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Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego,
pomyślnego Nowego 2019 Roku,

a także wielu miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych
wszystkim czytelnikom i sympatykom

życzy
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MRĄGOWO:
MIESZKANKA
MIKOŁAJEK
OSZUKANA
METODĄ
"NA POLICJANTA"

Na terenie Mikołajek
uaktywnili się prze-
stępcy oszukujący me-
todą na policjanta.
Oszust nakłonił
starszą panią, by
wypłaciła swoje
oszczędności i za-
wiozła je do Łodzi. Na
szczęście nie doszło do
przekazania pieniędzy
i tym samym kobieta
uchroniła swoje
oszczędności.

Do mieszkanki Mikołajek na
telefon stacjonarny zadzwo-
niła nieznajoma osoba.
Mężczyzna podał się za poli-
cjanta i poinformował ko-
bietę, że prowadzi sprawę
oszustwa. Zapytał ją, czy ma
konto w banku i w jakim. Na-
stępnie kazał kobiecie po-
brać wszystkie tam znaj-
dujące się pieniądze i kazał jej
pojechać taksówką do Łodzi.
W efekcie 80-latka zabrała ze
sobą 26 tysięcy złotych i po-
jechała na umówione spot-
kanie. W międzyczasie nie-
znajomy pozyskał od star-
szej pani numer telefonu ko-
mórkowego i cały czas kon-
taktował się z nią za jego po-
średnictwem.
Kobieta dojechała do Łodzi,
jednak w umówionym miej-
scu nikogo nie było. Wtedy
też domyśliła się, że mogła
paść ofiarą oszustwa i na-
tychmiast zawiadomiła tam-
tejszą policję. To samo w po-
dobnym czasie uczynił ta-
ksówkarz informując rów-
nież policjantów w Łodzi, że
przywieziona przez niego ko-
bieta mogła paść ofiarą prze-
stępstwa.
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Od 1 stycznia 2019 r. nauczyciele
mają dostać 5-procentową pod-
wyżkę. Projekt ustawy budżetowej
przewiduje, że kwota bazowa bę-
dzie wynosić 3 045,21 zł, ale kon-
kretne stawki dla nauczycieli w
zależności od stopnia awansu i wy-
kształcenia określane są w drodze
rozporządzenia. I to ono jest nie-
zbędne do wypłacenia wyższych
pensji.
Podniesienie kwoty bazowej skut-
kuje z kolei wzrostem średniego
wynagrodzenia nauczycieli. Od 1
stycznia 2019 r. średnie wynagro-
dzenie stażysty będzie więc wyno-
sić 3045 zł (100 proc. kwoty
bazowej), nauczyciela kontrakto-
wego – 3380 zł (111 proc.), nauczy-
ciela mianowanego – 4385 zł (144
proc.), a nauczyciela dyplomowa-
nego – 5603 zł (184 proc.).
Związkowcy z Solidarności doma-
gają się jednak odwołania Anny
Zalewskiej z funkcji Ministra Edu-
kacji- 17–18 maja 2018 roku w
Ostrowcu Świętokrzyskim podczas
WZD KSOiW NSZZ „Solidarność”
delegaci przyjęli stanowisko, w któ-

rym czytamy: Walne Zebranie De-
legatów Krajowej Sekcji Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność” w
wyniku dogłębnej analizy obecnej
sytuacji stwierdza, że straciło zaufa-
nie do ministra edukacji narodowej
w osobie Anny Zalewskiej.
Uważamy, że obecnie prowadzony
dialog ze związkami zawodowymi
jest pozorowany! Delegaci WZD
zwrócili się do premiera RP o od-
wołanie Anny Zalewskiej z funkcji
ministra edukacji narodowej. Cztery
miesiące później (15 września)
związkowcy z „Solidarności” swój
protest przeciwko polityce minister
Anny Zalewskiej zademonstrowali
na ulicach przed budynkiem MEN.
Dzisiaj rozgoryczenie i frustracja
nauczycieli osiągnęły apogeum –
taki komunikat możemy przeczy-
tać na stronie internetowej Solidar-
ności.
Związkowcy z Solidarności zarzu-
cają minister Annie Zalewskiej, że
nie spełniła swoich zapowiedzi z
kampanii wyborczej odnośnie
godnych podwyżek dla nauczycieli.
Wydłużyła ścieżkę awansu zawo-

dowego z 10 do 15 lat. Na tej mo-
dyfikacji, nauczyciel rozpoczy-
nający karierę w zawodzie,
dochodząc do najwyższego stopnia
awansu, czyli nauczyciela dyplo-
mowanego, straci około 100 tysięcy
zł. Szczególnie krytycznie ocenione
zostały szkolne regulaminy wskaź-
ników oceny, które mieli tworzyć
dyrektorzy poszczególnych szkół; a
także obligatoryjność oceny – co
trzy lata, oraz nowy dodatek 500+
dla nauczycieli dyplomowanych.
- Wprowadzone przez minister edu-
kacji modyfikacje: wydłużenie obli-
gatoryjności oceny z trzech do pięciu
lat oraz likwidacja regulaminów
wskaźników oceniania na poziomie
szkół niewiele zmienia. Dodatek
500+ jest bowiem przyznawany
tylko na trzy lata, nowe przepisy na-
tomiast nie gwarantują obiektyw-
ności oceniania pracy nauczyciela.
Uważamy, że to niesprawiedliwe w
kontekście faktu, że nauczyciele są
jedyną grupą zawodową, która
musi udowadniać swoje zawodowe
kompetencje w trakcie kariery za-
wodowej. I to wielokrotnie. Na do-

datek nowe przepisy spowodowały
gigantyczny rozrost biurokracji –
czytamy w komunikacie.
Wśród zarzutów są także niezlik-
widowanie godzin karcianych, a
także prowadzenie tylko pozor-
nego dialogu ze związkowcami.
Rada KSOiW NSZZ „Solidarność”
uważa, że minister Zalewska nie
zamierza prowadzić uczciwych
rozmów i negocjacji ze stroną
związkową.
Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego, już wcześniej domagał się
odwołania minister Zalewskiej
- My we wrześniu, już tego się do-
magaliśmy. Było wotum zaufania w
sejmie odnośnie minister Anny Za-
lewskiej i wtedy Solidarność nas nie
poparła i nie chciała się z nami iden-
tyfikować. Teraz jednak robią to
samo, więc zapewne finał będzie
taki sam, jak i u nas – powiedział
Tomasz Branicki, prezes olsztyń-
skiego oddziału ZNP.
Od poniedziałku we Wrocławiu
nauczyciele idą na masowe zwol-
nienia lekarskie i ma to być taka
forma protestu. Jak udało nam się

dowiedzieć, nie jest to jednak zor-
ganizowana akcja przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego. Jednak
w naszym województwie też
można się spodziewać w naj-
bliższym czasie jakiegoś protestu
nauczycieli.
- To jest oddolna inicjatywa, ale nie
jest to nasza akcja. My też jesteśmy
w kontakcie z nauczycielami i zbie-
ramy ankiety na temat tego w jakiej
formie będziemy w proteście uczest-
niczyć. Nic jednak nie zdziałamy,
jeżeli wszyscy nauczyciele w całej
Polsce się do nas nie przyłączą. Takie
lokalne inicjatywy, nie przyniosą
żadnych korzyści, jeżeli nie bę-
dziemy wszyscy razem – dodał To-
masz Branicki. raf

Nauczyciele dostaną podwyżki
Związkowcy nie są zadowoleni

Priorytetem w tych świątecznych de-
batach będzie, jak już od wielu lat,
przede wszystkim ocena szans na-
szych skoczków narciarskich. Nie-
odmiennie jednak, po pewnym cza-
sie (i kilku toastach wzniesionych na
cześć gospodarzy i gości), rozmowa
zejdzie na tematy polityczne. Bo jak
pisał przede wiekami Arystoteles –
„człowiek to z natury zwierzę poli-
tyczne”.
Śledząc wysyp ostatnich konferencji,
konwencji i innych eventów poli-
tycznych widać, że, politycy przy-
gotowali już zestaw tematów, jakie
chcieliby, aby zostały poddane pod
dyskusję przy świątecznych stołach.
Przez sprzyjające sobie media prze-
kazali również swoim elektoratom
zestaw stosownych argumentów
„za” i „przeciw”.
Jednak z pozoru niewinna po-
czątkowo wymiana zdań przy
świątecznym stole, na przykład na
temat ostatnich „mikołajkowych”

obietnic polityków, najprawdopo-
dobniej szybko przerodzi się w
zażartą kłótnię, podczas której jej
uczestnicy – nawet o zbliżonych
poglądach – szybko przypomną so-
bie, dlaczego się tak nie lubią.
Bo w rozmowach o polityce ludzie
zwykle mówią o tym, co ich dener-
wuje, a nie o tym co władza robi
dobrze. Ich „bezdyskusyjnej” kryty-
ce podlegają więc, zarówno decyzje
i postępowanie Władzy (w oparciu
o założenie, że politycy kierują się tyl-
ko własnym interesem), jak i jej le-
gitymacja ideologiczna (oparta na
założeniu, że „tych debili musieli wy-
brać jacyś idioci”). Przyjęcie takiego
punkt wyjścia oraz niezachwiane
przeświadczenie obu stron, że
„wiedzą najlepiej i zawsze mają ra-
cję” powoduje, że temperatura „dys-
kusji” szybko rośnie. Bo trzeba do
tego jeszcze dodać głębokie podziały
polityczne w społeczeństwie, które od
lat prowadzi bratobójczą „polsko-

polską wojnę dwóch plemion”, cy-
nicznie podsycaną i rozgrywaną
przez polityków, mobilizujących tą
drogą swoje elektoraty w celu zdo-
bycia lub utrzymania władzy. Dla-
tego też w „rozmowach” przy
świątecznym stole mogą pojawić
się i różne „argument siły”, z których
rzut karpiem w interlokutora będzie
środkiem bardzo łagodnej perswazji.
Warto więc unikać takich rozmów,
bo niewiele one dają – można „ko-
pać się z koniem”, ale czy warto?
Poglądy polityczne są w człowieku
bardzo głęboko zakorzenione, w
wysokim stopniu wrodzone. Wyni-
ki badań z zakresu genetyki beha-
wioralnej nie pozostawiają w tej ma-
terii wątpliwości – preferencje poli-
tyczne wynikają z cech osobowości,
te zaś w większości są uwarunko-
wane genetycznie. Oznacza to, że tak
indywidualne dyskusje, jak i zma-
sowane kampanie polityczne mają
ograniczoną moc wpływania na

wyborców. Przekonać mogą tylko
tych, którzy mają odpowiednią kon-
figurację genów, skłaniającą do po-
parcia właśnie tej, a nie innej par-
tii. Z kogoś, kto ma zespół cech
skłaniających do postaw konser-
watywnych, mimo największych
wysiłków nie da się zrobić liberała.
„Genetyczny” socjalista nie wybierze
partii głoszącej chwałę prywatnej
własności.
Nauki zajmujące się zachowaniami
politycznymi człowieka dostarczają
wielu jeszcze innych, mniej lub bar-
dziej naukowo udowodnionych, teo-
rii na ten temat źródeł jego poglądów.
Niemniej, w zasadzie zgodne są co
do tego, że bardzo trudno jest je zmie-
nić, bez zmiany czynników ze-
wnętrznych. Jak pisał Karol Marks,
bo to „byt” – otoczenie, środowisko
określa „świadomość”, a więc i po-
glądy polityczne.
Samo przekonywanie, tych którzy
mogą być podatni na inne poglądy,

też nie jest łatwe.
Aby skutecznie „narzucić” komuś
nowe poglądy w trakcie dyskusji
trzeba być nie lada oratorem, po-
siadającym wiedzę z zakresu nau-
ki, którą Platon określał jako „spraw-
czynię przekonywania”, czyli retoryki
oraz z zakresu erystyki, którą Artur
Schopenhauer określił, jako „sztukę
prowadzenia sporów”. Bez wiedzy i
umiejętności z tego obszaru nie ma
o czym dyskutować. A z punktu wi-
dzenia relacji międzyludzkich – po
prostu nie warto.
Wesołych świąt i ciekawych roz-
mów pod choinką…

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Nauczyciele już od stycznia mają dostać podwyżkę. Nie jest ona jednak zadowalająca dla związkowców. Solidarność doma-
ga się dymisji minister Anny Zalewskiej.

