposażo-
nych – powiedział Paweł Pliszka 
z olsztyńskiego ZDZiT-u.
Jak widać teoretycznie więk-
szość autobusów jest klimatyzo-
wana, więc pasażerowie powinni 
być zadowoleni, jednak w prak-
tyce nie jest tak kolorowo – Aku-
rat w tym autobusie, w którym te-
raz jechałem klimatyzacja była 
odczuwalna, natomiast wczoraj 
już nie było tak fajnie. W auto-
busie było na pewno ponad trzy-
dzieści stopni, więc trudno było 
wysiedzieć, zwłaszcza, że auto-
bus był praktycznie pełny i na-
wet trudno było złapać oddech. 
Moim zdaniem takie sytuacje nie 
powinny mieć miejsca, ponieważ 

mogą się skończyć zasłabnięciem 
jakiś osób- powiedział Mariusz, 
którego spotkaliśmy na jednym 
z olsztyńskich przystanków.
Paweł Pliszka zapewnia, że 
ZDZiT kontroluje, czy kierowca 
włącza klimatyzację w autobu-
sie-Kontrolujemy włączanie kli-
matyzacji w autobusach. Je-
żeli mimo wysokich temperatur 
na zewnątrz kierowca nie uru-
chomi chłodzenia w pojeździe, 
nakładana jest kara w wysokości 
40 zł. W tym sezonie jak na ra-
zie odnotowaliśmy 3 takie przy-
padki. Trzeba mieć na uwadze 
fakt, że przestrzeń dla pasażerów 
jest duża i osiągnięcie tempera-
tury pożądanej przez podróżują-
cych nie jest łatwe. Szczególnie 
w przypadku pojazdów komuni-
kacji miejskiej, które co kilka mi-
nut zatrzymują się na przystanku 
i otwierają drzwi. Wymiana po-
wietrza następuje szybko, a czas, 
by ponownie je ochłodzić we-
wnątrz autobusu wynosi tylko 
tyle, ile autobus będzie jechał do 
kolejnego przystanku.
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W ostatnim czasie zarówno w całej Polsce, jak i w naszym regionie panują upały. Tem-
peratura często przekracza nawet 30 stopni. Czy olsztyńskie autobusy są przygoto-
wane na taką temperaturę?

Klimatyzacja w olsztyńskich autobusach 
nie zawsze działa prawidłowo

Budynek Rektoratu w Kortowie

Autobus MPK w Olsztynie 
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W sierpniu 2015 roku Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad podpisała umowę na bu-
dowę obwodnicy o długości 10 
km w ciągu drogi krajowej nr 16 
z konsorcjum firm Intercor sp. 
z o.o z Zawiercia i Most sp. z o.o. 
z Sopotu. Planowo budowa tego 
odcinka powinna zakończyć się 
jeszcze w czerwcu, ale już wia-
domo, że tak się nie stanie. Bu-
dowa drugiego odcinka obwod-
nicy również się opóźni.
- Wykonawcy złożyli tzw. roszcze-
nia terminowe, z tytułu złej po-

gody w ubiegłym roku, szcze-
gólnie w kwietniu, wrześniu 
i październiku, gdzie średnia mie-
sięczna opadów ponad pięcio-
krotnie przekroczyła normę. Wy-
stąpienia wykonawców są jeszcze 
analizowane, ale na tę chwilę mo-
żemy powiedzieć, że zgodzimy 
się na zadaniu 1 (Olsztyn Zach. – 
Olsztyn Płd.) na wydłużenie ter-
minu zakończenia o 2 miesiące, 
natomiast na zadaniu 2 (Olsz-
tyn Wsch. – Olsztyn Płd.) moż-
liwe będzie udostępnienie głów-
nego ciągu drogi (przejezdność) 

pod koniec roku – powiedział Ka-
rol Głębocki, Główny specjali-
sta ds. komunikacji społecznej 
GDDKiA w Olsztynie.
Teraz warunki pogodowe są 
sprzyjające więc prace przyśpie-
szyły- W ostatnich tygodniach 
warunki pogodowe były przez 
większość czasu sprzyjające, dla-
tego zakres robót znacznie po-
większył się w porównaniu z mie-
siącami ubiegłymi- dodaje Karol 
Głębocki.
Przyjrzyjmy się, jak obecnie wy-
gląda postęp prac. Na odcinku 

Olsztyn Zachód – Olsztyn Po-
łudnie, zaawansowanie robót 
mostowych wynosi ponad 90 

proc., a robót drogowych 75 
proc. Prowadzone są głównie ro-
boty bitumiczne. Na obiektach 

mostowych trwają roboty wy-
kończeniowe.
Natomiast na odcinku  Olsztyn 
Wschód – Olsztyn Południe, za-
awansowanie robót mostowych 
wynosi 72 proc., a robót drogo-
wych 49 proc. W ramach robót 
drogowych prowadzone są ro-
boty ziemne, wykonywana jest 
podbudowa drogi, toczą się już 
prace bitumiczne. Na obiektach 
mostowych trwają prace kon-
strukcyjne.
Jak widać kierowcy będą musieli 
uzbroić się jeszcze w odrobinę 
cierpliwości, zanim w pełni będą 
mogli korzystać z tej ważnej in-
westycji.
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Budowa pierwszego odcinka południowej obwodnicy Olsztyna, czyli inwestycji nie-
zwykle oczekiwanej przez kierowców, powinna powoli dobiegać końca. Wiemy jed-
nak, że zakończenie robót trochę się opóźni.

Opóźnienia na budowie południowej obwodnicy Olsztyna

Nowy obiekt oddano do użytku 
w grudniu  2017 roku, a na po-
czątku bieżącego roku prze-
prowadziły się tutaj elbląskie 
wydziały Sądu Okręgowego 
i Rejonowego. Obecnie w no-
wej siedzibie mieszczą się m.in. 
wydziały: ksiąg wieczystych, cy-
wilny, rodzinny i nieletnich oraz 
pracy i ubezpieczeń społecz-
nych. Inicjatorem budowy był sę-
dzia Jacek Pietrzak – Prezes Sądu 
Okręgowego, a obecnie sędzia 
Sadu Apelacyjnego w Gdańsku.

Nowocześnie 
i przestronnie
Budynek ma 12 kondygnacji  
i jedną podziemną, są w nim 
343 pomieszczenia. Łączna po-
wierzchnia netto budynku to 
8.822 m2, a jego kubatura to 
38.164 m3. Budynek sądu w El-
blągu ma aż 47 metrów wyso-
kości jednak nie jest on najwyż-
szy w Polsce. Wyprzedza go 
jedynie budynek sądu w Tarno-
brzegu (ok. 55 metrów wyso-
kości). Bezpośrednio przy bu-
dynku dostępnych jest 50 miejsc 
parkingowych, w tym 2 miejsca 
dla osób niepełnosprawnych i 5 
miejsc na kondygnacji podziem-
nej, przeznaczonych dla pojaz-

dów służbowych i konwojów. 
Miasto ze swojej strony przy-
gotowało dodatkowe bezpłatne 
parkingi w pobliżu przedszkola 
przy ul. Karowej i wzdłuż ul. 
Płk. Dąbka przy Szkole Podsta-
wowej nr 19. 
Uroczystość rozpoczął sędzia 
Piotr Żywicki, prezes Sądu 
Okręgowego w Elblągu:
-Jestem przekonany, że nowe, 
lepsze warunki pracy będą owo-
cować jeszcze lepszą i wyższą 
jakością orzecznictwa i spraw-

nością toczących się tu postę-
powań- mówił do uczestników 
uroczystości.

Dobry humor wiceministra
W nowym sądzie pracuje łącznie 
około 260 osób, w tym około 75 
pracowników Sądu Okręgowego 
i około 185 pracowników Sądu 
Rejonowego.
Dobry humor z okazji uroczy-
stego otwarcia dopisywał wice-
ministrowi sprawiedliwości Łu-
kaszowi Piebiakowi:- W Elblągu 
jest sąd najwyższy – no, może je-
den z najwyższych w Polsce – 
chociaż nie jest instancją osta-
teczną . Ponadto już w nieco 
poważniejszym tonie dodał: -To, 
że spotykamy się w takim miejscu 
i przy takiej okazji świadczy o tym, 
że państwo polskie jest państwem 
poważnym. Niezależnie od tego, 
kto władzę sprawuje, kto wy-
grywa wybory to nieustanną tro-
ską powinno być to, żeby budynki 
sądowe świadczyły o poważnym 
traktowaniu obywateli.
Prezes Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku Jacek Grela, wyra-
ził przekonanie, że budynek Sądu 
Okręgowego w Elblągu będzie 
przystępny dla mieszkańców El-
bląga, a w szczególności dla pra-

cowników. -W końcu w pracy 
spędzamy zazwyczaj większość 
swojego czasu. Prezes spuentował 

myśl odwołując się do sentencji 
Blaise Pascala: -Twój dom może 
Ci zastąpić cały świat. Ale cały 
świat nigdy nie zastąpi Ci domu.