O czym nie rozmawiać przy świątecznym stole…

Bardzo ważna zmiana dotyczy tego,
że Ministerstwo Finansów nie bę-
dzie już przesyłać rocznych dekla-
racji podatkowych. Tym razem to
Krajowa Administracja Skarbowa
przygotuje za podatników dekla-
racje PIT-37 i PIT-38. Dany po-
datnik, będzie mógł zaakceptować
to zeznanie lub wprowadzić w nim
zmiany. Będzie oczywiście możli-
wość również nieskorzystania z
tego rozliczenia i złożenia PIT-a na

własną rękę. Jest to na pewno spo-
re ułatwienie dla podatnika i na
pewno przyśpieszy złożenie rozli-
czenia rocznego.
Dla mniejszych przedsiębiorców
znaczącą zmianą, będzie obniżenie
podatku CIT. Podatek będzie wy-
nosił 9 proc. podstawy opodatko-
wania od dochodów innych niż z
zysków kapitałowych. Do skorzys-
tania z tej stawki będą uprawnieni
tylko ci podatnicy, których przy-

chody osiągnięte w roku podatko-
wym nie przekroczyły równowar-
tości 1,2 mln euro. Warto jednak
dodać, że z obniżki CIT skorzystają
wyłącznie spółki kapitałowe
działające w ramach prawa hand-
lowego, czyli spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz akcyjne i
komandytowo-akcyjne.
Zwiększone mają zostać podatki i
opłaty lokalne. Podatnicy mogą
średnio zapłacić nawet o prawie 2%
więcej niż w poprzednim roku.
Jednak ostatecznie to gminy same
zdecydują o tym o ile podatki zo-

staną podwyższone. Tutaj jako
przykład można podać Ostródę.
Tam radni zdecydowali, że podat-
ki od nieruchomości zostaną pod-
wyższone do 15%.
Spore zmiany następują także w za-
kresie leasingu i użytkowania fir-
mowych samochodów osobowych.
Od 1 stycznia wszyscy przedsię-
biorcy, którzy wykorzystują auto
służbowe również do celów pry-
watnych, będą mogli zaliczyć w
koszty uzyskania przychodu tylko
75% wszystkich wydatków eks-
ploatacyjnych. Zmiany nastąpią

także w leasingu. Limitem 150 tys.
zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys.
zł (elektryczne) zostanie objęty lea-
sing operacyjny pojazdów osobo-
wych. Trzeba zaznaczyć, że obecnie
tego limitu nie ma więc, jeżeli ktoś
planuje wziąć w leasing samochód,
to warto to zrobić jeszcze w tym
roku.
Natomiast w 2020 roku wprowa-
dzona zostanie danina solidarnoś-
ciowa. Jest to nowy podatek, który
będą musiały płacić osoby, któ-
rych dochód roczny przekroczy
milion złotych. Część z tego po-
datku będzie tworzyć fundusz
wsparcia osób niepełnosprawnych.

raf

W nadchodzącym, nowym roku, zarówno przedsiębiorcy, jak i po-
datnicy muszą się przygotować na spore zmiany.

Spore zmiany podatkowe w 2019 roku

Anna Zalewska, minister Edukacji
Narodowej

Wigilijny stół to nie tylko miejsce rozpasanej świątecznej konsumpcji, ale także ożywionych dyskusji na najróżniejsze tematy. Jak wia-
domo Polacy znają się na wszystkim więc, śmiało wyrażają swoje poglądy, zwłaszcza, że mogą je adresować do dawno niewidzianych
członków rodziny (których na co dzień unikają, no ale przecież są święta…). Po okolicznościowych życzenia i komplementach na te-
mat przygotowanych przez gospodarzy świątecznych potraw, przychodzi czas na wymianę zdań i opinii.
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- Panie marszałku, dobry czas za
nami? Czy coś Pana zaskoczyło
w minionej kadencji samorządu?
- W pracach samorządu woje-
wództwa biorę udział od 2012
roku, kiedy jeszcze byłem wice-
marszałkiem. Zatem dobrze poz-
nałem współzależności, warunki
współpracy z wieloma partnera-
mi, instytucjami. Samorząd re-
gionalny, który funkcjonuje od 20
lat, wypracował sobie renomę,
pozycję, dlatego zaskoczył mnie
proces odbierania mu kompeten-
cji, niezwykle ważnych dla naszych
mieszkańców. Wielu samo-
rządowców, którzy mają poczucie
misji, ma prawo czuć dyskomfort
z powodu takiego sterowania

rządu, bo to właśnie ci ludzie,
samorządowcy, byli i są motorem
zmian, a nie ich przedmiotem. Na
rozwój gmin, miast, powiatów,
regionu pracowali przez lata.
- Ta ogólnokrajowa polityka
przekłada się także na układ sił
w sejmiku.
- Wspólnie z koleżankami i kole-
gami z Koalicji Obywatelskiej
mieliśmy świadomość, że w imię
poszanowania dorobku samo-
rządu województwa, jego rangi i
dobrego obrazu w oczach
społeczeństwa, musimy się oprzeć
na pozytywnych doświadczeniach
i odpowiedzialności za przyszłość.
Zdolność zbudowania takiego po-
rozumienia to dowód szacunku

dla mieszkańców Warmii, Ma-
zur i Powiśla. Samorząd woje-
wództwa jest dysponentem za-
ufania społeczeństwa regionu.
- Porozmawiajmy zatem o za-
mierzeniach. Co nas czeka? Jakie
wyzwania przed regionalnym
parlamentem?
- Konsekwentnie powtarzam, że
naszym priorytetem jest skutecz-
ne wdrożenie wszystkich środków
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Zakontraktowaliśmy
już 57 proc. kapitału na lata 2014-
2020. Kontraktowanie to oczy-
wiście nie są wyścigi. Mamy swój
sprawdzony plan działania, do-
stosowany do specyfiki regionu i
jego możliwości gospodarczych.

Mimo tylu głosów wątpiących w
nasz sukces wiem, że uda się zrea-
lizować cele. Nic nie przepadnie,
liczymy nawet na udział w premii.
Oprócz wielu bieżących spraw
pracujemy nad aktualizacją stra-
tegii rozwoju regionu, tak by się
jak najlepiej przygotować do no-
wego okresu programowania UE
na lata 2021-2027. Uważam, że
odpowiedzią na problemy euro-
pejskie nie są roszczenia, lecz od-
powiedzialność i partnerstwo. Ta-
kie też oczekiwania mają miesz-
kańcy w stosunku do polskiego
rządu przy konstruowaniu Kon-
traktu Terytorialnego. Liczymy
na poważne traktowanie naszych
najważniejszych potrzeb, na któ-

re samorządy nie mają wpływu,
m.in. na gruntowny remont kra-
jowej „szesnastki”, także drogi
krajowej 53 do Portu Lotniczego
Olsztyn-Mazury, trakcji kolejo-
wych i sieci energetycznych, na
rozwój Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego. W roku, w któ-

rym świętowaliśmy 100-lecie od-
zyskania prze Polskę niepo-
dległości i 20-lecie samorządu
województwa, liczę na zrozumie-
nie, że samorząd to sprawdzony
partner dla mieszkańców i dla
Rządu RP.

red

Samorząd to sprawdzony partner

- Co zadecydowało o Pani suk-
cesie wyborczym?
- Wygranie wyborów w pierwszej
turze było dla mnie miłą niespo-
dzianką. Trudno jest przegrać wy-
bory obecnie urzędującemu wój-
towi, czy burmistrzowi, jeśli spra-
wował swój urząd tylko przez
jedną kadencję. Cieszy mnie, że
mieszkańcy obdarzyli mnie kre-
dytem zaufania. Sądzę, dlatego, że
jestem osobą dosyć znaną w gmi-
nie Purda. Mieszkam tu już czter-
dzieści lat i od zawsze angażuję się
w lokalne życie społeczne. Od
najmłodszych lat brałam udział
we wszystkich możliwych zawo-
dach, działałam w różnych orga-
nizacjach, stowarzyszeniach, mię-
dzy innymi w Stowarzyszeniu Po-
mocy Humanitarnej Lazarus, Sto-
warzyszeniu Rozwoju Wsi Purda
i wielu innych. Działam również w
Polskim Komitecie Pomocy
Społecznej. Ponadto od 2002 roku
byłam społecznym kuratorem
sądowym, organizowałam festyny,
koordynowałam kolejne edycje
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Przez 12 lat pracowałam w
Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Purdzie, a przez
ostatnie 3 lata w GOPS-ie w Sta-
wigudzie. Przez dwie kadencje
byłam radną w Gminie Purda. W
pierwszej przewodniczyłam Ko-
misji ds. Społecznych, w drugiej-
byłam wiceprzewodniczącą Rady
Gminy. W ostatniej kadencji sa-
morządowej byłam radną Powia-
tu Olsztyńskiego.
- Jakie są Pani priorytety, jako
włodarza gminy?
- Stawiam na unowocześnienie
gminy i rozwój przedsiębiorczoś-
ci. W tej chwili moim priorytetem
jest przeprowadzenie największej
inwestycji w historii naszej gminy,
realizowanej wspólnie z Powia-
tem Olsztyńskim o wartości około
18 milionów złotych. Nasz wkład

własny wynosi 3 600 000 zł. W
przyszłym roku będziemy musie-
li wpłacić 1 620 000 zł, a pozostałe
2 mln zostaną rozłożone na 4 raty.
Powiat, godząc się na wpłaty ra-
talne, pomógł nam, ponieważ
Gmina Purda jest obecnie w bar-
dzo trudnej sytuacji finansowej.
Przedsięwzięcie inwestycyjne, o
którym mowa to „Przebudowa
drogi od DK16 drogą gminną
wraz z budową tzw. Obwodnicy
Klebarka Małego do drogi powia-
towej nr 1464N, następnie do
skrzyżowania z drogą powiatową
1463N w miejscowości Klebark
Wielki wraz z jego przebudową”.
Naszym zadaniem będzie budowa
drogi przez Klebark Mały. Budowa
obwodnicy Klebarka Małego po-
prawi przede wszystkim bezpie-
czeństwo mieszkańców. Równo-
cześnie będzie zrealizowany projekt
pod nazwą „Poprawa ekomobil-
ności miejskiej na terenie Gminy
Purda”, w ramach którego oddamy
do użytku chodnik przy wybudo-
wanej przez Klebark Mały drodze.
Obie inwestycje mają być zakoń-
czone do końca przyszłego roku. To
nie koniec inwestycji drogowych.
Jesteśmy już na liście beneficjentów
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014 – 2020. Wiemy, że
uzyskaliśmy dofinansowanie na
przebudowę dróg gminnych, grun-
towych z Marcinkowa do Purdki,
z Ostrzeszewa do Szczęsnego, z
Trękuska do Kaborna i drogi w Si-
licach. Czekamy teraz na podpisa-
nie umów.
- Jak przedstawia się stan infra-
struktury kanalizacyjno-wodo-
ciągowej w Gminie Purda?
- Z wodociągów korzysta 80%
mieszkańców gminy, gorzej jest
natomiast z siecią kanalizacyjną.
Tylko 40% mieszkańców ma ka-
nalizację. Do kwietnia 2019 roku
zostanie dokończona budowa sie-
ci kanalizacyjnej w miejscowości