Faza projektowa wraz z udzie-
leniem pozwolenia na budowę 
trwała od stycznia 2009 do paź-
dziernika 2012 roku. Prace bu-
dowlane trwały od 2013 do 2017. 
Całkowity koszt inwestycji to 
58 272 900 złotych, z czego koszt 
robót budowlanych to 52 059 749 
złotych.

 bart

W ostatni piątek (8 czerwca) nastąpiło długo wyczekiwane przez mieszkańców otwarcie Sądu Okręgowego i Re-
jonowego przy ulicy Płk. Dąbka. Nowa siedziba  to jeden z najwyższych i najnowocześniejszych budynków sądo-
wych   w Polsce. Na uroczystość przyjechali goście specjalni, m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, 
czy też Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur. W piątkowej uroczystości wzięli też udział 
przedstawiciele władz lokalnych  Elbląga i  regionu. 

Sąd Okręgowy w Elblągu otrzymał jedną 
z najnowocześniejszych siedzib w Polsce.
Koszt inwestycji to prawie 60 milionów złotych!

REKLAMA

Obwodnica będzie oddana z opóźnieniem

Od lewej: Prezes Sądu Okręgowego Piotr Żywicki, Przewodniczący Krajowej Rady 
Sądownictwa Leszek Mazur, Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, Prezes Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Grela

Od lewej: Dyrektor Biura Regionalnego UM WWM Grażyna Kluge, Prezydent Elbląga  
Witold Wróblewski, Wicewojewoda Sławomir Sadowski 

Nowy budynek elbląskich sądów
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- Przez upały mamy więcej po-
żarów traw czy suchych ściółek 
w lesie. Nie są to jakieś ogromne 
ilości, ale na tą chwilę mogę po-
wiedzieć, że w ostatnim czasie 
mamy nie więcej niż dziesięć in-
terwencji w ciągu doby – Rafał 
Melnyk, oficer prasowy, KW 
PSP w Olsztynie .
Rafał Melnyk powiedział nam 
również, czego nie powinnyśmy 
robić, aby zmniejszyć możliwość 
pożaru- Dużo osób lekceważy to, 
że jest bardzo sucho i idąc sobie 
w lesie wyrzuca niedopałek pa-
pierosa. Osoby te nie zdają sobie 
sprawy, że w ten niedopałek pa-
pierosa może spowodować po-
żar. Jest to bardzo lekceważące 
zachowanie. W momencie gdy 
jest ustanowiony zakaz wejścia 
do lasu, to powinniśmy go prze-
strzegać, ponieważ łamanie za-
kazu również może spowodować, 
że dojdzie do pożaru. Taki zakaz 
jest podyktowany tym, że ściółka 
ma bardzo niską wilgotność. 
Wjeżdżanie samochodami do 
lasu, poza drogami, które są prze-
znaczone do jazdy, również jest 
bardzo nieodpowiedzialne. Sa-
mochody posiadają katalizatory, 
które się szybko nagrzewają i ist-
nieje możliwość, że ściółka może 

się od tego zapalić. W momencie 
gdy tylko zauważymy cokolwiek, 
związanego z ewentualnym poża-
rem, to trzeba natychmiast zgło-
sić i podać dokładną lokalizację. 
Jeżeli już się coś pali, nie utrud-
niajmy pracy strażakom, tylko 
najlepiej jak przyjadą już odpo-
wiednie służby, oddalmy się od 
miejsca pożaru.
Jak my sami powinniśmy ra-
dzić sobie z upałami? Przede 
wszystkim nie można zapomi-
nać o nawadnianiu organizmu. 
Tak jak podczas normalnego dnia 
powinniśmy przyjmować około 
1.5 litra płynów, tak w trakcie 
upałów, nawet dwa razy więcej. 
Wielu z nas podczas upałów pije 
zimną wodę, żeby się ochłodzić. 
Lepiej jednak, aby uniknąć szoku 
termicznego, wypić herbatę np. 
z dodatkiem mięty. Można rów-
nież do napoju dodać szczyptę 
soli.
Jeżeli natomiast chodzi o jedze-
nie, to lepiej jeść podczas upałów 
potrawy lekkostrawne i oczywi-
ście nie zapominać o spożywa-
niu owoców i warzyw, które mają 
w sobie dużo witamin. A to wła-
śnie witaminy są potrzebne na-
szemu organizmowi, do normal-
nego funkcjonowania.

Wychodząc z domu podczas upa-
łów musimy pamiętać o nakry-
ciu głowy, ale również dobrze, 
aby zasłonięty był kark, ponieważ 
jest on bardzo narażony na pro-
miennie słoneczne. Nie powinni-
śmy wtedy nosić również ciem-
nych rzeczy, ponieważ te bardzo 
szybko się nagrzewają i sprawią, 
że jest nam jeszcze bardziej go-
rąco.
Coraz więcej osób decyduje się 
spędzać czas nad akwenami wod-
nymi, należy jednak pamiętać 
o tym, że w czasie upałów orga-
nizm człowieka bardzo się na-
grzewa i styczność z wodą może 
wywołać u niego szok termiczny- 
Pierwsza i generalna zasada 
jest taka, że do wody wchodzimy 
w momencie gdy się ochłodzimy. 
Jeżeli jest możliwość wejść pod 
prysznic, to powinniśmy tak ro-
bić, a jeżeli nie to najprostszy spo-
sób jest taki, że wchodzimy do ko-
lan do wody, ochlapujemy część 
karku, ale również pod pachami 
czy w pachwinach. Ochładzamy 
wszystkie miejsca, które się naj-
częściej pocą, aby wyrównać tem-
peraturę ciała. Nie wbiegamy 
i nie wskakujemy do wody, jeżeli 
jesteśmy nagrzani, po długim le-
żeniu na słońcu - powiedział Sła-

womir Nicewicz, Prezes WOPR 
w Olsztynie.
Trzeba również bardzo uważać 
gdy decydujmy się wypłynąć na 
sprzęcie pływackim- Oczywiście 
pływamy zawsze ze środkami ra-
towniczymi albo asekuracyjnymi, 
w zależności od umiejętności pły-
wackich danych osób. Korzystamy 
z wody z rozsądkiem. Zawsze należy 
zapoznać się z akwenem, po któ-
rym będziemy pływać. Korzystamy 
również z uwag ratowników i wtedy 
kąpiel będzie bezpieczna. Jeżeli je-
steśmy na słońcu to trzeba zwra-
cać uwagę na nagrzanie się na-

szego ciała. Wiadomo, że organizm 
ma 36.6 stopni Celsjusza, woda nie 
będzie miała więcej niż 24 stopnie, 
więc to będzie dla organizmu szok 
termiczny, jak będzie stykał się bez-
pośrednio z wodą, dlatego zawsze 
trzeba próbować ochłodzić się 
i zmienić temperaturę ciała, przed 
wejściem do wody – dodaje Sławo-
mir Nicewicz.
Na dzień 1 czerwca w całej Polsce 
doszło już do 116 utonięć. Pogoda 
w maju rozpieszczała, dlatego 
bardzo wiele osób skorzystało już 
w tym czasie z kąpieli na świeżym 
powietrzu. W tym czasie jednak 

na większości akwenów ratowni-
ków jeszcze nie było i to też przy-
czyniało się do tej tragicznej sta-
tystki, dlatego trzeba pamiętać, 
aby kąpać się z rozwagą i najle-
piej tylko w miejscu do tego wy-
znaczonych. 
Każdy człowiek inaczej odczuwa 
upały. Jedni znoszą to lepiej, 
a inni gorzej. Wiadomo jednak, 
że trzeba bardzo uważać podczas 
takiej pogody, żeby samemu nie 
ucierpieć, ale również aby za na-
szym pośrednictwem nie doszło 
do pożaru.

raf

Upały w ostatnim czasie dokuczają mieszkańcom naszego regionu. Wysokie tempera-
tury nie pomagają w normalnym funkcjonowaniu, ale także są niebezpieczne dla lasów.

Skutki upałów w naszym regionie

Reprezentacja Polski podczas 
mundialu zmierzy się w grupie 
z Senegalem, Kolumbią i Japo-
nią. Jest to bardzo różnorodna 
i wbrew niektórym opiniom, bar-
dzo trudna grupa. Polacy będą 
musieli rywalizować z zespołami 
z trzech różnych kontynentów, 
czyli z trzema różnymi stylami 
piłkarskimi. Apetyty co do wy-
stępu naszej reprezentacji są bar-
dzo duże, ponieważ bardzo do-
brze zaprezentowała się podczas 
ostatnich Mistrzostw Europy, 
a także przeszła, jak burza, elimi-
nacje do tegorocznego mundialu.
Duży niepokój wśród wszyst-
kich Polaków wzbudziła kon-
tuzja, której nabawił się Kamil 
Glik. Nasz podstawowy obrońca 
doznał urazu barku, podczas jed-
nego z treningów kadry. Pierw-
sze rokowania były takie, że Glik 
na mundial nie pojedzie, jednak 
ostatnie wieści już są nieco bar-
dziej optymistyczne.
W związku z rozpoczynającym 
się mundialem zadaliśmy trene-
rom z województwa warmińsko- 
mazurskiego dwa pytania. Jak da-
leko mogą zajść Polacy podczas 
mundialu? Kto zostanie Mistrzem 
Świata?
- Dla mnie dużym sukcesem bę-
dzie wyjście z grupy, a po cichu 
kibicuję Francji. Myślę, że ma 
ciekawy zespół i muszę tutaj na-

mieszać – Michał Włodarski, 
trener DKS Dobre Miasto.
- Jeśli chodzi o reprezentację 
Polski to tak jak każdy, kto jest 
związany z piłką nożną chciał-
bym abyśmy doszli jak najdalej, 
może uda się powtórzyć sytuację 
z Mistrzostw Europy we Francji. 
Dla niektórych zawodników jest 
to ostatni moment, bycia na Mi-
strzostwach, co może dodawać 
większego powera i motywacji do 
osiągnięcia celu. Jednak podzie-
lam tok myślenia trenera Nawałki, 
który studzi emocje i koncentruje 
się na najbliższym meczu. Co do 
pytania kto zostanie mistrzem 
? Ja osobiście mam dwa typy: 
Francja i Brazylia. Reprezentacja 
Francji ma ogromny potencjał za-
wodników, wręcz bogactwo „ma-
teriału” w postaci zawodników 
wielkiej klasy, o wysokich kompe-
tencjach piłkarskich. Francuzi już 
ostatnio pokazali, że są silną dru-
żyną i chcą powtórzyć to co osią-
gnęli we Francji, natomiast Bra-
zylia jest ogromnie „spragniona 
tytułów”, po tym co stało się na 
ostatnich Mistrzostwach Świata. 
Posiadają wymarzonych piłkarzy, 
których chciałby mieć każdy tre-
ner na świecie. Jednak osobiście 
stawiałbym na Francuzów – po-
wiedział Marcin Przybyliński, 
trener Warmii Olsztyn.
- Jako kibic reprezentacji Polski, 

to bym powiedział, że nasza ka-
dra zajdzie, jak najdalej, ale pa-
trząc realnie, to najpierw wyjście 
z grupy, a później może 1/8 finału 
i ćwierćfinał. Mamy solidną dru-
żynę, która pokazała już w po-
przednim turnieju europejskim, 
że potrafi dobrze się przygotować 
i toczyć wyrównaną rywaliza-
cję z każdym. Moim kandydatem 
do Mistrzostwa Świata, jest zde-
cydowanie Brazylia. Jest to ze-
spół głodny sukcesu, po porażce, 
jaką odnieśli podczas ostatniego 
mundialu – powiedział Grzegorz 
Błocki, trener Cresovii Górowo 
Iławeckie.
- Nasza kadra narodowa ma 
ogromne szanse odegrać klu-
czową rolę w tych Mistrzostwach. 
Proszę zwrócić uwagę na ranking 
FIFA i miejsce Polski. Oczywi-
ście wszystko zależy od dyspozy-
cji dnia, bo jak wiemy to nie liga, 
a faza grupowa i kolejne mecze 
są o wszystko, albo wygrywasz 
albo odjeżdżasz do domu. Gene-
ralnie szanse Polski oceniam bar-
dzo wysoko, kadra w tej chwili 
jest na bardzo wysokim poziomie. 
Kto zostanie Mistrzem Świata? 
Ciężko wskazać. Myślę jednak, że 
będzie to zespół, który zagra naj-
równiej w tych mistrzostwach – 
powiedział Dariusz Maleszew-
ski, trener Stomilanek Olsztyn.
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Już w czwartek 14 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, 
które odbędą się tuż za granicami naszego kraju. W rosyjskim mundialu zagra repre-
zentacja Polski, więc postanowiliśmy sprawdzić, jakie szansę mają Polacy na osią-
gnięcie sukcesu.

Rozpoczynają się Mistrzostwa 
Świata. Na co stać Polaków?

Dzień wolności podatkowej jest 
jednak tylko datą symboliczną, 
bowiem od podatków nie da się 
uciec i z każdym dniem są one co 
raz wyższe, mimo iż politycy PiS 
z premierem Mateuszem Mora-
wieckim na czele do znudzenia 
powtarzają, że „my podatków nie 
podnosimy”. Tego samego dnia, 
gdy polscy podatnicy mogli za-
cząć cieszyć się tą „fiskalną wol-
nością”, rząd PiS po raz kolejny 
głębiej sięgnął do ich kieszeni. 
Sejm uchwalił bowiem ustawę 
o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych, która wprowadza mię-
dzy innymi opłatę emisyjną w wy-
sokości 10 groszy od każdego litra 
sprzedanego paliwa, co ma dać 
budżetowi państwa około 1,7 mld 
złotych dodatkowego dochodu.

Mimo semantycznej ekwilibry-
styki, podobnej do tej, jaką jest 
„danina solidarnościowa”, nie 
da się ukryć, że nowa „opłata” 
jest zwykłym podatkiem, czyli 
„przymusowym, nieodpłatnym 
świadczeniem materialnym, po-
bieranym przez państwo lub inny 
związek publiczny, w celu pokry-
cia jego wydatków” – jak głosi 
jedna z jego definicji. Podobnie 
z resztą jak i wspomniana „da-
nina” – będąca de facto kolej-
nym progiem podatkowym dla 
płatników PIT-u, który ma przy-
nieść dodatkowe 1,15 mld zł 
rocznie. Środki te mają zasilać 
specjalny fundusz wspierający 
osoby niepełnosprawne i ich ro-
dziny.
Podnoszenie podatków to dla 
każdej władzy ryzykowne działa-
nie, bo podatnicy tego nie lubią, 
dlatego rząd próbuje ich „na-
brać” poprzez użycie odpowied-
nich eufemizmów, jak i wska-
zywanie „szlachetnego” celu, 
jakim ma służyć nowe świadcze-
nie (w przypadku opłaty jest to 
walka ze smogiem i wspieranie 
elektromobilności).
Chociaż większość opłat i danin 
wprowadzanych przez PiS ma 
formalnie zasilać fundusze ce-
lowe, cel tych działań jest jasny – 

pozyskanie jak największej kwoty 
pieniędzy do budżetu. Bo gołym 
okiem widać, że na rządowe roz-
dawnictwo pieniędzy w ramach 
różnych programów „z plusem” 
po prostu już nie starcza. Skoro 
na każde nowe zadanie poszuki-
wane jest nowe źródło finanso-
wania, to znaczy, że w budżecie 
pieniędzy brakuje (warto pamię-
tać, że został uchwalony z ponad 
czterdziestomiliardowym deficy-
tem). A bez nich trudno będzie 
utrzymać wysokie poparcie. 
Dlatego też, ten ukryty pod róż-
nymi nazwami, fiskalizm pań-
stwa rośnie i rosnąć będzie, choć 
nie będzie tego widać w docho-
dach podatkowych. Stąd też 
w przyszłym roku „wolność po-
datkowa” może przyjść dzień 
lub dwa wcześniej, co wcale nie 
oznacza jednak, że Polacy płacić 
będą niższe podatki. Wręcz prze-
ciwnie. Realna kwota obciążeń 
podatkowych, tak tych bezpo-
średnich, jak i pośrednich znacz-
nie wzrośnie. Znaczna część no-
wych danin obciąża bowiem 
wynagrodzenia za pracę. Już dziś 
na każdą 1 złotówkę zarobków 
netto do kasy państwa trzeba od-
prowadzić 55 groszy podatków 
i składek.

 Aureus

W tym roku dzień wolności podatkowej w Polsce przypadł na 6 czerwca, trzy dni wcze-
śniej niż w ubiegłym roku i najwcześniej od początku pomiarów. A dzień ten, to „momen-
tem, gdy przestajemy pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla 
naszych rodzin” – jak informuje Centrum im. Adama Smitha, które oblicza go od 1994 
roku.

Danina, czyli fiskalizm ukryty

 Aureus Septimius Severus-193-leg 
XIIII GMV

Plaża nad Ukielem zachęca do kąpieli słonecznych i wodnych
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POWIAT OLSZTYŃSKI