Szczęsne. Gmina wykonuje tę in-
westycję ze środków własnych. W
lutym zamierzamy złożyć wniosek
do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na dofinansowanie bu-
dowy sieci wodno- kanalizacyjnej
w Nowej Kaletce. Czekamy na
ogłoszenie konkursu. W fazie pro-
jektu jest w tej chwili budowa sta-
cji podnoszącej ciśnienie wody w
Klewkach. Inwestycja zostanie wy-
konana z funduszy gminnych. W
trakcie realizacji jest projekt pod
nazwą „Remont stacji uzdatniania
wody w Butrynach”. Mamy już
podpisaną umowę w ramach RPO,
a niedługo zostanie ogłoszony
przetarg na wykonanie prac. Zakres
inwestycji jest bardzo szeroki- mię-
dzy innymi przeprowadzony zo-
stanie remont budynku, nastąpi
wymiana urządzeń technologicz-
nych uzdatniających wodę, wy-
miana urządzeń i instalacji wodno-
kanalizacyjnej, wymiana instalacji
elektrycznej. Kolejną inwestycją,
współfinansowaną w ramach RPO
jest modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej
w Butrynach 15, Purdzie 12a i
Klebarku 11a. W ramach prac za-
planowano między innymi docie-
plenie ścian, stropodachów, da-
chów, stropów nad piwnicą, podłóg
na gruncie, wymianę instalacji CO
i grzejników. Wymienione zostaną
także źródła ciepła w Purdzie na
kocioł opalany biomasą oraz gaz w
Klebarku Wielkim. Remont w But-
rynach już się zakończył, roz-
strzygnięto przetarg na prace w
Purdzie, a już niedługo zostanie
ogłoszony przetarg na prace w
Klebarku Wielkim.
- Powiedziała Pani, że jednym z
Pani priorytetów jako wójta jest
unowocześnienie Gminy Purda.
W obecnej dobie o nowoczes-
ności świadczy między innymi
wykorzystanie Internetu dla
obsługi mieszkańców. Jak wy-

gląda poziom e- usług w Purdzie?
- Już w 2018 roku w ramach RPO
gmina rozpoczęła realizację projek-
tu pod nazwą „Purda-gmina inteli-
gentnyche-usług”.Doczerwca2019
roku zostanie wdrożony elektro-
nicznysystemodczytuwodomierzy
i zgłaszania awarii oraz nastąpi uru-
chomienie11usługudostępnianych
on-line.Kolejnyprojekt„Wdrożenie
e-usługpublicznychwGminiePur-
da” otrzymał już dofinansowanie w
ramachRPOiobecnietrwaprzetarg
na wyłonienie wykonawcy. W ra-
machpraczaplanowanomiędzy in-
nymiuruchomieniecentralnejplat-
formy e-usług mieszkańca (18 e-
usług), wdrożenie elektronicznego
systemuobiegudokumentóworazza-
kup sprzętu.
- Jak ocenia Pani stan infra-
struktury oświatowej w swojej
gminie?
- Mamy pięć szkół, co powoduje
znaczne koszty utrzymania. Tym
niemniej w oświatę trzeba inwes-
tować, bo to jest nasza przyszłość.
Należy ją dofinansować tak, aby
dzieci miały odpowiednie warun-

ki do nauki. Bardzo brakuje na-
szym szkołom sal gimnastycznych.
Jest tylko jedna w Marcinkowie, do
której są dowożeni uczniowie z SP
w Purdzie. W swoim programie za-
powiadałam budowę sal gimna-
stycznych i zrobię wszystko, żeby się
z tego zobowiązania wywiązać.
Na terenie gminy mamy też pięć
przedszkoli i jest to wystarczająca
ilość. Przymierzamy się do budo-
wy żłobka w Klewkach. Jednym z
kolejnych projektów, realizowa-
nych przez naszą gminę dzięki
RPO jest rewaloryzacja parku w
Patrykach. Poza przeprowadze-
niem prac, związanych z wycię-
ciem drzewostanu i nasadzeniem
nowej roślinności, w ramach in-
westycji powstanie ścieżka eduka-
cyjna dla naszych dzieci na temat
bioróżnorodności ptaków.
-Oferta kulturalna skierowana
do mieszkańców to również
ważna sprawa w gminach wiej-
skich takich jak Purda.
- Myślę, że jest w tej dziedzinie spo-
ro do zrobienia. Moim zdaniem
oferta kulturalna jest trochę ubo-

ga, dlatego planujemy na przykład
utworzenie w Nowej Kaletce Klu-
bu Seniora +. Trzeba też będzie po-
myśleć o dzieciach i młodzieży.
Mamy obecnie możliwości pozy-
skiwania środków na takie
działania. W tej chwili Gminny
Ośrodek Kultury w Purdzie przy-
gotowuje się do zorganizowania
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Już 19 grudnia zbierze się ko-
mitet organizacyjny ds. organiza-
cji Kiermasu Warmińskiego, któ-
ry odbędzie się w pierwszą sobo-
tę lipca 2019 roku w Bałdach.
-Jakie słowa chciałaby Pani skie-
rować do mieszkańców w tym
szczególnym okresie w roku,
przed samymi świętami i No-
wym Rokiem?
- Chciałabym wszystkim życzyć
przede wszystkim zdrowia, szczęś-
cia, pomyślności, spędzenia Świąt
Bożego Narodzenia w gronie ro-
dzinnym, a w Nowym 2019 Roku
uśmiechu na twarzy każdego dnia
i jak najmniej trosk.

Dariusz Gołębiowski
wsp.(bok)

Stawiam na
unowocześnienie gminy
i rozwój przedsiębiorczości
Tegoroczne wybory samorządowe przyniosły w Gminie Purda zmianę na stanowisku wójta. Te-
resa Chrostowska wygrała wybory w pierwszej turze. Z nową wójt Gminy Purda rozmawia-
my o recepcie na sukces wyborczy i planach na przyszłość.

O minionej kadencji i najbliższych planach rozmawiamy z Gustawem Markiem Brzezinem, marszałkiem województwa warmińsko-
mazurskiego.

Teresa Chrostowska, wójt Gminy Purda

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
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- Jak duża jest dziura budżetowa
w Powiecie Bartoszyckim ?
- Uspokajam, że problem finanso-
wy został już opanowany i nie ma
powodu, żeby się o to martwić.
Zabrakło nam 500 tysięcy złotych.
Musieliśmy rekonstruować budżet
oraz poprosić o dotację celową sa-
morząd miejski w Bartoszycach z
przeznaczeniem na wypłaty dla
nauczycieli w naszych szkołach.
Jest to ok. 20% kwoty uposażeń, któ-
re wypłacamy miesięcznie pra-
cownikom oświaty. Wobec nau-
czycieli nie mamy już zobowiązań.
Zostały nam do spłaty zobowiąza-
nia rzeczowe szkół, które będziemy
regulowali w przyszłym roku. Mam
nadzieję, że uratujemy budżet w
2019 roku, a w późniejszych latach
będziemy mogli funkcjonować na
wysokich obrotach, łącznie z reali-
zacją niezbędnych inwestycji.
- Skąd się wzięły obecne kłopoty?
- Istotną przyczyną braku tych
500 tysięcy złotych była utrata
możliwości kredytowych na ko-
niec roku. Wszystkie środki, jakie
potrzebne nam były jako wkłady
własne na inwestycje, szczególnie
drogowe, zostały wykorzystane w
postaci kredytów. Stąd wziął się
brak zdolności kredytowej Powia-
tu Bartoszyckiego na koniec roku.
Brakujące środki nie zostały prze-
jedzone, zmarnowane, lecz spożyt-
kowane na remonty dróg. Stan wie-
lu naszych dróg powiatowych jest fa-
talny, a nie ściągniemy do nas żad-
nych inwestorów, jeśli to się nie
zmieni. Wyremontowaliśmy w tym
roku ponad… 82 km dróg. Koszt
wybudowania jednego kilometra
sięga już miliona złotych. Dla po-
wiatu jest to ogromny problem,
ponieważ nie mamy dochodów
własnych i musimy posiłkować się

pożyczkami. Mam wrażenie, że tro-
chę przeinwestowaliśmy. Trzeba
było przełożyć budowę jakiegoś
odcinka drogi na przyszły rok. Wy-
dawało się, że uda nam się spiąć
budżet na koniec roku, a okazało się,
że zabrakło 500 tysięcy. Zupełnie
inną kwestią jest fakt, że do oświa-
ty w Powiecie Bartoszyckim
dokładamy bardzo duże środki.
Nie znalazłem w skali kraju żadne-
go innego powiatu, który dołożyłby
do funkcjonowania oświaty w okre-
sie jednego roku kwotę 7 200 000 zł.
Subwencja oświatowa wynosiła
dotąd dla naszegopowiatu ponad 19
milionów złotych. Do kwoty sub-
wencji dokładamy rocznie ok. 5- 6
milionów. Gdzieś po drodze sub-
wencja jest więc niedoszacowana. W
tej chwili od 8 do 12% powiatów w
skali kraju radzi sobie z funkcjo-
nowaniem oświaty w ramach sub-
wencji. Reszta dopłaca ze środków
własnych. Pan Premier Morawiec-
ki zapowiedział kilka dni temu, że
rządpochyli sięnadwysokościąsub-
wencji oświatowych, bo obecne
naprawdę nie wystarczają na rze-
czywiste funkcjonowanie szkół.
- Realizacja budżetu odbywa się
przez cały rok. Zabrakło refleksji
nad wydatkami?
To bardzo złożony problem. Zarząd
Powiatu ustala budżet, a dyrektor
ma za zadanie go wykonać. Przy-
zwyczailiśmy się jednak do tego, że
pod koniec roku przychodzili do nas
Państwo dyrektorzy i prosili o
dołożeniebrakujących pieniędzy. Na
ile było nas stać, dopłacaliśmy, ro-
zumiejąc ich potrzeby. Przyzwy-
czajenie staje się drugą naturą i nie
zauważyliśmy, że nasz worek z fi-
nansami ma dno. Nowy Zarząd
będzie musiał dokonać bardzo
głębokich analiz. Przeprowadzimy

audyt poszczególnych jednostek
oświatowych, ale wydaje się, że już
wiemy, gdzie tkwi problem. Szkoły,
chcąc przyciągnąć uczniów, przed-
stawiały różne oferty, które dość
znacznie generowały koszty, a i tak
trafiało do nich tyle osób, ile miało
przyjść. Co roku wypłacaliśmy na
potrzeby naszej oświaty wzrastające
ponad subwencję kwoty. To, co
stało się w tym roku, trochę nas za-
skoczyło, bo liczyliśmy, że będzie-
my musieli dopłacić jedynie ok. 5
milionów złotych. Teraz będziemy
musieli inaczej ustalać budżety.
Przede wszystkim zapewnimy płace
nauczycielom, a nad wszystkimi
innymi wydatkami w oświacie bę-
dziemy się mocno zastanawiać.
Audyty i kontrole pokażą nam, w
jaki sposób ograniczyć koszty w po-
szczególnych szkołach. Myślę, że w
2019 roku spokojnie wykonamy
budżet, bo Regionalna Izba Obra-
chunkowa już go nam zatwierdziła.
Niestety, nie mogliśmy w nim za-
pisać zbyt wielu inwestycji, ale
chcemy zakończyć rok na małym
plusie. Myślę, że w 2020 roku uda się
już zrównoważyć budżet. Liczymy
także na to, że rząd rzeczywiście
podniesie subwencję oświatową.
Jest jeszcze jedna kwestia, która
pozwala nam optymistycznie pat-
rzeć w przyszłość. Od przyszłego
roku szkolnego będziemy mieli w
naszych szkołach średnich o jeden
rocznik więcej. Liceum Ogól-
nokształcące będzie już czteroletnie,
technikum pięcioletnie. Liczymy, że
w każdej szkole przybędzie ponad
300 osób. Siłą rzeczy wzrośnie sub-
wencja. Nie będziemy też musieli re-
dukować kadry nauczycielskiej, a
wiadomo, że w sytuacji zagrożenia
finansowego, jednym z kierunków
zarządzania jest likwidacja etatów.