KRÓTKO
Olsztyn - 19.06.2018 r. o godz. 
18:00 Miejsce: Muzeum No-
woczesności, ul. Knosały 
3b Olsztyn. Opowieść Ar-
tura Sobieli o kultowym, acz 
wciąż w Polsce mało znanym 
niemieckim pisarzu i jego krót-
kim pobycie na Mazurach 
w 1942 roku. Portret Jüngera 
– niebezpiecznego myśli-
ciela, bywalca europejskich 
salonów, frontowego żołnie-
rza i subtelnego intelektualisty 
w jednej osobie – osadzony zo-
stanie w pejzażu wschodniopru-
skiej prowincji. Pejzażu świata, 
który przeminął bezpowrotnie, 
a którego powidok zapragnie-my 
wskrzesić wyłącznie na jeden 
wieczór w Muzeum Nowocze-
sności. WSTĘP WOLNY
Olsztyn - BWA Galeria Sztuki 
w Olsztynie serdecznie zapra-
sza na wernisaż wystawy „Lek-
cja dizajnu – polskie projekty 
tworzone z myślą o dzieciach”, 
który odbędzie się 21 czerwca 
(czwartek) o godz. 18:00 w sie-
dzibie galerii – al. Piłsudskiego 
38, Olsztyn.
Olsztyn - 15.06.2018 r. godz. 
21:00 . Mala Herba to so-
lowy projekt artystki dźwięko-
wej i aktywistki queerowej Zosi 
Hołubowskiej. Opierając się na 
tradycyjnej muzyce, magii i de-
monologii Europy Wschodniej, 
Mala Herba bada tematykę qu-
eer i pozytywny stosunek do sek-
sualności. Witch housowy wo-
kal spotyka się z hipnotycznymi 
beatami, zimnymi liniami ba-
sowymi i romantycznymi me-
lodiami syntezatorów. WSTĘP 
WOLNY . Miejsce: Galeria 
DOBRO Olsztyn, Stare Miasto 
24/25.
Elbląg - Jachtklub Elbląg zapra-
sza wszystkich na koleją edycję 
regat: PUCHAR MARINY EL-
BLĄG 22 – 24 czerwca 2018 
roku. Cały dzień żeglugi i wza-
jemnej rywalizacji. Trasa jak co 
roku poprowadzi dookoła całego 
akwenu Zalewu Wiślanego. Pu-
char Mariny Elbląg oferuje ca-
łodniową dawkę żeglarskiej ad-
renaliny, po zakończeniu której 
spotkamy się wszyscy w zaciszu 
ogrodu Hotelu Kahlberg w Kry-
nicy Morskiej.
Braniewo - II Bieg Braniew-
skich Małych Twardzieli. 17 
czerwca 2018 roku już po raz 
drugi najmłodsi mieszkańcy 
Braniewa będą mogli się zmie-
rzyć z ekstremalnym torem prze-
szkód. Na trasie ok 2 km roz-
stawionych będzie ponad 20 
przeszkód.
Bartoszyce - 14.06.2018 r. godz. 
19:00. Ponownie na deskach 
Bartoszyckiego Domu Kultury 
zagości Ruch i Taniec w po-
staci niepowtarzalnego spekta-
klu. Grupa Projektowa Teatru 
Ruchu i Tańca zaprasza na „Ko-
rzenie”- premiera 14.06.2018 
(czwartek). W spektaklu „Korze-
nie” szukamy inspiracji wśród 
szczątków dawnego życia du-
chowego Słowian, prastarej, 
wypartej duchowości, etniczno-
ści, pogaństwie, historii, ale też 
w fantastyce, literaturze, grach 
wideo i współczesnej kulturze.
Dobre Miasto - 16 czerwca, 
o godz. 18.00 na dobromiej-
skim Przedmurzu odbędzie się 
plenerowy koncert znanych 
i lubianych piosenek chóru Con-
cordia i Kapeli na każdą oka-
zję pod kierunkiem i w aranża-
cjach Andrzeja Ilkiewicza.

Wyb.(mar)

Przebudowa drogi 1415 N trwa od 
3 lat. W 2016 r. został wyremonto-
wany fragment od wojewódzkiej 
507 do Piotraszewa, a w roku ubie-
głym w samej miejscowości. Nad-
szedł czas na finalizację inwestycji 
na odcinku od końca wsi do gra-
nic powiatu, czyli na długości 3,65 
km. – Zakres prac obejmie posze-
rzenie drogi do 5 m, wylanie na ist-
niejącą nawierzchnię asfaltowej 
nakładki, wykonanie po obu stro-
nach drogi poboczy gruntowych 
o szerokości 0,75 m, przebudowę 
istniejących zjazdów oraz skrzy-
żowania z drogą gminną 116027 
N, oczyszczenie przepustów, wy-
cinkę krzaków i pielęgnację drzew, 
oczyszczenie i odmulenie rowów 
oraz oznakowanie poziome i pio-

nowe – wymienia starosta Mał-
gorzata Chyziak.
Projekt Powiatu Olsztyńskiego 
jest jednym z 47 w regionie, które 
w tym roku zostaną dofinanso-
wane z budżetu państwa. – Tego-
roczna pula środków na inwesty-
cje drogowe wynosi 47,77 mln zł. 
Wspólnymi siłami uda nam się wy-
remontować 80 km dróg powiato-
wych i gminnych. Ubolewam, że 
tylko część wniosków samorządów 
możemy zrealizować, ale wynika 
to z ograniczonego budżetu oraz 
z ogromu potrzeb w województwie 
– mówi wojewoda Artur Cho-
jecki.
Tym razem Powiat Olsztyń-
ski otrzyma dotację w wysoko-
ści 1,3 mln zł, drugie tyle wygo-

spodarował z własnego budżetu. 
– Cieszymy się z każdej pozy-
skanej kwoty, która umożliwia 
nam naprawę dróg w powiecie. 
Dzięki dofinansowaniu z pro-
gramu rządowego jeszcze w bie-
żącym roku zakończymy komplek-
sową przebudowę naszej drogi 
od wojewódzkiej 507, przez miej-

scowość Piotraszewo, do granic 
powiatu. W sumie realizowana 
od 3 lat inwestycja obejmie 9 km 
drogi, za łączną kwotę około 6 mln 
zł – opowiada Małgorzata Chy-
ziak.
Droga w Piotraszewie ma zna-
czenie ponadlokalne, prowa-
dzi bowiem do drogi wojewódz-

kiej między Dobrym Miastem 
a Braniewem, łączy także po-
wiat olsztyński z lidzbarskim.  
Jej remont nie tylko skomuni-
kuje wieś z działającymi w okolicy 
ośrodkami gospodarczymi, ale po-
prawi dostępność komunikacyjną 
w sieci dróg publicznych w regionie.
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Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa drogi 
powiatowej od Piotraszewa9gm. Dobre Miasto) do gra-
nic powiatu olsztyńskiego. Wszystko dzięki środkom 
z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019”, na przekazanie któ-
rych została zawarta umowa pomiędzy starostą olsz-
tyńskim i wojewodą warmińsko-mazurskim.

Powiat olsztyński z dotacją 
na remont drogi

- Zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom powiatu powinno 
być sprawą priorytetową nie 
tylko dla policji, ale też samo-
rządów, dlatego bardzo się cie-
szę, że po raz kolejny udało nam 
się wygospodarować środki na 
ten cel. To pieniądze, które de 
facto zostają w powiecie, bo sa-
mochody będą przecież służyły 
funkcjonariuszom pełniącym 
służbę na tym terenie. Wiem, że 
potrzeby sprzętowe są bardzo 
duże, ale chcę też podkreślić, że 
mamy bardzo dobrych policjan-
tów w powiecie, których pracę 
i zaangażowanie wysoko ce-
nię. Mam nadzieję, że nowe sa-
mochody nieco ułatwią tę pracę 
i jeszcze bardziej podniosą 
efektywność działań policji, 
a w efekcie wpłyną na podnie-
sienie poziomu bezpieczeństwa 

naszych mieszkańców oraz tu-
rystów odwiedzających powiat 
olsztyński. To bardzo dobrze za-

inwestowane pieniądze - mó-
wiła starosta olsztyński Małgo-
rzata Chyziak.

Samochody typu SUV 
w wersji oznakowanej oraz 
furgony patrolowe trafią do 
komisariatów i posterun-
ków policji w Biskupcu, 
Dobrym Mieście, Barcze-
wie, Olsztynku, Gietrz-
wałdzie, Purdzie i Stawi-
gudzie. Ich łączny koszt 
wyniesie ponad 1 mln zł. 
Kwotę zabezpieczą po poło-
wie Komenda Główna Po-
licji (ze środków Programu 
modernizacji Policji) oraz 
samorządy powiatu i gmin. 

Powiat Olsztyński na ten cel 
przeznaczył 170 tys. zł.
Policja przy wyborze pojazdów 
kierowała się konkretnymi po-
trzebami. - Chcieliśmy, żeby to 
były przemyślane zakupy. Za 
największy priorytet uznaliśmy 
samochody z możliwością prze-

wożenia osób zatrzymanych. 
Oprócz tego, planujemy kupić 
cztery oznakowane pojazdy te-

renowe. Jestem przekonany, że 
to się przełoży na bezpieczeń-
stwo oraz na efektywną pracę 
policjantów w powiecie - po-
wiedział insp. Piotr Zabuski, 
Komendant Miejski Policji 
w Olsztynie, dziękując samo-
rządom za zaangażowanie.

Nowe samochody trafią do ko-
misariatów jesienią tego roku.
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8 nowych samochodów trafi do jednostek Policji w powiecie olsztyńskim. Ich zakup 
umożliwią środki z budżetu Powiatu Olsztyńskiego, dwunastu gmin oraz Komendy 
Głównej Policji. 7 czerwca w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyła się uroczy-
stość podpisania umów na przekazanie dotacji.

Powiat dofinansuje zakup aut dla policji

REKLAMA

Od lewej: Artur Chojecki, wojewoda , Małgorzata Chyziak ,starosta olsztyński, Andrzej Abako, wicestarosta olsztyński

Przedstawiciele samorządów powiatu olsztyńskiego z przedstawicielami policji

Podpisanie umowy. Od lewej: Małgorzata Chyziak ,starosta olsztyński, insp. Piotr Zabuski, 
komendant Miejski Policji w Olsztynie  
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- Jak co roku starosta bartoszycki 
w ramach edukacji ekologicz-
nej organizuje konkurs skiero-
wany do dzieci. W tym roku udział 
w nim biorą uczniowie klas dru-
gich i trzecich, szkół podstawo-
wych z terenu powiatu bartoszyc-
kiego. Do konkursu zgłosiło się 
szesnaście szkół spośród dwudzie-
stu pięciu zaproszonych. Frekwen-

cja naprawdę jest bardzo duża – 
powiedziała Anna Urbańska, 
Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiato-
wego w Bartoszycach.
Konkurs był podzielony na dwie 
części. Pierwsza z nich polegała 
na przygotowaniu pracy plastycz-
nej, a druga na prezentacji piosenki 
ekologicznej lub scenki rodzajowej 

o treści ekologicznej przez zespoły 
maksymalnie pięcioosobowe. 
Trzeba przyznać, że zwłaszcza 
druga część była niezwykle cie-
kawa, ponieważ młodzież szkolna 

zaprezentowała wiele ciekawych 
scenek i występów, w których za-
warte były treści ekologiczne.
- Kierujemy nasz konkurs do dzieci 
z klas drugich i trzecich, żeby przez 
zabawę i prace plastyczne pozo-
stała w nich chęć dbania o środo-
wisko. Mówiłem dzieciom, żeby 
dbały o ziemię, powietrze i o to co 
je otacza, ponieważ wtedy będą 

mogły zdrowo i bezpiecznie żyć – 
powiedział Wojciech Prokocki, 
starosta bartoszycki.
Żadne dziecko uczestniczące 
w konkursie nie zakończyło go 

z pustymi rękami.- Wszystkie 
dzieci otrzymały ekologiczne upo-
minki, a występujące szkoły otrzy-
mały nagrody, co jest dodatkowym 
bodźcem, aby w przyszłych latach 
też uczestniczyć w tym konkursie 
- dodał Wojciech Prokocki.
Nagrody finansowe przyznawano 
w kwotach od 300 do 1000 zło-
tych. Za te pieniądze szkoły mają 
zakupić, rzeczy związane z ekolo-
gią. Przed ogłoszeniem wyników 
dzieci były podekscytowane, po-
nieważ wszyscy chcieli zająć jak 
najwyższe miejsce. Trzecie miej-
sce zajęła Szkoła Podstawowa 
im. Ziemi Warmińskiej w Bisz-
tynku, na drugiej pozycji uplaso-
wała się Szkoła Podstawowa Nr 
4 im. 1 Pułku Artylerii Lekkiej 
w Bartoszycach, a konkurs wy-
grała Szkoła Filialna im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Toprzy-
nach.

Anna Urbańska dodaje, że 
dzięki takim konkursom wiedza 
dzieci o ekologii jest większa- 
Wiedza dzieci o ekologii wzrasta, 
trudniej jest z młodzieżą, ponie-
waż ma już ona swoje złe nawyki. 
Z małymi dziećmi jest jednak ina-
czej, ponieważ one często nawet 
jeszcze edukują swoich rodziców. 

Właśnie dlatego organizowanie 
takich konkursów ma sens, ponie-
waż dziecko wpaja sobie wiedzę 
i jeszcze dalej ją przekazuje.
Sam konkurs jest również okazją 
do spotkania osób z różnych śro-
dowisk szkolnych.- Podczas tego 
konkursu dzieci spotykają się, po-
znają się, oglądają swoje występy 
ekologiczne i dzięki temu przeży-
ciu, ich wiedza o ekologii będzie 
jeszcze większa – dodał starosta 
bartoszycki.
Dzieci podkreślały, że dbanie 
o ekologię jest bardzo ważne. 
Mówiły, że nie można zaśmiecać 
ziemi i trzeba dbać o to, żeby była 
ona czysta. To właśnie czystość 
pojawiała się wśród ich wypowie-
dzi najczęściej. Na pytanie czym 
dla nich jest ekologia? Odpowia-
dały w większości, że dbaniem 
o środowisko.
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W Bartoszycach zorganizowano już po raz trzynasty Powiatowy Konkurs Ekolo-
giczny. W tegorocznej edycji wystartowali przedstawiciele szesnastu szkół z po-
wiatu bartoszyckiego.

Kolorowo i wesoło na scenie. Powiatowy Konkurs 
Ekologiczny w Bartoszycach

-Kiedy my zakładaliśmy Dzienny 
Dom Pobytu, była to pewnego ro-
dzaju nowość. Trzeba było pocze-
kać na procedowanie uchwały 
o powołaniu tego domu, ale z per-
spektywy czasu uważam, że był to 
kapitalny pomysł. Od początku po-
wstania, do dnia dzisiejszego fre-
kwencja w domu jest bardzo wy-
soka. Seniorzy mają dostęp do 
różnych form wsparcia, z których 
bardzo chętnie korzystają. We-
dług mnie takie domy powinny 
być w każdej gminie –powiedziała 
nam Ewa Szerszeniewska, Dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Olsztynku.
Dzięki powstaniu Domu Dzien-
nego Pobytu, seniorzy mają moż-
liwość uczestnictwa we wszyst-

kich lokalnych imprezach. Mogą 
korzystać z rehabilitacji czy terapii 
zajęciowej w różnych aspektach. 
Mogą spełniać swoje potrzeby, 
a przede wszystkim spędzają czas 
z innymi ludźmi, zamiast siedzieć 
w domu.
Andrzej Abako, wicestarosta 
olsztyński uważa, że ewoluuje na-
sze spojrzenie na seniorów.- Jest 
mi niezwykle miło, że zostałem za-
proszony na to wielkie wydarzenie. 
Seniorzy, to taka grupa społeczna, 
która jest postrzegana w ten spo-
sób, że powinna siedzieć w domu 
i już nic nie robić.Olsztynek poka-
zuje, że senior to człowiek aktywny, 
z pasją, pragnący spełniać swoje 
marzenia. Z uznaniem patrzę, na 
to co robi Dom Seniora w Olsz-

tynku. Te wszystkie wydarzenia, 
w jakich ci seniorzy biorą udział 
świadczą o tym, że jesień życia 
przychodzi być może dopiero po 
setce, a prawdziwe życie zaczyna 
się po sześćdziesiątce. 
Podczas uroczystości, byliśmy 
świadkami występu tanecznego 
przedszkolaków, wysłuchaliśmy 
trzykrotnie jubileuszowego wy-
stępu „Swojskiej Nutki”, a także 
wszyscy zaproszeni goście mieli 
możliwość obejrzenia filmu, 
który prezentował działalność 
Domu Dziennego Pobytu w Olsz-
tynku. 
Swoje dwudziestolecie obchodził 
również zespół „Swojska Nutka” 
- Swojska Nutka powstała przy 
Dziennym Domu Pobytu z inicja-

tywy ludzi, którzy chcieli śpiewać 
i grać. Znaleźliśmy Pana, który 
poprowadził pierwsze wejścia 
„Swojskiej Nutki”, miał dosyć 
duże wymagania odnośnie umie-
jętności śpiewania. Z każdym ro-
kiem było coraz więcej chętnych 
i zespół przetrwał do dnia dzi-
siejszego. Mam nadzieję, że bę-

dzie istniał jeszcze długo – powie-
działa Ewa Szerszeniewska.
„Swojska Nutka” jest znana na te-
renie całego powiatu olsztyńskie-
go.-Jako powiat olsztyński korzy-
staliśmy z talentów olsztyneckich 
seniorów. Swojska Nutka występo-
wała podczas naszej Wigilii Nie-
podległości, a także podczas fe-
stynu, który odbył się w Gryzlinach 
– dodał wicestarosta olsztyński.

Wiesław Dubicki, instruktor 
w zespole Swojska Nutka opowia-
dał o tym, gdzie zespół do tej pory 
występował.-Zespół bierze udział 
w różnego rodzaju przedsięwzię-
ciach, imprezach czy spotkaniach. 
Jeździmy na festiwale, czy przeglądy 
i jest to główny motor napędowy 
działalności zespołu. Często zespół 
spotyka się również na imprezach 
integracyjnych, gdzie umiejętności 

śpiewania i organizacji są bardzo 
pomocne. 
Jak zapewnia Wiesław Dubicki, 
„Swojska Nutka” w najbliższym 
czasie będzie myśleć nad nowym 
repertuarem i na pewno nie zniknie 
z muzycznej mapy regionu.
Seniorzy w Olsztynku mają bardzo 

dobre warunki, aby godnie żyć i roz-
wijać swoje pasje- 20 % społeczno-
ści całej gminy Olsztynek, to osoby 
po 60 roku życia. Jesteśmy bardzo 
zbudowani tą działalnością, którą 
prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Dzisiaj obchodzimy 
rocznicę dwóch takich aktywności, 
czyli Domu Dziennego Pobytu i ze-
społu „Swojska Nutka”, ale tych ak-
tywności jest znacznie więcej. Są 
również usługi opiekuńcze na tere-
nie całego miasta, pracuje kuchnia, 
która proponuje posiłki, są admini-
stratorzy, którzy opiekują się oso-
bami starszymi. Tych czynności jest 
bardzo dużo i cieszymy się, że tak 
aktywnie starsi ludzie odpowiadają 
na tę ofertę- powiedział Bogusław 
Kowalewski, zastępca burmistrza 
Olsztynka.
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W Sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku miały 
miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia Domu Dziennego Pobytu i 20-lecia ze-
społu „Swojska Nutka”.