- Można przyjąć, że widzi Pan
przyszłość optymistycznie?
- Jak najbardziej. Byłem już starostą
w latach 2006-2010 i wówczas rów-
nież powiat miał problemy finan-
sowe, z którymi sobie poradziliśmy.
Kiedy obejmowałem stanowisko
starosty, budżet wynosił 35 milio-
nów złotych. Kiedy odchodziłem po
czterech latach, była to już kwota 65
milionów. Potrafiliśmy pozyskać
środki zewnętrzne na kwotę 41
milionów złotych. Wykonaliśmy
różne zadania inwestycyjne na kwo-
tę 61 milionów. Przez trzy lata pod-
nieśliśmy zarobki w starostwie o
1222 zł brutto. Przyszedłem do
pracy w samorządzie z biznesu.
Wiem, że nie można do końca
traktować instytucji samorządowej
jak firmę, bo samorząd nie zarabia,
aleumiejętnośćwydatkowaniaśrod-
ków, którymi się dysponuje, jest bar-
dzo istotna. Ważna jest też dyscy-
plina, bo nie mogę pozwolić na to,
żeby starostwo straciło zdolność

kredytową. Budżet na rok 2019 jest
budżetem przejściowym, służącym
stabilizacji. Jestem pewien, że w
2020 roku podejmiemy na nowo
działania inwestycyjne. Chcemy
bardzo mocno współpracować z sa-
morządem miejskim i gminy wiej-
skiej oraz udowodnić, że współpra-
cując, można wiele osiągnąć. Jestem
bardzo wdzięczny samorządowi
miejskiemu i burmistrzowi Barto-
szyc, Piotrowi Petrykowskiemu za
zrozumienie i udzielenie nam po-
mocy finansowej. Czym innym jest
wymiana środków przy inwesty-
cjach, kiedy potrzebne są punkty w
ocenie projektów. W tym przypad-
ku samorząd miejski mógł podjąć
zupełnie inną decyzję. Jestem prze-
konany, że dzięki współpracy, powiat
bartoszycki mimo tego, że jest „na
końcu świata”, będzie miejscem,
gdzie będzie się coraz lepiej żyło.
Ściągniemy inwestorów, stworzymy
nowe miejsca pracy. Jeśli chcemy za-
trzymać u nas młodych ludzi, mu-

simy zaoferować im pracę i miesz-
kania. Jeżeli temu nie podołamy, po-
wiat bartoszycki będzie się wylud-
niał. Rok temu zeszliśmy poniżej 60
tysięcy mieszkańców. Czy damy
radę temu zapobiec? Nie wiem. Na
pewno jest tu potrzebna pomoc
państwa i zrównoważony rozwój,
który za poprzedniej ekipy rządzącej
został zaniedbany. Przecież po-
czątkowo na „ścianę wschodnią”
mieliśmy zapisanych dużo środ-
ków, a potem zostały nam one ode-
brane. Postawiono na rozbudowę
dużych aglomeracji. Taki jest trend
światowy, ale Polska mogłaby pójść
własną drogą i dać przykład, że
zrównoważony rozwój może
wpłynąć na rozkwit także małych,
przygranicznych terenów. Liczy-
my na to, że obecne rządy potrwają
jeszcze jedną kadencję, bo idą właś-
nie w tym kierunku.

Dariusz Gołębiowski
wsp.(bok)

Plany powiatu bartoszyckiego na Nowy Rok
Stabilizacja powiatowego budżetu najważniejsza
Rok 2018 kończy się w powiecie bartoszyckim finansowymi problemami, które udało się już
rozwiązać. O przyczynach problemów Powiatu Bartoszyckiego i planach uzdrowienia budżetu
w przyszłym roku rozmawiamy z nowym starostą bartoszyckim, Janem Zbigniewem Nadolnym.

Jan Zbigniew Nadolny, starosta bartoszycki

14 grudnia mieliśmy okazję
wysłuchać koncertu w wykonaniu
uczniów i nauczycieli Państwowej
Szkoły Muzycznej II stopnia w
Olsztynie. Podczas koncertu MU-
ZYKA NA GRUDNIOWY WIE-
CZÓR usłyszeliśmy młodych, ale
niezwykle utalentowanych artystów.
Wykonali utwory m.in. F. Chopina,
J.S. Bacha, M. Blaveta, M. Karłowicz,
M. Pasiecznego. Zabrzmiały in-
strumenty takie, jak: fortepian, gi-
tara, skrzypce, wiolonczela, obój,
flet. Rozmiarami i dźwiękiem im-
ponował kontrabas w Suicie Z.
Gardonyi. Publiczność zachwyciły
wokale wykonawców: sopranistki
Klary Mieruńskiej oraz Pawła Ho-
rodyskiego dysponującego basem.
Koncert zakończono wspólnym
zaśpiewaniem kolędy "Przybieżeli
do Betlejem Pasterze".
15 grudnia słuchając kolęd dzieci i
dorośli tworzyli świąteczne po-
cztówki. Zajęcia LUDZIE KART-
KI PISZĄ jak co roku prowadziła

Grażyna Kraczek. Tym razem te-
matem przewodnim były "Gwiaz-
dy, gwiazdki, gwiazdeczki". Stąd na
kartkach pojawiły się gwiazdki w
całej gamie kształtów i kolorów.

Organizatorów cieszy, że na warsz-
taty przychodzą całe rodziny -
dzieciom towarzyszą nie tylko
mamy, ale ciocie, babcie i ojcowie.
"A w święta niech snuje się kolęda

i gałązki sosnowe niech Wam
pachną" - to fragment życzeń jed-
nej z uczestniczek napisanych na
podarowanej nam świątecznej po-
cztówce. red

Oranżeria Kultury pomogła wejść w świąteczne klimaty
Miejska Biblioteka Pedagogiczna – Oranżeria Kultury przed Świętami Bożego Narodzenia
wszystkich chętnych zaprosiła na koncert i warsztaty.
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Olsztyn - 28 grudnia 2018 r. godz.
19:00 CICHA POTAŃCÓWKA
W SPICHLERZU. Zapraszamy na
cichutką prywatkę poświąteczną…
Absolutna cisza na trzech DJ-ów i
słuchawki to najlepsze kombo ta-
neczne. Koniecznie wpadnijcie do
Spichlerza na wolne od oceniania,
elektroniczne pas de deux! W zdy-
szanym szeleście samych odde-
chów, szurając odwiniętą pode-
szwą, spalimy wspólnie resztki
świątecznych kutii i pierożków. A do
tego nigdzie nie znajdziecie lepszej
rozgrzewki przed Sylwestrem.
Bezpłatne Karty Wstępu.

Olsztyn - 29 grudnia 2018 r. godz.
20:20 ul. Stare Miasto 29/32/1.Kon-
cert zespołu MC Kwadrat. MC
Kwadrat to zespół składający się z
czterech wybitnych muzyków, któ-
rzy po godzinach realizują swoje
skryte pasje grając jazz w tradycyj-
nym tego słowa znaczeniu. Zapra-
szamy!

Olsztyn - Muzeum Warmii i Ma-
zur zaprasza do obejrzenia XVIII-
wiecznego zbioru kazań w bibliotece
muzealnej na olsztyńskim zamku.
Stary druk, na co dzień niedostęp-
ny, przechowywany w specjalnym
magazynie, można oglądać do 21
grudnia 2018.

Olsztyn - do 13 stycznia 2019 roku
w Galerii Amfilada ul. Dąbrowsz-
czaków 3 obłędna wystawa mo-
nograficzna poświęcona najsłyn-
niejszemu oblatywaczowi pojaz-
dów. Tak jak Tytus wskoczył do fil-
mu, tak my możemy wskoczyć do
komiksu i przespacerowaćsię po In-
stytucie Wszechzbytków prof.
T.Alenta . Nie trzeba już jechać do
Trapezfiku, by fikać kozły pomię-
dzy wannolotem i prasolotem czy
oryginalnymi planszami tej
najdłużej ukazującej się polskiej
serii komiksowej. Wstęp Wolny.

Elbląg - 19 grudnia 2018 r.
godz.12:00. Filia nr 1 Biblioteki
Elbląskiej przy ul. Brzeskiej zapra-
sza w środę dzieci 3-4-letnie wraz
z rodzicami/opiekunami na spot-
kanie w „Klubie Małych Pszczółek”,
podczas którego uczestnicy poznają
historię z książki „Krecik i Boże Na-
rodzenie”. Wstęp wolny.

Elbląg - Od 14 do 27 grudnia Kino
Światowid zaprasza na nagrodzony
Złotym Lwem na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym w We-
necji najnowszy film Alfonso Cua-
róna – „Roma".

Lidzbark Warmiński - 19 grudnia
2018 r. godz. 18:30 - Ponad dwustu
tancerzy będzie można podziwiać
w Lidzbarskim Domu Kultury w
Wielkim Zimowym Show Tanecz-
nym. Show nosi nazwę "Oby do
świąt" i będzie się odbywało oczy-
wiście w klimacie Bożego Naro-
dzenia. Wstęp Wolny.

Gietrzwałd - 20 grudnia 2018 r.
godz. 17:00 Miejsce: Gminny Oś-
rodek Kultury w Gietrzwałdzie.
Spektakl słowno-muzyczny pt.
"Tamtej nocy w Betlejem" - przed-
stawienie w wykonaniu dzieci i
młodzieży z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Gietrzwałdzie.

Tomaszkowo - 28 grudnia 2018 r.
godz. 18:30. Sołtys i Rada Sołecka
zapraszają na spotkanie świąteczno-
noworoczne. W programie: wy-
stęp muzyczny Łucji, koncert Ce-
zarego Makiewicza, wspólne śpie-
wanie kolęd. Miejsce: świetlica wTo-
maszkowie ul. Żurawia 3. Zapra-
szamy.

Ruś - 22 grudnia 2018 o godz.17:00.
Sołtys sołectwa Ruś, Koło Gospo-
dyń Wiejskich "Baby Ruśkie" przy
współpracy z Gminą Stawiguda i
Gminnym Ośrodkiem Kultury ser-
decznie zapraszają mieszkańców
na „Wigilię wiejską". W programie:
degustacja potraw wigilijnych przy-
gotowanych przez "Baby Ruśkie" i
mieszkańców, występ zespołu "Baby
Ruśkie + 2Promile", gościem spe-
cjalnym będzie Pan Cezary Ma-
kiewicz, wspólne śpiewanie kolęd.
Wyb.(mar)

KRÓTKO

- Inwestycja realizowana jest dzięki
partnerstwu Powiatu Olsztyńskiego
z gminą Purda. Korzystamy przy
tym ze środków z budżetu obu
samorządów, a także z dofinan-
sowania unijnego w ramach Region-
alnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2014-2020. W ra-
mach zadania zostanie wybu-
dowana w pełni funkcjonalna
droga o długości ponad 4,2 km,
przebudowane zostaną odcinki, w
których znajduje się infrastruktura

podziemna, na odcinku od Kle-
barka Małego do Klebarka
Wielkiego oraz w obrębie pętli au-
tobusowej w Klebarku Wielkim
powstaną chodniki o łącznej dłu-
gości 1,7 km. Zostanie wykonane
oświetlenie uliczne i cała infra-
struktura towarzysząca – wymie-
nia starosta Andrzej Abako.
Radości z rozpoczęcia inwestycji
nie kryje nowa wójt gminy Purda.
– To dla gminy bardzo ważne
zadanie, a nie udałoby się go
wykonać samodzielnie, bez wspar-

cia Powiatu. Najważniejsze jest
bezpieczeństwo użytkowników
drogi, pasażerów komunikacji
zbiorowej, pieszych i rowerzystów.
Istotne jest także połączenie z drogą
krajową. Do tej pory sporym
utrudnieniem dla potencjalnych in-
westorów był choćby most w Os-
trzeszewie z ograniczeniem tona-
żowym do 15 ton. Wybudowana
obwodnica będzie alternatywą dla
cięższego transportu. To może
zachęcić przedsiębiorców do in-
westowania na naszym terenie.
Dobra komunikacja z Olsztynem i
krajową „16 będzie też plusem dla
osób szukających miejsca do
osiedlenia się. Gmina zdecy-
dowanie zyska na atrakcyjności –

mówi Teresa Chrostowska, wójt
Gminy Purda.
Realizatorem robót będzie Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg i Mos-
tów Sp. z o.o. z Mińska Mazo-
wieckiego.
W obecności władz samorządów
Powiatu i gminy umowę na reali-
zację zadania podpisali p.o. dyrek-
tora Powiatowej Służby Drogowej
w Olsztynie Wojciech Fabisiak
oraz inż. Jacek Pasik w imie-
niu wykonawcy. Starosta Andrzej
Abako i wójt Teresa Chrostowska
zawarli z kolei porozumienie o
współpracy i finansowaniu wkła-
du własnego do inwestycji.
Zadanie pn. „Przebudowa drogi
od DK16 drogą gminną wraz z

budową tzw. obwodnicy Klebarka
Małego do drogi powiatowej
1464N, następnie do skrzyżowa-
nia z drogą powiatową 1463N w
miejscowości Klebark Wielki wraz
z jego przebudową” jest realizo-
wane w ramach Mobilnego Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego –
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Olsztyna. Koszt całko-
wity ma wynieść 12,3 mln zł. Z
tego 5,1 mln zł pokryje dofinanso-
wanie unijne, pozostałą część sfi-
nansują po połowie, czyli po 3,6
mln zł Powiat Olsztyński i
gmina Purda. Termin zakończenia
prac został wyznaczony na gru-
dzień 2019 r.