Podwójny jubileusz w Olsztynku

Wojciech Prokocki, starosta bartoszycki ze zwycięska szkołą z Toprzyn

 Przedszkolaki dały „czadu”

„Swojska nutka” 

Zaproszeni goście z Olsztynka

Od prawej: Andrzej Abako, wicestarosta powiatu olsztyńskiego, Mirosław Stegienko, 
radny powiatu olsztyńskiego
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Krótkie powitanie przez wójta 
gminy, Sławomira Kowalczyka, 
zachęcające wszystkich do za-
bawy było dobrym wstępem do 
atrakcji, które czekały na najmłod-

szych, ale nie zabrakło również 
rozrywek dla nieco starszych i naj-
starszych. Występy przedszkola-

ków na scenie przykuły uwagę nie 
tylko rodziców, ale wszystkich, 
którzy znaleźli się w pobliżu. Kul-
minacyjnym punktem tego dnia 
był tradycyjny wyścig Kolarski 

o Puchar Wójta Gminy Świątki. 
Na starcie wyścigu stanęli do ry-
walizacji mężczyźni i kobiety 

głównie z Pomorza oraz zawod-
nicy z Warmii. Trasa wyścigu na 
dystansie 25 kilometrów dosyć 
urozmaiconym terenem zgroma-
dziła ok. 200 zawodników ,któ-
rzy wystartowali w dwóch gru-
pach. Po starcie kolarzy na scenie 
w najlepsze trwał występ zespołu 
Kaczki z Nowej Paczki, z reper-

tuarem skierowanym do najmłod-
szych, którzy zostali włączeni 
do zabawy i momentami rywali-
zacji w konkurencjach zręczno-
ściowych. Oprócz dmuchańców 
organizatorzy przygotowali sto-
iska z różnymi nagrodami i upo-
minkami dla najmłodszych np. za 
rozwiązanie krzyżówki lub kon-

kurencje sprawnościowe typu 
przeciąganie liny. Na stoisku GBP 
w Świątkach można było poma-
lować buzię lub ulepić z praw-
dziwej gliny kubek , albo biżute-
rię. Na trawie rozłożono zabawki 
zręcznościowe dla najmłodszych 
dzieci, które chętnie zajęły się za-
bawą. Dorośli mogli odetchnąć 
kierując swoja uwagę na scenę, 
którą zawładnął kabaret Silna 
Grupa na Wezwanie bawiący 
świątkowska publiczność swo-
imi piosenkami i skeczami. Je-
żeli do tego wszystkiego dodamy 
jeszcze pyszne ciasto, grochówkę, 
kiełbaski i ziemniaczaną kiszkę 

z grilla to szybko zgadniemy, 
że sporo osób zdecydowało się 
wyjść z domu w dosyć upalny 
dzień. Strażacy przygotowali dla 
ochłody prawdziwą kąpiel w pia-
nie i zawody wymagające dużo 
zręczności i sprawności fizycznej. 
Interesujący pokaz mieli również 
żołnierze z patrolu saperskiego z 9 
Pułku Rozpoznawczego w Lidz-
barku Warmińskim. Czas na fe-
stynie szybko upłynął a większość 
uczestników była zadowolona, że 
mogła spędzić czas w ciekawy 
sposób niedaleko od miejsca za-
mieszkania.
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W Świątkach ostatnia niedziela długiego czerwcowego 
weekendu należała do rodzin, które licznie przybyły do 
Parku Wiejskiego, żeby wziąć udział w Festynie Rodzinnym.

Festyn rodzinny w Świątkach. 
Dobra zabawa dla małych i dużych

Tym razem finał przejazdu miał 
miejsce na plaży w Pluskach nad 
jez. Pluszne. Wszystkich zgroma-
dzonych powitała Irena Derdoń, 
Wójt Gminy Stawiguda. Promo-
torem rowerowych wycieczek jest 
Andrzej Małyszko z Rusi, który 10 
lat temu opracował przebieg i roz-
począł propagowanie Gościńca 
Niborskiego, jako szlaku łączą-
cego cenne walory historyczne 
i krajoznawcze. Niestety, tym ra-
zem nie mógł być obecny na me-
cie Rajdu, ale wszyscy mówili 
o jego zaangażowaniu i zainspi-
rowaniu rowerzystów z Olsztyna, 
Stawigudy, Nidzicy i Olsztynka do 
współpracy na rzecz Gościńca.

W Pluskach czekał bufet 
i konkurs sprawnościowy dla 
najmłodszych, a finałem pik-
niku było losowanie mnóstwa 
nagród wśród wszystkich zgro-
madzonych rowerzystów ufun-
dowanych przez Gminę Stawi-

guda, Gminny Ośrodek Kultury 
w Stawigudzie oraz Nadleśnic-
two Nowe Ramuki . Pierwsze 
nagrody gwarantowane trafiły 
także do osób, które wykazały 
swoją obecność na dwóch wy-
cieczkach RekreAKCJI. Pozo-

stali pobrali swoje Karty Uczest-
nika, które przydadzą się do 
odbioru tych nagród podczas 
rowerowych podchodów 11-12 
sierpnia. Wystartować w tej za-
bawie będzie można o dowol-
nej godzinie od 10:00 do 14:00. 
Bramka startowa stanie przy 
wejściu na Orlik w Stawigudzie.

red

Dofinansowanie realizowanych za-
dań otrzymały:
- Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych Tomasz-
kowo na działanie „EKO Tomasz-
kowo”,
- Stowarzyszenie „Zrzeszenie 
Majdy-Kręsk” na działanie „Or-

ganizacja uroczystego odsłonięcia 
głazu pamiątkowego z okazji set-
nej rocznicy odzyskania niepodle-
głości Polski i skweru historyczno-
-edukacy jno-rekreacy jnego 
w Majdach”
- Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom i ich Rodzinom Dajmy 

Szansę na działanie „Aktywny Senior”
- Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły i Dzieci „Nad Łyną” na 
działanie „Rajd rowerowy z okazji 
100 rocznicy uzyskania niepodle-
głości,”
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Gminy Stawiguda na 
działanie „Festiwal patriotycznych 
zdarzeń” oraz „Więc chodź, poma-
luj mój świat!”

red

06 czerwca br. podpisano umowy na wsparcie zadań pu-
blicznych Gminy Stawiguda  do realizacji w 2018 roku przez 
organizacje pozarządowe.

Drugi otwarty konkurs NGO w Stawigudzie

W sobotę (02.06) po raz dziesiąty  miłośnicy dwóch kółek spotkali się na jubileuszowym 
Integracyjnym Rajdzie Rowerowym Gościńcem Niborskim, w którym wzięło udział blisko 
70 osób w różnym wieku. Tradycyjnie, najliczniejsze reprezentacje przybyły ze Stawigudy 
oraz z Olsztyna. 

Gościniec Niborski nieustannie przyciąga rowerzystów!

Od lewej: Sławomir Kowalczyk, wójt Gminy Świątki z pracownikami urzędu gminy

Przedszkolaki ze Świątek

Start wyścigu

Patrol saperski z Lidzbarka Warmińskiego

Kandydaci na strażaków mogli spróbować swoich sił

Piana dla ochłody

Zręcznościowy tor przeszkód 

Deszcz nagród i upominków 

Od lewej: Irena Derdoń, wójt Gminy Stawiguda z uczestnikami rajdu

Organizacje pozarządowe podpisały umowy na realizację zadań
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To jedna z najważniejszych po-
wieści, jakie powstały w naszym 
kręgu cywilizacyjnym. Moralitet 
ten jest aktualny jak nigdy, kiedy 
mieszają się porządki, upadają 
autorytety, zacierają granice do-
bra i zła… Student Rodion Ra-
skolnikow żyje w takim właśnie 
świecie. Ale czy my, tu i teraz, 
żyjemy w innym? Zmieniły się 

tylko rekwizyty, kostiumy i deko-
racje. Świat pomieszanych war-
tości i upadłych aniołów pozostał 
– niestety – taki sam. Ostatnią de-
ską ratunku, dla współczesnych 
„studentów” – jest miłość. Tak 
gorąca i tak trwała jak miłość Ra-
skolnikowa do Soni.
W autorskiej adaptacji Janu-
sza Kijowskiego – „Sonią” są 

wszystkie panie, które siedzą na 
widowni Sceny Kameralnej; tak 
jak zagubionymi „studentami” – 
będą wszyscy panowie. Raskolni-
kowa, przez meandry jego udręk 
i fantomów, poprowadzą: pijak 
i utracjusz Marmieładow (Artur 

Steranko), szuler i oszust matry-
monialny Swidrygajłow (Grze-
gorz Jurkiewicz) i bezduszny sę-
dzia śledczy Porfiry Pietrowicz 
(Maciej Mydlak). W roli studenta 
Raskolnikowa zobaczymy Da-
wida Dziarkowskiego, młodego 

aktora Jaracza, ale jednocześnie 
studenta II roku UWM. Przypa-
dek? Nie ma przypadków w świe-
cie Dostojewskiego. Jest tylko 
„fatum”, które kieruje naszym lo-
sem…
22-24 czerwca, Scena Kameralna

Ostatnim spektaklem jaki będzie można zobaczyć na de-
skach Teatru Jaracza przed wakacyjną przerwą będzie 
reżyserowana przez Janusza Kijowskiego „Zbrodnia 
i kara” autorstwa Dostojewskiego.

„Zbrodnia i kara” na zakończenie sezonu

Ożywienie, tak lalki jak i do-
wolnej rzeczy, wydaje się ma-
giczne, a ona jest przecież 
nieodłączną cechą baśni. Na 
czym polega ten teatralny re-
cykling? 
-Otóż przypadkowych opowia-
daczy z ulicy ukazujemy jako ak-
torów-artystów zdolnych do pre-
zentacji fascynującej przygody, 
ułomne/zepsute przedmioty 
awansujemy do rangi teatral-
nych lalek, kostiumów i rekwi-
zytów. Świat zbudowany zosta-
nie z przedmiotów odrzuconych, 
dając im drugie życie: z jednej 
strony jako bohaterom historii 
z drugiej zaś jako elementom re-
alnego przedstawienia teatral-
nego – tłumaczy reżyser przed-
stawienia, Michał Derlatka.
-”Sześciu służących” to histo-
ria o budowaniu relacji w świe-

cie oraz z samym sobą. Pozorne 
ułomności lub niedoskonało-
ści w toku wędrówki bohate-
rów okażą się niezwykle ważne. 
Spektakl ma sprzyjać nie tylko 
rozwojowi indywidualnego 
dziecka, ale wpłynąć na po-
strzeganie teatru jako miejsca, 
które włącza się w rewitaliza-
cję rozwoju psychospołecznego 
w ogóle. – „Spektakl utrzymany 
jest w nurcie plastycznego teatru 
formy i przedmiotu. Tła (scene-
rie, pejzaże) zrobione są z kar-
tonów przeznaczonych do recy-
klingu. Tym samym pokazujemy, 
że nawet z kawałków zużytego 
papieru można stworzyć cuda, 
zanim trafią one do śmietnika. 
Aktorzy przebiorą się w stroje 
społecznych wyrzutków – uzu-
pełnia Anna Ratkowska, z-ca 
dyrektora OTL.

– Postacie są nietypowe – mówi 
Michał Dracz, scenograf – 
Jedna jest olbrzymem, druga ma 
za duże uszy a trzecia jest gruba. 
Przestrzeń wokół nich jest prowi-
zoryczna.
Ideą jest to, aby spektakl był zro-
biony z surowców wtórnych. Tak 
samo jak bohaterowie, pozornie 
do niczego nie przydatni, w toku 
wędrówki odkrywają swoją war-
tość, podobnie co przestrzeń: 
z pozoru prosta i prowizoryczna, 
przenosi nas w barwne i różno-
rodne krainy. Wszystko to dosko-
nale współgra z dialogiem na te-
mat recyklingu i poszerzaniem 
świadomości nie tylko dzieci, ale 
i dorosłych.
Premiera 24.06.2018, cen-
nik i kolejne pokazy zgodnie 
z repertuarem: teatrlalek.
olsztyn.pl

Ostatnia w tym sezonie premiera Olsztyńskiego Teatru Lalek to spektakl „Sześciu 
służących”. Będzie on swego rodzaju recyklingiem formy i ducha. Inspiracją do re-
alizacji jest dziecięca zabawa: aktorzy ożywiają daną formę, rozgrywając tym sa-
mym teatr przedmiotu.

Baśń braci Grimm 
wyposażona 
w supermoce! 

Kadr ze spektaklu

Kadr ze spektaklu
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OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

AUTO-MOTO SPRZEDAM

AUDI 80 rok, prod. 96, gaz/ben, 
na chodzie, tel.782585324

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

HALA 300 mkw,zapl.socj. Ma-
gazyny. Bartoszyce tel.604 323 
093.
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.
2-POKOJOWE 48,50mk2 Bur-
skiego 199.000zł, 89/543-08-61 
“Sadowski”.
4-POKOJOWE, apartamento-
wiec, garaż, 501-128-199.
CERKIEWNIK działki, 602-
313-371.
DOM Selwa 254.000zł, 89/543-
08-61 “Sadowski”.
DOM ul. Gałczyńskiego, 602-

313-371.
DOM Żabi Róg, 602-313-371.
DZIAŁKA 10a Wójtowo uzbro-
jona, 609-338-150.
SPRZEDAM uzbrojone działki 
budowlane we Fromborku o po-
wierzchni powyżej 5ha z możli-
wością wybudowania domu dla 
Seniora. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 502-247-257 www.ciach.
net.pl
SPRZEDAM uzbrojone działki 
budowlane we Fromborku, po-

jedyncze, bliźniacze, szeregowe 
o powierzchni 1750m2 i więk-
sze. Cena od 25 000 netto, 501-
601-550, www.ciach.net.pl.
WWW.DOMKIHOLENDE-
SKIE.EU 503-103-703.

INNE SPRZEDAM

WROTA stalowe z pl.PW 8 
3,6x3.6 m z ościeżnicą.
DRZWI dębowe 90.nowe tel. 
604 323 093.
TARCICA dębowa różna sucha 
3,5 msześś.tel.604 323 093.
WROTA stalowe z pl.PW 8 
3,6x3.6 m z ościeżnicą.

PRACA DAM

ZATRUDNIĘ brukarza(po-
mocnika), operatora koparko-

-ładowarki, kierowcę kat.C. 
Praca woj.łódzkie, z zakwate-
rowaniem. Tel. 665 002 550.

! Zarób sobie na wakacje, 601-
64-90-31, 723-489-350.
BUDOWLANO-wykończe-
niowe, znajomość niemieckiego 
793-164-163.
CHCĄCYM poprawić sytuację 
materialną, 606-543-992.
CIEŚLA, dekarz, pomocnik, 
601-680-820.
DO pracy w gospodarstwie rol-
nym, 506-320-997.
HURTOWNIA mięsa i wędin 
w Olsztynie zatrudni kierowcę 
KAT B oraz fakturzystkę CV: 
olsztyn@brunotassi.com.pl
HYDRAULIKA, pomocnika, 
506-236-950.
KIEROWCA kat. B lub C+E, pi-
lotowanie domków. Dorotowo, 
503-103-703.
KIEROWCÓW kat. C Praca na 
terenie Olsztyna, 604-437-255.
KRAWCOWA - szwaczka 
w Olsztynie, 603-287-981.
KRAWCOWE, szwaczki, 501-
573-882, 501-573-882.
KUCHARZ samodzielny, po-
moc kucharza. Pilnie. Restaura-
cja Krys-Stan, 606-643-429.

MAJSTER -Kierownik budowy, 
Niemcy, wioletta@gal-met.com 
(89)526-17-91, 505-763-747.
MALARZY, cieśli, docieple-
niowców zatrudni na ternie Nie-
miec i kraju przedsiębiorstwo 
z Gdańska, (58)342-16-18, 602-
261-866.
MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie 
rolnym z zakwaterowaniem, 
500-237-803.
MURARZY, zbrojarzy, pomoc-
ników, 602-172-613.

USŁUGI

ZABIERAM agd,rtv,różne.rze-

czy,wanny,meble,piecyki,
odzież.itp.tel.731-743-011.
ZABIERAM agd,rtv,różne.rze-
czy,wanny,meble,piecyki,
odzież.itp.tel.731-743-011.
BUDOWA domów pod klucz, 
remonty, 608-533-161.
CYKLINOWANIE, 889-399-876.
CZYSZCZENIE, 601-840-139.
ELEKTRYK uprawnienia 506-
050-880.
GARAŻE blaszane, ocieplane, 
bramy garażowe, wiaty, hale. 
Transport i montaż, raty, www.
garazyki.pl, (58)535-15-96, 
695-214-000.

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 dz. nr 151 
w Kwiecewie w trybie przetargowym oraz w Gołogórze w trybie 

przetargowym - dz. nr 109, dz. nr 190/2 oraz w trybie 
bezprzetargowym - dz. nr 190/1 . Więcej inf. na stronie 

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3525
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3526
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3538
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3539
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-Jak Pan oceni sezon, który wła-
śnie dobiega końca?
W tym roku walczymy do końca 
sezonu o utrzymanie. Bezpośredni 
spadek nam nie grozi, ale cały czas 
walczymy, aby uniknąć baraży. 
Oczekiwania jednak były inne.
-W takim razie jakie były te 
oczekiwania?
Chcieliśmy bezpiecznie się utrzy-
mać, a nie walczyć do końca 
o utrzymanie. Nasz skład prak-
tycznie nie uległ zmianie w po-
równaniu z poprzednim sezonem, 
a w nim zajęliśmy bardzo wyso-
kie miejsce, więc sądziliśmy, że 
uda nam się spokojnie utrzymać. 
Przed ostatnią kolejką jesteśmy na 
bezpiecznym miejscu, więc myślę, 
że ostatecznie ten cel uda nam się 
spełnić. Brakuje nam do szczęścia 
zwycięstwa w ostatnim meczu 
i wtedy nie będziemy musieli oglą-
dać się za siebie.
W ostatnich meczach GKS Sta-
wiguda zdobył sporo punktów. 
Jakie są tego przyczyny, że tak 
późno zdobyliście te punkty?

Zawodnicy potrafią grać w piłkę 
i nie brakuje im umiejętności. 
Mają jednak już pracę, wyjeż-
dżają na delegacje, więc czę-
sto jest trudno zbudować pełny 
skład na dany mecz. Udało nam 
się łatwo utrzymać w poprzed-
nim sezonie i to siedziało w gło-
wach zawodników. Trzeba cały 
czas trenować, żeby poniżej 
pewnego poziomu nie zejść. Je-
stem pewny, że Stawiguda zasłu-
guje na pozostanie w tej lidze, bo 
jest naprawdę dobrym zespołem.
-A jak wygląda kadra dru-
żyny? Czy głównie występują 
młodzi zawodnicy z regionu?
Obecna kadra składa z 31 za-
wodników z czego dziesięciu 
zawodników jest spoza naszej 
gminy. Kadra meczowa liczy 13 
czy 14 zawodników i zazwyczaj 
ośmiu z nich to nasi wychowan-
kowie. Staramy się stawiać na 
swoich zawodników i pracować 
z młodzieżą. Chcemy być też 
trampoliną dla kariery danego 
zawodnika.