mbm

Rusza budowa obwodnicy Klebarka Małego

Powrót do historii i browarniczej tradycji

Porozumienie w sprawie obwodnicy podpisano w starostwie powiatu olsztyńskiego

Majątek, powstałej na początku lat
90-tych, spółki Browary War-
mińsko-Mazurskie stanowiły spry-
watyzowane zakłady piwowarskie
w Olsztynie, Biskupcu i Szczytnie,
należące przed wojną do znanych
pruskich browarników, braci
Friedricha i Adolfa Daumów. W
roku 2007, kiedy przedsiębior-
stwo kończyło działalność, kon-
centrowała się ona w zasadzie już
tylko w stolicy regionu. Browar w
Biskupcu zamknięto w 1998 roku,
jako nierentowny. W Szczytnie, w
roku 2001 na terenie browaru po-

wstał zakład produkujący spiry-
tualia – Tarpan Sp. z o.o.
Produkcję warzonego–M Jurand
Sp. z o.o. Jego postać trafiła też do
nowego logo. Produkcję warzo-
nego w nim Juranda przeniesiono
do Olsztyn, bo było to wówczas
najlepiej sprzedającej się piwo
BW–M. Tu imię znanego z sien-
kiewiczowskich „Krzyżaków” ry-
cerza ze Spychowa stało się marką
wszystkich wyrobów, jak również
znalazło się w firmie, pod jaką
działało przedsiębiorstwo: BW–
M Jurand Sp. z o.o. Jego postać tra-

fiła też do nowego logo.
Po bankructwie spółki zakład zos-
tał sprzedany firmie deweloperskiej
i jedyną pamiątką po nim jest kil-
ka budynków wpisanych do re-
jestru zabytków znajdujących się
już na terenie niewielkiego osied-
la mieszkaniowego.
W zdecydowanie lepszym stanie
jest natomiast infrastruktura bro-
waru w Szczytnie, stąd pomysł
na restytucję warzenia w nim
piwa, oczywiście – Juranda. Pod-
jęła się tego firma Tarpan, która jest
obecnie właścicielem marki, re-
ceptury tego piwa oraz nierucho-
mości. Sam budynek browaru wy-
maga jednak restauracji, dlatego
Jurand Szczytno ma być na razie
piwem warzonym na zlecenie
przez innych producentów. Część
zysku jego sprzedaży przeznaczo-
na będzie na odnowienie budyn-
ku i jego adaptację dla potrzeb nie
tylko produkcji piwa. Właściciele
planują bowiem uruchomienie w
nim m.in. baru–degustatorni oraz
niewielkiego muzeum browar-
nictwa.
Czy nowy Jurand będzie jak kiedyś

smakował „wspomnieniem lata
na Mazurach” – piwosze mają
przekonać się jeszcze w tym roku.
„Do korzeni” wraca też Browar w
Braniewie.
Nie tak dawno Grupa Żywiec po-
informowała, że zawarła umowę
kupna Browaru Namysłów Sp. z
o.o. Spółka jest właścicielem także
zakładu w Braniewie, a Żywiec –
między innymi i browaru w
Elblągu. Tym samym oba znów
znajdą się w jednym ręku.
Przez wiele lat tworzyły razem
Elbląskie Zakłady Piwowarskie
słynące z produkcji piwa Specjal,
lecz na początku XXI wieku ich
drogi się rozeszły. Gdy browary ku-
piła od polsko-australijskiej spółki
Elbrewery Company Ltd. – Gru-
pa Żywiec, nowy właściciel podjął
decyzję o rozbudowie zakładu w
Elblągu oraz o zamknięciu i
sprzedaży browaru braniewskiego,
który w 2014 roku trafiła do Na-
mysłowa.
Jak można było przeczytać w ko-
munikacie o przejęciu, obie firmy
uzupełniają się biznesowo, co
umożliwi Grupie Żywiec „lepsze

wykorzystanie trendów konsu-
menckich” oraz „poprawę konku-
rencyjności, co powinno wpłynąć
na wzrost przychodów Grupy”.
Czy będzie to oznaczało powrót do
braniewskiego Specjala, Luksu-
sowego czy Zdroju? Areus

Ostatnią piwną pamiątką po Browarach Warmińsko-Mazurskich przez długi czas było piwo H eban produkowane najpierw
w czeskich, a później w jednym z niemieckich browarów na zlecenie właściciela marki, firmy Barlan Beverages. Niemniej, naj-
bardziej znaną marką piwa z tych zakładów był niewątpliwie Jurand.

Braniewo

Aureus Septimius Severus

Jurand

Za rok mieszkańcy gminy Purda i przedsiębiorcy dojadą do Olszty-
na szybciej, a podróż będzie bezpieczniejsza. Jeszcze w grudniu
bieżącego roku ruszy bowiem przebudowa drogi od krajowej „16ʺ
przez obwodnicę Klebarka Małego do Klebarka Wielkiego.
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- Święta Bożego Narodzenia przy-
pominają nam przede wszystkim o
wielkiej miłości Pana Boga do
człowieka. Oto Bóg wchodzi w
naszą codzienność i jest we wszyst-
kim do nas podobny oprócz grze-
chu. Najważniejsze jest byśmy w
tych świętach dostrzegli, że z przy-
jściem Pana Jezusa na ziemię oka-
zało się, że nie jesteśmy
pozostawieni sami sobie. Jest z
nami Bóg, który w Jezusie Chrys-
tusie, mocą Ducha Świętego dał
dowód swojej miłości do każdego z
nas. W tym świętym czasie ważne
jest byśmy oprócz komercji, która
nas otacza, mieli czas duchowo
spędzić ten okres. Pomocą nam w
tym może być uczestnictwo w
Mszach świętych np. Pasterce,
wspólne śpiewanie kolęd, opłatek,
modlitwa przy żłóbku. Istotne jest
byśmy tych świąt nie przejedli, ale
przeżyli. Przeżyli w świadomości,
że Chrystus przychodząc na zie-
mię, nie przyszedł z pustymi rę-
kami, przyniósł także prezenty w
postaci miłości, pokoju, radości.
Ważne byśmy je przyjęli do na-
szego serca – powiedział Ks. kan.
Marcin Sawicki, rzecznik pra-
sowy Archidiecezji Warmiń-
skiej.
Symbolika świąt Bożego Naro-
dzenia i związana z nią tradycja
jest bardzo bogata. Każdy element

tych świąt jest ważny. Począwszy
od wieczerzy wigilijnej, kiedy przy
świątecznie nakrytym stole za-
siada rodzina i celebruje nad-
chodzące święta Bożego
Narodzenia, czytanie fragmentu
Ewangelii na temat Narodzenia
Pańskiego, dzielenie się opłat-
kiem, śpiew kolęd, a kończąc na
Pasterce. Także 12 potraw, sianko
pod obrusem, wolne miejsce przy
stole, choinka to wszystkie ele-
menty składowe świąt Bożego Na-
rodzenia. Zwyczaje i symbolika
bardzo zakorzeniona w naszej tra-
dycji, które podziwiają miesz-
kańcy innych krajów.
Wszyscy wiedzą, że pierwszy
dzień, który świętujemy, to Boże
Narodzenie, natomiast drugi
dzień świąt ma już zupełnie inną
symbolikę. W liturgii kościoła ten
dzień wnosił nowy akcent święto-
wania, na pozór niepasujący do
radosnej świątecznej atmosfery.
W tym dniu czcimy św. Szcze-
pana, pierwszego męczennika
Kościoła. Warto pamiętać, że w
większości w kościele wspomina
się świętych w dzień ich śmierci,
który jest dniem narodzin dla
nieba. A jest to możliwe dzięki na-
rodzeniu Jezusa. Tak więc dzień
śmierci każdego z nas staje się
dniem narodzin dla nieba. A
zatem jest to dzień także radości.

Święta Bożego Narodzenia, po-
przez rozdawanie prezentów i całą
otoczkę, uważane są przez więk-
szość Polaków za najważniejsze,
jednak z punktu widzenia chrześ-
cijanina, jest trochę inaczej- Obie
uroczystości są ważne w historii
zbawienia. W naszej kulturze
utrwaliło się, że Boże Narodzenie
to święto bardziej rodzinne, nato-
miast Zmartwychwstanie Pańskie
bardziej kościelne. Wynika to może
z faktu, że przed Wielkanocą wię-
cej czasu spędzamy w kościele,
aniżeli to ma miejsce w święta
Bożego Narodzenie. Tymczasem z
punktu widzenia chrześcijańskiego
Wielkanoc ukazuje nam podsta-
wową prawdę dotyczącą naszego
życia. Jezus przez swoją śmierć na
krzyżu dokonał zbawienia
każdego człowieka, a przez swoje
zmartwychwstanie pokazał, że
śmierć jest początkiem nowego lep-
szego życia. Symbolika świąt Wiel-
kanocnych jest bardzo głęboka,
ukazuje przede wszystkim naro-
dzenie nowego człowieka, przejście
ze świata starego do nowego.
Chrystus Zmartwychwstały
wszystko czyni nowe. Trzeba jed-
nak pamiętać, że nie byłoby Wiel-
kanocy, gdyby nie było Bożego
Narodzenia- Ks. kan. Marcin Sa-
wicki.

raf

Święta Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia są bardzo ważne dla chrześcijan. Najistotniejsze jest jednak to, żeby
przeżyć je razem z Jezusem Chrystusem.

Ksiądz kanonik Marcin Sawicki, rzecznik prasowy Archidiecezji Warmińskiej

Jednakże oprócz przygotowań
materialnych trwający adwent,
czas radosnego oczekiwania, na-
kazywał również i stosowne przy-
gotowanie duchowe do
świętowania Bożego Narodzenia.
Każdego adwentowego poranka, o
wschodzie słońca, sprawowana
była msza święta roratnia. Jest to
msza wotywna o Najświętszej
Maryi Pannie. Jej nazwa pochodzi
od introitu, który zaczyna się od
słów: rorate cæli desuper („spuść-
cie rosę niebiosa”).Charaktery-
stycznym elementem rorat jest zap
alaniespecjalnej świecy ozdobio-
nej białą wstęgą, która symbolizuje
Matkę Boską. Wedle pobożności
ludowej adwent zaczynał się w za-
sadzie już od św. Marcina. 11 lis-
topada w czasach staropolskich
był bowiem datą rozliczeń finan-
sowych, płacenia podatków i
danin, a więc swego rodzaju za-
kończeniem starego roku. Jeszcze
na św. Katarzyny, czyli 25 listo-
pada, wolno było huczniej się za-
bawić, ale definitywnie po św.

Andrzeju (30 listopada) wszelkie
zabawy ustawały. Śladem tego jest
przysłowie:
Święta Katarzyna klucze pogubiła,
Święty Andrzej znalazł, zamknął
skrzypki zaraz.
Wracając jednak do Wigilii –
przygotowania zaczynały sięod ra
na. Ale już od świtu należało być c
zujnym i uważać,by do domu jako
gość wszedł pierwszy mężczyzna,
comiało zwiastować dostatni przy-
szły rok. Dobrze też byłozoba-
czyć w tym dniu jako pierwszego o
bcego także„chłopa, nie babę”. Ko-
biety ranki wręcz obowiązkowos-
pędzały w domach, by nie narażać
sąsiadów na nieszczęście. Tu za-
milknę i na swe usprawiedliwienie
dodam, że tylko przytaczam tra-
dycyjne wierzenia, a nie je propa-
guję. No i dla obowiązkowego dziś
parytetu wspomnę jeszcze, że ko-
bietom w ciąży w Wigilię w ogóle
nie wolno było prać i prząść.
Prac w domu nie brakowało dla ni-
kogo. Pierwsze, co nam dziś przy-
chodzi do głowy, to oczywiście

ubieranie choinki. Ale trzeba w tym
miejscu przypomnieć, że przez całe
stulecia, aż do przełomu XVIII i
XIX w., w Polsce nikt nie ubierał
choinki! Atrybut do uroczystego
przyozdobienia izby biesiadnej był
zupełnie inny. Zygmunt Gloger
swojej nieocenionej Encyklopedii
Staropolskiej tak pisze:
Stawianie snopów zboża po ro-
gach izby, w której zasiadajądo uczt
y wigilijnej, dotąd napotykane u lu
du, byłozwyczajem niegdyś we wsz
ystkich warstwach powszech-
nym.U pani podwojewodzyny Do-
brzyckiej w Pęsach naMazowszu, je
szcze w pierwszej połowie XIX w. ni
e siadanodo wilii bez snopów żyta p
o rogach komnaty stołowej usta-
wionych. Lud wiejski, po uczcie
wiglijnej, ze słomy tych snopów
kręci małe powrósła i wybiegłszy do
sadu owiązuje niemi drzewa owo-
cowe w przekonaniu, że będą lepiej
rodziły. A zatem przez całe stule-
cia to snop nieomłoconego zboża
towarzyszył spożywającym wigi-
lijną wieczerzę. Jest to prawdopo-

dobnie ślad kolejnej wróżby, która
miała zagwarantować dostatek
urodzaju w nowym roku.
W pobożności ludowej wie-
rzono, że na przełomie starego ino
wego roku duchy zmarłych jesz-
cze raz nawiedzają swójro-
dzinny dom i zasiadają przy wigilij
nym stole. Można jebyło zoba-
czyć, gdy ukradkiem wyszło się do
sieni i przezdziurkę od klucza spoj
rzało do izby na puste krzesło.Zres
ztą żaden porządny chłop nie usia
dł do wieczerzy, nimnie dmuchnął
na miejsce, by dusza się prze-

siadła. WWigilię nie wolno było w
ykonywać żadnych prac z lnem,kr
ęcić powrozów, rąbać drewna, by
nie zrobić krzywdykrzątającym się
po domu duszom. Z duszami zma
rłychdzielono się także symbolicz-
nie opłatkiem, składając go na do-
datkowym talerzu stawianym na
wigilijnym stole.
Jeśli chciało się zapewnić domowi
powodzenie, to przy stole wigilij-
nym winna zasiąść parzysta liczba
biesiadników. Gdy ich brakowało,

w bogatych domach dopraszano
służbę. A już najgorzej, gdy bie-
siadników było 13, wówczas nie-
szczęście murowane! Dobrze było
położyć pod stół wigilijny coś
żelaznego, sierp, siekierę, a nawet
pług i oprzeć na nim na chwilę
nogi: by nogi twarde jak żelazo
mieli i nie kaleczyli ich sobie na
cierniach.
Potrawy jednak zawsze powinny
się składać ze wszystkich płodów,
jakie rodzi hojna przyroda: pól
(potrawy mączne), sadu (owoce
suszone, orzechy), ogrodu (ka-
pusta, groch, mak), lasu (grzyby) i
oczywiście wody (ryby). No i na
koniec za księdzem Eugeniuszem
Janotą przytoczę kilka zasad staro-

polskiego dobrego zachowania
przy wigilijnym stole. Otóż daw-
niej należało zachować: pospolicie
uroczysty spokój, tak, że oprócz gos-
podarza nikt głośno nie mówi, lub
że tyko starsze osoby rozmawiają,
a inni migami się porozumiewają,
co komu trzeba. Czynią tak dlatego,
aby w roku nie było kłótni w domu,
lub żeby w przyszłym roku nie byli
gadułami... Strzegą się jeść łakomie.
Uważają, żeby nikomu nie upadła
łyżka, ten bowiem umiera w ciągu
roku.
Dopiero po tak odbytej wieczerzy
można było iść na pasterkę i roz-
począć bożonarodzeniowe bie-
siady przy śpiewie kolęd.

Źródło: wilanow-palac.pl

Boże Narodzenie w staropolskiej tradycji
Oczywiście do tak ważkich świąt przygotowywano się już dużo wcześniej, bo od lata. Wówczas to trzeba było nazbierać grzy-
bów w lasach i owoców w sadach, a wszystko dokładnie wysuszyć, by przetrwało do grudnia. Potem przychodziła kolej na: mak,
mąkę, miód, orzechy i inne produkty. Na targu kupowano śledzie: bogaci te lepsze, holenderskie, a biedni podlejsze, zwane szkoc-
kimi. W domach szlacheckich, a potem ziemiańskich, polowano i gromadzono dziczyznę na świąteczny stół.

Na tegoroczne święta, polska ro-
dzina wyda średnio po 1168 zł., co
stanowi 6 proc. wzrost budżetu w
stosunku do faktycznych wydat-
ków w roku ubiegłym. Polacy de-
klarują, że na prezenty przeznaczą
więcej niż na żywność. Pierwsza
kategoria pochłonie ok. 45 proc.
bożonarodzeniowego budżetu, a

druga 44 proc. Tak wynika z ra-
portu firmy Deloitte.
Polska jest na pierwszym miejscu
w wydatkach świątecznych, w Eu-
ropie, gdy popatrzymy na ich
wzrost w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Wpływ na to ma wiele
czynników, ale główny jest taki, że
dochody Polaków z roku na rok są

coraz większe, więc dzięki temu
mogą sobie pozwolić na większe
wydatki związane ze świętami.
Nawet ponad połowa Polaków
deklaruje, że przekroczy plano-
wany budżet świąteczny o ponad
200 złotych. Polacy często wma-
wiają sobie, że kupią prezenty
świąteczne już w listopadzie, żeby

później nie uczestniczyć w tej
świątecznej bieganinie. Jak się
okazuje, wszystko jednak wycho-
dzi inaczej. Warto również dodać,
że ponad połowa Polaków pre-
zenty świąteczne kupuje za po-
średnictwem Internetu, ponieważ
po pierwsze sklepy internetowe
oferują lepsze ceny, a po drugie
można dokonać zakupu nie wy-
chodząc z domu.
Przedświąteczne dylematy w wie-
lu polskich domach dotyczą za-
kupu choinki żywej czy jednak
sztucznej? Są zwolennicy jednego

i drugiego rozwiązania. Cenowo
wygląda to również bardzo różnie.
Oczywiście wszystko zależy od
tego, jakie drzewko nas interesu-
je i jakiej wielkości. Za świerk
zapłacimy od 30 do nawet stu
złotych, a za jodłę kaukaską od 60
do nawet 500 zł. Jeżeli natomiast
chodzi o choinki sztuczne, to tu-
taj również ceny są bardzo zróżni-
cowane. Za choinkę w standardo-
wym rozmiarze 180 cm zapłacimy
w granicach od 80 do 200 zł.
Jedną z najważniejszych potraw na
wigilijnym stole jest karp, w prze-

różnych postaciach. Jego ceny w
tym roku nie powinny dużo się
różnić, od tych z roku ubiegłego.
W supermarketach za kilogram
trzeba zapłacić 10/11 zł, a na tar-
gach i bazarach ceny mogą sięgać
nawet 20 zł. Rok temu średnia cena
za kilogram karpia wyniosła 16,24
zł.
Ogólnie ceny żywności, przed sa-
mymi świętami nie podskoczą w
górę, a te najpotrzebniejsze, jak np.
twaróg będą niższe zwłaszcza w su-
permarketach, które będą oferować
różnego rodzaju promocje. raf

Ile zapłacimy za święta?
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Rozpoczyna się już szał zakupowy.
W tym roku święta jednak tanie nie będą.

Opłatek to także ważna część tradycji i wieczerzy wigilijnej



www.facebook.com/wgwarminska 19.12.2018-15.01.2019 r. numer 139 www.gwarminska.pl 7

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego 2019 roku

składamy wszystkim mieszkańcom powiatu
bartoszyckiego oraz ich gościom najserdeczniejsze życzenia.

Niech moc wigilijnego wieczoru przepełni
serca pokojem i nadzieją, a nowonarodzone

Boże Dziecię sprawi, że nadchodzący rok będzie
czasem wielu sukcesów, zrealizowanych planów i spełnionych marzeń.

Zdrowia i wszelkiego Dobra!
Wicestarosta Bartoszycki
Władysław Bogdanowicz

Starosta Bartoszycki
Jan Zbigniew Nadolny

Przewodniczący Rady
Lech Darski

Na ten wyczekiwany czas
Świąt Bożego Narodzenia

wzajemnej życzliwości,
spotkań wypełnionych rodzinnym ciepłem,

przyjaźnią i miłością.
A na nadchodzący Nowy 2019 Rok

spełnienia planów i marzeń,
zdrowia oraz pomyślności

zawodowej i osobistej

Niech w nadchodzącym 2019 Roku
szczęście i pomyślność nigdy

Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje sił

i energii do tworzenia i realizacji
nowych pomysłów.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
życzą

mieszkańcom i gościom

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych
radością i miłością, niosących spokój

i odpoczynek oraz Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia

życzą

Bernadeta Hordejuk
Przewodnicząca Sejmiku Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

Michał Kontraktowicz

Wójt Gminy
Stawiguda

Grzegorz Kołakowski

Przewodniczący
Rady Gminy

w Stawigudzie

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

życzą

Radosnych, spokojnych,
pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia, spełnienia
marzeń i wielu sukcesów
w nadchodzącym
2019 Roku

Anna Wasilewska
Poseł na Sejm RP

życzy

Jolanta Wilga

Przewodnicząca
Rady Gminy
w Purdzie

Teresa Chrostowska

Wójt
Gminy Purda
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Spotkanie rozpoczęło się od przy-
witania zaproszonych gości, a na-
stępnie przedstawiciele seniorów
podziękowali za przybycie Arcy-
biskupowi Seniorowi Edmu-
ndowi Piszczowi. Kolędy zapre-
zentowały dzieci z olsztyneckiej
szkoły, a także zespół „Swojska
Nutka”, który zawsze uczestniczy
w wydarzeniach organizowanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Następnie wszyscy udali się do
stołówki i tam zasiedli do wigilij-
nego stołu. Na początku głos za-
brał Arcybiskup Senior Edmund
Piszcz, który powiedział, że naj-
ważniejsze jest to, że wszyscy pod-
czas tego świątecznego czasu mogą
się spotkać, dzielić się radością, a
także podchodzić do siebie w bar-
dzo życzliwy sposób. Następnie
wszyscy zaśpiewali wspólnie jedną
zwrotkę kolędy „Wśród nocnej
ciszy” i podzielili się opłatkiem.
Seniorzy obecni na wigilii mówili,

że bardzo się cieszą, że jest taka
możliwość, żeby w tym świątecz-
nym czasie się spotkać i spędzić ze
sobą kilka godzin. Wśród życzeń
można było usłyszeć głównie te o
zdrowiu, a także, żeby za rok spot-
kać się jeszcze raz w tym samym
gronie.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Olsztynku,
Ewa Szerszeniewska mówiła, że

jest to już cykliczna inicjatywa i na
pewno będzie kontynuowana. -
Chodzi głównie o to, żeby seniorzy
nie czuli się samotni, tylko w gronie
znajomych mogli się spotkać, po-
rozmawiać ze sobą i spędzić miło
czas.
Na stole wigilijnym można było
dostrzec tradycyjne potrawy wigi-
lijne jak; barszczyk, pierogi, bigos,
rybę czy łazanki. raf

Wigilia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Olsztynku

Zaproszeni goście wypełnili całą sale Dziennego Domu Pomocy Społecznej Senior + w Olsztynku

Arcybiskup Senior Edmund Piszcz przyjmuje podziękowania za przybycie na spotkanie od seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku zorganizował wigilię dla seniorów. Podczas
spotkania nie obyło się bez śpiewania kolęd, a także dzielenia się opłatkiem.
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Gmina Miejska Lidzbark Warmiń-
ski zrealizuje projekt „Budowa in-
frastruktury uzdrowiskowej w Lidz-
barku Warmińskim”. Jego całkowi-
ty koszt to 15,4 mln zł, dofinanso-
wanie - 10,9 mln zł.
Wramachtej inwestycjizostaniewy-
budowana tężnia, promenady, ciągi
pieszo-rowerowe, parking, miejsce
do rekreacji. Zostanie również wy-
konane uzbrojenie terenu pod
zakłady lecznictwa uzdrowiskowe-
go i hotele.
Realizacja projektu Gminy From-
bork „Uzdrowiskowy teren aktyw-
nego wypoczynku i kinezyterapii z
promenadą uzdrowiskową i plażą

miejską we Fromborku” będzie
kosztować ponad 3 mln zł, unijne
wsparcie to 2,6 mln zł.
Firmy APS Ventures 1 sp. z o.o i
Energa-Operator SA będą realizo-
wać projekty dotyczące wspierania
wytwarzania idystrybucjienergiipo-
chodzącej ze źródeł odnawialnych.
Tu wsparcie unijne to blisko 6,6 mln
zł, a wartość obu projektów – ponad
11 mln zł.
2,9 mln zł kosztować będzie reali-
zacja projektu Gminy Miejskiej Gó-
rowo Iławeckie „Przebudowa zde-
gradowanego Ośrodka Kultury w
Górowie Iławeckim”. Środki unijne
z RPO WiM 2014-2020 to ponad 2

mln zł.
35,5 mln zł dofinansowania prze-
znaczononaprzedsięwzięciazwiąza-
ne z gospodarką odpadową. Zarząd
województwa ogłosił kolejny kon-
kurs, w którym można się ubiegać
o dofinansowanie m.in. budowy,
rozbudowy bądź modernizacji
punktów selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych, kompleksowej
poprawy gospodarki odpadami nie-
bezpiecznymi i działań informa-
cyjno-edukacyjnych promujących
zapobieganie powstawaniu odpa-
dów oraz ich selektywną zbiórkę.
Wnioskimożnaskładaćod18stycz-
nia 2019 roku red

PRAWIE 11 MLN DOFINASOWANIA NA UZDROWISKO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Kolejne miliony euro zasilą gminy
i firmy w regionie
Tym razem unijne wsparcie dotyczy infrastruktury uzdrowiskowej, wytwarzania i dystrybu-
cji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz instytucji kultury. Zarząd województwa
zatwierdził kolejne projekty do dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020.