-Czy w ostatnim czasie wycho-
waliście piłkarza, który teraz gra 
w wyższej lidze?
Przykładem może być Jakub Se-
rafin, który jest naszym wycho-
wankiem. Oczywiście od nas 
przeszedł do Stomilu, ale zawsze 
podkreśla, że jest wychowankiem 
GKS Stawiguda. Jest Mistrzem 
Polski z Lechem Poznań, chociaż 
nie gra tyle ile by chciał. Ma za sobą 

także występy w lidze norweskiej.
-Mówi Pan dużo o pracy z mło-
dzieżą. Czy wasze drużyny mło-
dzieżowe odnoszą jakieś suk-
cesy?
Akurat jesteśmy po sporym suk-
cesie naszej młodzieży. Braliśmy 
udział w Klubowych Mistrzo-
stwach Polski, które organizowane 
były na stadionie Legii Warszawa. 
W tym turnieju uczestniczyli-

śmy, jako jedyna tak mała gmina. 
Grały tam drużyny z dużych miast, 
a także różne szkółki piłkarskie. 
Dostaliśmy się do ćwierćfinału 
i tam przegraliśmy z drużyną Kar-
lowych War. Drużyna ta następnie 
wygrała całe zawody. Był to tur-
niej chłopców z rocznika 2009. To 
naprawdę ogromny sukces dla na-
szego klubu.
-Ten rok jest niezwykle ważny 

dla klubu, ponieważ mija 50 lat 
od momentu założenia klubu...
Tak i chciałbym z tej okazji podzię-
kować włodarzom gminy Stawi-
guda, sponsorom, rodzicom, trene-
rom i zawodnikom, że uczestniczą 
w tym projekcie, który tworzy GKS 
Stawiguda. Obchody 50-lecia 
klubu chcemy zorganizować na po-
czątku września tego roku.

raf

GKS Stawiguda, to klub założony w 1968 roku, który 
obecnie występuje na poziomie ligi okręgowej. Preze-
sem klubu jest Łukasz Kotwicki. W rozmowie z nami 
mówi m.in. o tym, jak ocenia sezon w wykonaniu swo-
jej drużyny.

GKS Stawiguda stawia na młodzież

1. Znicz Biała Piska 29 78 91-15
2. Concordia Elbląg 29 48 47-35
3.  Mamry Giżycko 29 47 57-39
4. Tęcza Biskupiec 29 46 58-39
5. Unia Susz 28 46 62-36
6. Rominta Gołdap 29 45 48-50
7. Motor Lubawa 29 41 45-34
8. Mrągowia Mrągowo 29 41 40-35
9. MKS Korsze 29 38 57-62
10. Tęcza Miłomłyn 29 38 35-48
11. Granica Kętrzyn 29 37 46-58
12.  Zatoka Braniewo 29 37 44-58
13.  Błękitni Pasym 29 35 55-69
14. Pisa Barczewo 29 29 33-59
15. Orlęta Reszel 28 26 30-56
16. Błękitni Orneta 29 14 25-80

1. Czarni Olecko 29 69 74-29
2. LKS Różnowo 28 59 90-42

3. Śniardwy Orzysz 29 56 63-39

4. Omulew Wielbark 29 48 44-40
5. SKS Szczytno 29 47 57-58
6. Łyna Sępopol 29 46 64-62
7. Warmia Olsztyn 29 46 58-44
8. Wilczek Wilkowo 29 43 50-52
9.  Vęgoria Węgorzewo 29 41 56-57
10. Cresovia Górowo Iławeckie 29 39 46-45
11. Victoria Bartoszyce 29 34 60-58
12. Żagiel Piecki 29 29 57-70
13. Mazur Pisz 29 29 44-65
14. Granica Bezledy 29 23 50-80
15. DKS Dobre Miasto 29 21 42-63
16. Jurand Barciany 28 19 36-87

1.  ITS Jeziorak Iława 29 78 110-16
2. Olimpia Olsztynek 29 55 81-42
3. GSZS Rybno 29 53 106-44
4. Huragan II Morąg 29 48 66-49
5. Polonia Pasłęk 29 47 62-66
6. Ewingi Zalewo 29 46 54-57
7. Dąb Kadyny 29 43 71-64
8. Orzeł Janowiec Kościelny 29 39 54-59
9. Kormoran Zwierzewo 29 38 52-65
10. GKS Stawiguda 29 35 55-74
11. Polonia Iłowo 29 33 53-60
12. Płomień Turznica 29 33 61-96
13. Czarni Rudzienice 29 31 51-67
14. Radomniak Radomno 29 31 62-86
15. Osa Ząbrowo 29 28 42-95
16. Fortuna Dorotowo Gągławki 29 23 38-78

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

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

Kormoran Zwierzewo 4-1 Polonia Pasłęk
Ewingi Zalewo 2-2 Płomień Turznica
GKS Stawiguda 1-0 Polonia Iłowo
Radomniak Radomno 2-2 Huragan II Morąg
GSZS Rybno 6-1 Dąb Kadyny
Olimpia Olsztynek 1-1 ITS Jeziorak Iława
Fortuna Dorotowo Gągławki 0-1 Czarni Rudzienice
Orzeł Janowiec Kościelny 4-2 Osa Ząbrowo

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

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

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

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

4 liga,Kolejka 29 Klasa okręgowa grupa I, Kolejka 29 Klasa okręgowa grupa II, Kolejka 29

Kolejka 30 - 16-17 czerwca Kolejka 30 - 16-17 czerwcaKolejka 30

Klasa okręgowa grupa 1 (Miejsce w tabeli, nazwa dru-
żyny, liczba rozegranych spotkań, liczba punktów i sto-
sunek bramek)

Klasa okręgowa grupa 2 (Miejsce w tabeli, nazwa dru-
żyny, liczba rozegranych spotkań, liczba punktów i sto-
sunek bramek)

Skarb kibica

Drużyna GKS Stawiguda rocznik 2009
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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

REKLAMA

Przed ostatnią kolejką sezonu 
2017/18 wiadomo było, że jeżeli 
Stomil wygra swoje spotkanie, 
to zapewni co najmniej miejsce 
gwarantujące udział w barażu, 
a przy dobrych wynikach z in-
nych boisk była szansa również 
na bezpośrednie utrzymanie. 
Stomil nie zagrał wielkiego me-
czu, ale swoje zadanie wypełnił.
Olsztynianie wygrali na wyjeź-
dzie w Głogowie 0:1, po bramce 
strzelonej przez Marcina Stro-
meckiego. Inne wyniki również 
ułożyły się po ich myśli. Wszy-
scy spoglądali przede wszystkim 
w kierunku Częstochowy, ponie-
waż tam toczył się mecz pomię-
dzy Rakowem a Pogonią Sie-
dlce. Częstochowianie, którzy 
grali już tylko o przysłowiową 
„pietruszkę” zremisowali z gra-
jącą o „życie” drużyną z Siedlec. 
Dzięki temu rezultatowi Stomil 
wskoczył na bezpieczne miejsce 
i utrzymał się w pierwszej lidze.
To był najtrudniejszy od lat se-
zon dla Stomilu. Przez większą 
część sezonu wydawało się, że 
pierwsza liga w Olsztynie bę-
dzie bardzo trudna do uratowa-
nia. Większość ekspertów wska-
zywała właśnie Stomil, jako 
głównego kandydata do spadku. 
Końcówka sezonu w wykona-

niu olsztyńskiej drużyny była 
jednak kapitalna. Stomil wygrał 
pięć z ostatnich sześciu spotkań 
i dzięki temu wyszedł z tej nie-
zwykle trudnej sytuacji.
Naprawdę należy pochwalić za-
równo olsztyńskich piłkarzy, 
jak i trenera Kamila Kieresia, 
ponieważ razem dokonali rze-
czy, która jeszcze kilka tygodni 
temu wydawała się niemożliwa. 
Wiadomo, że w samej grze było 
jeszcze sporo mankamentów, ale 
w kluczowych fragmentach se-
zonu wszyscy pokazali niesamo-
wity hart ducha i wręcz wydarli 
to utrzymanie.
Pytanie tylko co dalej? Czy to 
może być przełomem w dalszym 
funkcjonowaniu klubu? Można 
powiedzieć, że Stomil „upiekł 
dwie pieczenie na jednym 
ogniu”, ponieważ utrzymał się 
w lidze, a do tego dołożył jesz-
cze wygraną w klasyfikacji Pro 
Junior. Dzięki tej wygranej, na 
konto olsztyńskiego klubu ma 
wpłynąć ponad 1.5 mln złotych. 
Dla takiego klubu, jak Stomil, 
są to ogromne pieniądze. Jeżeli 
uda się je odpowiednio zainwe-
stować, to w przyszłym sezonie 
sytuacja olsztyńskiego klubu po-
winna być znacznie lepsza. 

raf

To był piekielnie trudny sezon dla olsztyńskiej dru-
żyny. Odjęcie jednego punktu za zaległości wobec pił-
karzy, chwilowe przeniesienie na stadion w Ostródzie 
i zmiana trenera, to tylko niektóre z zawirowań, które 
przeszedł Stomil Olsztyn. Ostatecznie jednak sezon 
zakończył się happy endem.

Stomil Olsztyn utrzymał się w pierwszej lidze!

Stomil Olsztyn

Artur Siemaszko, był najlepszym strzelcem 
Stomilu w zakończonym sezonie