Spotkanie zrealizowano w ra-
mach nowego działania GOK-u,
pod nazwą Kobiecy Świat. Zaję-
cia odbyły się w cudownej,
świątecznej atmosferze, a wyko-
nane własnoręcznie dekoracje
zachwyciły każdą z uczestniczek.
Kobiecy Świat to nowy cykl spot-
kań, skierowanych do kobiet z
Gminy Stawiguda.
Spotkania odbywają się cyklicznie,
raz w miesiącu w piątki, w go-
dzinach popołudniowych. Ich ce-
lem jest integrowanie, motywo-
wanie i inspirowanie, czyli akty-
wizacja przez duże A. Każde spot-
kanie to okazja do wymiany doś-
wiadczeń, samorozwoju oraz mo-

tywacji do działania. Kobiecy
Świat działa od września br. i
niezmiennie cieszy się dużym
zainteresowaniem kobiet.
Organizatorzy zapraszają do
udziału we wszystkich wydarze-

niach Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Stawigudzie.
Szczegółowe informacje na FB
oraz na stronie www.gok.stawi-
guda.pl

red

Panie z Gminy Stawiguda mają swój świat

Wigilia kojarzy się wszystkim z
czasem spędzonym z rodziną.
Nie wszyscy jednak mają tyle
szczęścia w życiu, że mogą ten
czas spędzić z najbliższymi oso-
bami.
Bezdomni z Olsztyna będą mieli
okazję do podwójnej wieczerzy
wigilijnej. Najpierw podopieczni
Schroniska dla Bezdomnych im.
Sabiny Kusznierów będą mieli
własną wigilię w schronisku. Pra-
cownicy z podopiecznymi
połamią się opłatkiem i złożą
sobie życzenia, a następnie idą na
wieczerzę wigilijną do Caritas.
Tam podopieczni schroniska
chodzą co roku i ze wszystkimi

bezdomnymi z Olsztyna spędzają
czas, przy wigilijnym stole.
- Część podopiecznych z naszego
schroniska, ma jakiś kontakt z ro-
dziną. Nie jest on może najlepszy,
ale święta powodują, że serca stają
się bardziej otwarte i ta rodzina
zaprasza do siebie osoby, które na
co dzień mieszkają w schronisku.
Regularnie nocuje u nas około stu
osób, więc myślę, że około 80 osób,
będzie w naszej wigilii uczestniczyć
– powiedział Robert Kuchta, dy-
rektor schroniska.
Dyrektor dodał również, że chce
aby bezdomni poczuli się jak w
domu - My staramy się dać im na-
miastkę domu i rodziny. Przygoto-

wujemy się do świąt tak samo jak
w domu. Staramy się robić po-
rządki i przygotować nasze bu-
dynki na ten świąteczny czas.
Ubieramy choinkę, stroimy pokoje
i chcemy, żeby uśmiech na ich twa-
rzy się pojawił. Chcemy również
pokazać, że to jest ich dom, a także,
że wierzymy, że uda im się stanąć
na nogi i w przyszłym roku znaleźć
swój własny kąt.

Ośrodki dla dzieci
również z wieczerzą
wigilijną
Wigilia nie ominie podopiecz-
nych Centrum Placówek Opie-
kuńczo -Wychowawczych w

Olsztynie - Wigilia u nas wygląda
tak jak w domu. Mamy tradycyjne
potrawy i prezenty. Spotykamy się
w bardzo małym gronie, w którym
są wychowawcy i dzieci, a czasami
przychodzą również rodzice. Dzie-
ciaki do ostatniej chwili praktycz-
nie chodzą do szkoły, więc w
ostatnich dniach, które zostają, po-
magają dekorować choinki, robią
stroiki świąteczne, a także poma-
gają w kuchni – powiedziała
Bożena Mrozowska, dyrektor
Centrum Placówek Opiekuńczo
-Wychowawczych w Olsztynie.
Na okres świąteczny dzieci są
urlopowane do domów rodzin-
nych, więc tych osób w ośrodku

nie zostaje dużo. Jest wtedy około
dziesięciu osób. Większość dzieci,
które zostają, są w ośrodku już od
bardzo dawna, więc można po-
wiedzieć, że traktują go jako swój
dom.
- Dzieciakom, które nie mają
możliwości pójścia na święta do ro-
dziny, jest oczywiście smutno.
Wiedzą jednak, że nie jest to ich

wina – dodała Bożena Mro-
zowska, dyrektor Centrum Pla-
cówek Opiekuńczo -Wychowa-
wczych w Olsztynie.
Takich miejsc można by wymie-
nić jeszcze dużo. Najważniejsze
jest jednak to, że podczas świąt lu-
dzie będą razem i będą mogli po-
czuć się, chociaż przez te kilka dni
w sposób wyjątkowy. raf

Wigilia łączy wszystkich
To były ostatnie w 2018 roku zawody młodych szablistów w Polsce. Do Brzozy, gdzie odbył się V Ogólnopolski Turniej Mikołajko-
wy, przyjechało 155 zawodników z całej Polski. Rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych - junior młodszy, młodzik i dzieci. Wś-
ród nich zawodnicy UKS Hajduczek Olsztyn: Antonina Dobies, Aniela Kozłowska, Nina Kondrusik, Olaf Czernik, Krzysztof Dowgierd,
Oskar Kusak i Kacper Staniszewski.

Stół wigilijny dla osób bezdomnych

Uzdrowisko w Lidzbarku Warmińskim

14 grudnia br. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Stawigu-
dzie odbyły się świąteczne
warsztaty artystyczne, po-
prowadzone przez lokalną ar-
tystkę Annę Raczko.

Uczestniczki spotkania Kobiecy Świat



10 19.12.2018-15.01.2019 r. numer 139 www.gwarminska.pl www.facebook.com/wgwarminska

AUTO-MOTO SPRZEDAM
DACIA Logan kombi 1.5 DCI, 2008r,
502-266-604.
RENAULT Espace 3, 2,016V 140km
(2001r) srebrny, 7 osób, świeżo sprowa-
dzony, 508-295-260.
KOMPLET opon zimowych 14/175,
510236228.
RENAULT Clio 1,4 przebieg 30 tys., 606-
151-917.
ŻUK benzyna + gaz, 510-873-203.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
62 M2 na I piętrze. Mieszkanie bezczyn-
szowe z garażem, z pomieszczeniem
warsztatowym i ogródkiem obok bloku.
8km od Olsztyna, w Łęgajnach. 99.000zł,
732-596-420.
DOM pensjonat koło Kętrzyna, 300m,
38ar. 501-106-176.
DOM w Gryźlinach, 200m2 po general-
nym remoncie. Położony z dala od innych
zabudowań, blisko rzeki. 329000zł, 794-
000-000.
DZIAŁKA budowlana na osiedlu Redy-
kajny, z pozwoleniem na budowę i pro-
jektem, przy lesie z pełnym uzbrojeniem,
604-684-272, 691-238-064.
DZIAŁKA budowlana z widokiem na je-
zioro w Tomaszkowie, 1394m2 (145zł/m2),
wszystkie media. Posiadam również inne
działki, 603-646-373.
DZIAŁKA w Pasymiu o pow. 4667m2 z
dostępem do jeziora, 380000zł, 503-646-
373.
DZIAŁKA w Stawigudzie o pow. 1001m2
(wszystkie media), 125 tys.zł. 603-646-373.
GOSPODARSTWO rolne (23ha) z zabu-
dowaniami 460 tys.zł.(gmina Chorzele,
woj. Mazowieckie), 603-646-373.
MIESZKANIE nowe, tylko 279000zł, dwa
pokoje, kuchnia, garderoba, parter, parking.
Pomagamy przy załatwieniu kredytu.
Możliwość negocjacji ceny przy płatnoś-
ci gotówką, Olsztyn, ul. Zimowa 2, 601-
538-020.
SPRZEDAM działki budowlane ubrojone
we Fromborku z dostępem do wody krze-
mowej, cena 20zł netto/m2,
pwciach@onet.eu, 785-10-10-10.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
DOM- siedlisko, może być do remontu,
okolice Dywit, Spręcowa, Ługwałdu, 666-
286-185.
DOM i działkę w Olsztynie, najchętniej na
Likusach, 510-873-203.
GARAŻ w Olsztynie, lokalizacja i stan ga-
rażu obojętny, może być bez prądu i kanału,
płacę gotówką, 537-148-557.

RÓŻNE SPRZEDAM

16,80 zł blachy na dachy, 605-931-138.
CHOINKI, 501-601-363.
DREWNO opałowe, różne, od 100zł za
mp, 606-958-843.
KOPARKA KM-251, (wędka), stan bardzo
dobry, 600-426-731.
MASZYNY stolarskie, 602-459-611.
MEBLE używane, tapczaniki, kuchenne,
606-886-385.
SMOKING czarny, tanio, 692-180-425.
KRZESŁA tapicerowane, bardzo dobry
stan 30 zł/sztuka (może być większa ilość).
taboret gazowy-przemysłowy, nowy, cena
do ustalenia, 533-259-602.
WÓZEK inwalidzki na akumulator, tanio,
794-551-378.
TANIE blachy trapezowe od 13,80zł/net-
to, 601-407-706.
KAMIEŃ polny, 666-286-185.

PRACA DAM
MOŻLIWOŚĆ dorobienia dla każdego,
601-64-90-31, 504-175-182.
SPRZEDAŻ choinek, 793-762-196.
OPIENKUNA seniorów w Niemczech.
Bezpłatne kursy niemieckiego od podstaw
w Mławie. Po kursie praca od stycznia gwa-
rantowana! Kontakt: 517-175-036.
PANIĄ do sprzątania Dworca PKS
Olsztyn, 2000zł, II-grupa, 660-783-683.
PANIĄ do sprzątania domu, 510062152.
KIEROWCA do przewozu zwierząt, wy-
magane prawo jazdy kat. C, praca w
Przasnyszu, 516-442-684.

PRACA SZUKAM
EMERYTKA 60 lat szuka pracy w hand-
lu, 508-932-463.
MĘŻCZYZNA 45-letni szuka pracy w ga-
stronomii, pomoc kuchenna z możliwoś-
cią przyuczenia, 669-980-945.
POSPRZĄTAM dom, biuro, uczciwa, re-
ferencje, 505-550-339.
POSIADAM orzeczenie o niepełnos-
prawności, podejmę pracę jako dozorca
wraz z zamieszkaniem z małą odpłatnoś-
cią. Olsztyn i okolice, 727243487.

USŁUGI
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-743-
001.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-743-
001.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-743-
001.
PRZEPROWADZKI- transport, 797-451-
602.

BIURO rachunkowe ELITA Olsztyn, 501-
489-012.
KASACJA pojazdów, skup aut, własny od-
biór, 608-059-707.
GLAZURA, terakota, hydrauliczne, 795-
820-780.
BUDOWA domów 694-401-711.
BUDOWA domów pod klucz, remonty,
608-533-161.
BUDOWY, remonty, wykończenia, 501-
481-210.
DACHY, 514-456-553.
MALOWANIE, szpachlowanie, roboty
wykończeniowe, glazura, terakota, płyty
K/G, poleca firma z długoletnią tradycją.
89/541-35-00 lub 504-720-494.
NAPRAWA okien, rolet, bram garażowych
i żaluzji, 89/541-35-00, 504-720-494.
NAPRAWA sprzętu AGD. Usługi hyd-
rauliczne, tel. 510-330-820.
OFERUJĘ sprzątnięcie garażu, piwnicy,
strychów, rąbanie drzewa, porządki przy-
domowe oraz różne prace na działce, ko-
szenie działek i trawników, 782-404-688.
REMONTY mieszkań tel. 513843830.
REMONTY mieszkań, elektryka, hyd-
raulika, 784-092-530.
MALOWANIE, szpachlowanie, roboty
wykończeniowe, glazura, terakota, (89)541-
35-00.

ZABIERAM adg, rtv, różne
rzeczy, wanny, meble, piecyki,

odzież, itp.
Tel.: 731-743-001.

ZABIERAM adg, rtv, różne
rzeczy, wanny, meble, piecyki,

odzież, itp.
Tel.: 731-743-001.

ZABIERAM adg, rtv, różne
rzeczy, wanny, meble, piecyki,

odzież, itp.
Tel.: 731-743-001.

ZABIERAM adg, rtv, różne
rzeczy, wanny, meble, piecyki,

odzież, itp.
Tel.: 731-743-001.

ZABIERAM adg, rtv, różne
rzeczy, wanny, meble, piecyki,

odzież, itp.
Tel.: 731-743-001.
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Przedstawienie to prawdziwy rarytas dla miłośników
spektaklu „Boeing, boeing”. Akcja sztuki rozgrywa się
w szpitalu św. Andrzeja w Londynie, w którym odby-
wa się kongres neurologów. Jednocześnie w szpitalu
trwają próby do gwiazdkowego przedstawienia przy-
gotowywanego przez personel dla pacjentów. Pech
chciał, że tego samego dnia, Dr Mortimore – neurolog,
który ma wygłosić ważny dla swej kariery wykład na
zjeździe, dowiaduje się, że w szpitalu przebywa jego
nieślubny, prawie dorosły już syn, o którego istnieniu
nie miał dotychczas pojęcia. Dr Dawid, który prowadzi
życie szczęśliwego małżonka i szanowanego obywa-
tela, stara się więc wybrnąć jakoś z zaistniałej sytua-
cji, aby móc spokojnie wystąpić na kongresie. Wymyśla
więc niezliczone fortele, by ukryć niewygodną praw-
dę. Pierwsze niewinne kłamstwo uruchamia cała ich
lawinę, doprowadzając do wielu absurdalnych sytuacji.
Na scenie pojawi się szereg postaci, które zostaną
wciągnięte w intrygi Dr Morimore’a. Efektem wyda-
rzeń będą lawiny śmiechu na widowni. Sztuka została
okrzyknięta najzabawniejszą farsą Ray'a Cooney'a – an-
gielskiego mistrza farsy. Na scenie zobaczymy m.in. Ma-
cieja Mydlaka, Irenę Telesz-Burczyk czy Cezarego Il-
czynę. Spektakl zobaczyć będzie można od 29 grudnia
na Scenie Dużej olsztyńskiego teatru – bilety już w
sprzedaży!

red

Ostatnia premiera „Jaracza”
w 2018 roku!
„Wszystko w rodzinie” w reżyserii Giovannego Cas-
tellanosa będzie ostatnim spektaklem premierowym
w tym roku na deskach Teatru Jaracza. Twórcy za-
praszają od 29 grudnia na Scenę Dużą. To właśnie w

Olsztyńskim Teatrze
Lalek poznacie aneg-
doty z życia aktorów-
lalkarzy. Z pierwszej
ręki dowiecie się, co
skrywa parawan.
Wprowadzi widzów
w klimat karnawału
dużą dawką humoru
– wymiesza i wy-
wraca myślenie o
teatrze, nawet
dosłownie „do góry
nogami”. Zaś wybrane przez twórców muzyczne hity sprawią, że pub-
liczność ruszy do tańca.
W spektaklu teatr puszcza oko nie tylko do swoich stałych widzów. To
świetna propozycja, by złamać stereotyp „dziecięcego teatrzyku”. Akto-
rzy pokażą, jak pracują za parawanem – zdradzą czego wymaga od nich
praca oraz, między innymi, dlaczego tak bardzo pożądana jest przez
nich rola księcia z bajki.
Wyjątkowy „Kabaret Lalecznych Halabardników” – tylko w karna-
wale!
· 05.01.| sobota | 19:00
· 11.01. | piątek |19:00
· 12.01.| sobota | 19:00
Spektakl dla widzów pełnoletnich. Cennik zgodnie z informacjami na
stronie: www.teatrlalek.olsztyn.pl

red

Kabaret rozpędzi
karnawałowe nastroje!
Czy w teatrze lalek możliwa jest rewolucja? Co się wydarzy, jeś-
li władzę przejmą w nim lalki? A może już przejęły? "Kabaret
Lalecznych Halabardników" to odpowiedź dla wszystkich do-
rosłych, którzy uważają, że „teatr lalek jest tylko dla dzieci”.

Krzyżówka
z hasłem

Kadr ze spektaklu
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- Przez wielu mieszkańców Olsz-
tyna postrzegani jesteśmy, jako
klub, który tylko i wyłącznie prosi
o ciągłe wsparcie z powodu braku
środków finansowych. Niestety
brutalna prawda jest taka, że
kluby piłkarskie z założenia nie
generują zysków- tak w liście do
radnych napisał Prezes Maciej
Radkiewicz.
Prezes zasugerował także, że
pomimo niższych budżetów
wszystkie samorządy mające

kluby w Fortuna 1 Liga, wspier-
ają je kwotą wyższą, niż to ma
miejsce w Olsztynie. Prezes
sugeruje również, że w poszuki-

waniu nowych sponsorów nie
pomaga fakt, że Stomil
utożsamiany jest z najgorszym
stadionem w lidze.

- Jeżeli do końca roku Spółka nie
osiągnie dodatnich kapitałów
własnych, to spełni warunki do
bycia niewypłacalnym, co zoblig-

uje zarząd do złożenia wniosku o
ogłoszenie upadłości. Będzie to
obligowało PZPN do wycofania
zespołu z rozgrywek – takie słowa
można wyczytać z listu
wysłanego przez Prezesa Maciej
Radkiewicza.
Sytuacja jednak bardzo szybko
się zmieniła, ponieważ jeszcze
tego samego dnia w godzinach
wieczornych w olsztyńskim Ra-
tuszu odbyło się spotkanie władz
miasta z Zarządem Stomilu Ol-
sztyn S.A. Z inicjatywy klubu,
Prezes Maciej Radkiewicz ne-
gocjował w imieniu grupy in-
westorów przejęcie od Gminy
Olsztyn większości udziałów w
spółce akcyjnej Stomil Olsztyn.

Przypomnijmy, że obecnie wła-
ścicielami spółki jest Gmina
Olsztyn, spółka WOD-KAN
oraz stowarzyszenie OKS Stomil
Olsztyn.
Na prośbę Prezydenta Olsztyna
Piotra Grzymowicza w najbli-
ższym czasie zostanie przedsta-
wione pisemne zapytanie w
sprawie zakupu akcji klubu. Czy
jest to szansa na uratowanie
klubu? Trudno powiedzieć, po-
nieważ na razie znamy bardzo
mało szczegółów, ale jeżeli na-
prawdę znalazł się konkretny in-
westor, to Stomil być może
będzie mógł spłacić zadłużenie,
które z dnia na dzień się powięk-
sza. raf

Maciej Radkiewicz, prezes Stomilu Olsztyn

Sytuacja Stomilu zmienia się jak w kalejdoskopie
Prezes Stomilu Olsztyn SA Ma-
ciej Radkiewicz w imieniu klubu
wysłał do władz Miasta Olszty-
na pisemne gratulacje z okazji
wybrania ich na nową kadencję.
Przy okazji poprosił o kolejną
pomoc dla klubu. Jednak jeszcze
tego samego dnia prezes w
Urzędzie Miasta negocjował już
przejęcie udziałów w Spółce.

REKLAMA

Nie sposób nie zacząć od Jakuba
Kochanowskiego. Jest to siatkarz,
który już nie gra w Indykpolu AZS
Olsztyn, tylko w Skrze Bełchatów,
ale dalej traktujemy go, jak „swo-
jego”. Kuba siatkarsko wychował
się w Olsztynie i tym bardziej cie-
szy nas sukces jaki osiągnął. Był
jednym z kluczowych zawodni-
ków reprezentacji Polski, która w
tym roku została Mistrzem Świata.
Dołożył sporo do tego sukcesu i
pokazał się podczas tego turnieju
z bardzo dobrej strony.
Kapitalny sezon ma również za
sobą Konrad Bukowiecki. Za-
wodnik olsztyńskiego Klubu
Sportowego AZS UWM został
srebrnym medalistą Mistrzostw
Europy w pchnięciu kulą. Warto
podkreślić, że jego wynik 21.66
jest nowym rekordem Polski U23.
W ogólnej klasyfikacji finałowej I
miejsce zajął Michał Haratyk, zaś
III miejsce zajął David Storl. Jak
widać na pierwszych dwóch
miejscach byli Polacy. Michał Ha-
ratyk był faworytem do złota, a
Konrad Bukowiecki sprawił
wielką niespodziankę, ponieważ
dzień wcześniej z trudnością w
ogóle awansował do konkursu
głównego. Ten srebrny medal, to
spory sukces, ale Konrad Buko-
wiecki jest w przyszłości w stanie
osiągnąć jeszcze większe sukcesy.
Wielki sukces osiągnął również
lekkoatleta Karol Zalewski. Pol-
ska sztafeta 4x400 m zdobyła ha-
lowe mistrzostwo świata podczas
zawodów w Birmingham oraz po-
biła rekord świata. Na pierwszej

zmianie biegu, który zapisał się w
historii polskiej lekkiej atletyki,
wystartował Karol Zalewski z
AZS-u UWM. Był to naprawdę
spory sukces. Karol Zalewski
wcześniej biegał na dystansach
sprinterskich, więc ten fanta-
styczny występ na dłuższym dys-
tansie zasługuje na jeszcze większe
uznanie.
Dobry rok, aczkolwiek z niedosy-
tem, ma za sobą judoka Gwardii
Olsztyn, Maciej Sarnacki. Co
prawda nie udało się wywalczyć
medalu na Mistrzostwach Europy
(7 miejsce), ale za to bez proble-
mów wywalczył Mistrzostwo Pol-
ski. Podczas tej imprezy Maciej
Sarnacki wygrał wszystkie walki
przed czasem.
Czołowi sportowcy sztuk walki z
Olsztyna , nie mogą być zadowo-
leni, bo nie był to dla nich dobry
rok. Joanna Jędrzejczyk w tym
roku przegrała dwie walki, a tylko
jedną wygrała. Dwie przegrane
walki były o pasy mistrzowskie,
więc porażki tym bardziej bolą.
Dla Mameda Khalidova również
był to bardzo zły rok. Przegrał on
swoje pojedynki z Tomaszem
Narkunem i według zapowiedzi,
po ostatniej porażce zakończył
sportową karierę.
Jak widzimy na przedstawionych
przykładach, ogólnie był to dobry
rok, dla sportowców związanych z
województwem warmińsko-ma-
zurskim. Zdarzały się jednak rów-
nież porażki, które wpisane są w
sportową karierę.

raf

Indywidualne sportowe
podsumowanie roku
na Warmii i Mazurach
Sportowcy z Warmii i Mazur osiągnęli spore sukcesy w 2018
roku na arenie europejskiej i światowej.

Konrad Bukowiecki zaliczy ten rok do bardzo udanych


