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DZIŚ NAUCZYCIELE ROZMAWIAJĄ Z RZĄDEM
EDUKACJA\\\ Strajk nauczycieli trwa. Egzaminy co prawda udało się przeprowadzić, ale wciąż pojawia się kwestia
zagrożenia matur. Czy dzisiejsze rozmowy przyniosą przełom? Liczą na to przede wszystkim rodzice.
może lekceważyć problemu
i przesuwać rozmów na odległe terminy. Czy rozmowy
przyniosą rezultat? Wydaje
mi się, że PiS nie ma nic do
zaoferowania środowisku nauczycielskiemu. Ale obym się
mylił. Nauczyciele mają rację
domagając się uszanowania
ich godności i pozycji zawodowej. Mam nadzieję, że do
premiera w końcu to dotarło.
To są też pozorowane ruchy.
Przypominam zaproszenie wicepremier Szydło na rozmowy, która przedstawiła ofertę,
którą dwa dni wcześniej strony odrzuciły. Obawiam się, że
to może być właśnie taki ruch.
Zapraszam, ale nie mam nic
do zaoferowania. Trzymam
jednak kciuki za rozwiązanie
tego konﬂiktu.
— Trudno powiedzieć czy
cokolwiek wyniknie z tych
rozmów. Wszystko będzie zależało od dobrej woli dwóch
stron — przewiduje Bogusława Orzechowska, senator PiS
z Ostródy. — Rząd na spotkanie przygotował propozycje
przyjęte przez „Solidarność”.
Czy w czasie rozmów pojawią
się jakieś nowe propozycje?
Trudno to powiedzieć. Myślę,
że dobrym wyjściem byłyby
radykalne zmiany, np. wycofanie się z karty nauczyciela,
premiowanie tych nauczycieli, którzy ciężko pracują,
przejmują się uczniami. To
dawałoby szansę na zmianę
wynagrodzeń. Dotychczasowy
protest jest polityczny. Granie
uczniami, straszenie brakiem
promocji do następnej klasy,
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Szanowni Rodacy,
Fot. Zbigniew Woźniak

ezterminowy strajk
nauczycieli trwa od
8 kwietnia. W tym
czasie odbyły się egzaminy gimnazjalne
i ósmoklasisty. Co dalej ze
strajkiem? Będą rozmowy.
I to nie po świętach, ale już
dziś przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego
i Forum Związków Zawodowych spotkają się z rządem.
Rozmowy ruszą o godz. 10
w Centrum Porozumienia
Społecznego „Dialog”. Szanse
na porozumienie są małe, ale
to dość zaskakujące, że rząd
przystał na propozycję związkowców, bo planował spotkanie dopiero po Wielkanocy.
Przypomnijmy, że podczas wtorkowego spotkania
w Olsztynie prezes ZNP Sławomir Broniarz mówił, że
największym problemem dla
rządu jest podpisane przez
„Solidarność” porozumienie.
— I teraz nie jest w stanie się
z tego wycofać, bo jak pokaże,
że dogadała się z inną stroną
związkową ponad głowami
swojego partnera czy stronnika związkowego? — mówił
Broniarz w Olsztynie. Tym
bardziej, że związkowcy z nauczycielskiej „Solidarnośći”
w większości poparli strajk.
Czy rozmowy przyniosą
przełom w sprawie? Zapytaliśmy o to naszych parlamentarzystów. .
— Cieszę się, że w ogóle
dojdzie do rozmów. Nauczyciele i związki zawodowe
tego oczekują — mówi Jacek
Protas, poseł PO. — Rząd nie

Protest nauczycieli trwa od 8 kwietnia
świadectwa ukończenia szkoły... to jest skandal. To młody
człowiek, który wchodzi w życie, zmienia środowisko. Jeśli
nie dostanie świadectwa to
zostaje z niczym i musi powtarzać rok. Cały rok ich pracy
jest na marne — dodała pani
senator.
Nadzieje na porozumienie związkowców z rządem
są jednak chyba płonne, bo
nauczyciele nie powinni się
spodziewać żadnych nowych
propozycji. —Będziemy mieli ze sobą porozumienie, do
którego przystąpiła już „Solidarność”, z nadzieją na to, że
pozostałe centrale związkowe
zdecydują się na jego podpisanie — zapowiedział Michał
Dworczyk, szef kancelarii
premiera. Dodał jednak, że
„rząd jest zawsze otwarty
na dialog”. W czwartkowym
spotkaniu weźmie też udział
wicepremier Beata Szydło,
która będzie przewodniczyć
delegacji rządowej.

GAZETAOLSZTYNSKA.PL
redakcja@gazetaolsztynska.pl
tel. 89 539 75 20
PRENUMERATA
89 539 76 63
89 539 77 77

Przypomnijmy, że ZNP złożył wniosek do Najwyższej
Izby Kontroli, w którym prosi
o „rozważenie zasadności zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego” rozporządzeń
MEN umożliwiających poszerzanie składów zespołów
egzaminacyjnych. Według
ZNP rozporządzenia mogły
zostać wydane niezgodnie
z konstytucją.
— Jak można dopuścić do
egzaminu osobę, która jest
wyczarterowana, wypożyczona, dokumentuje status wykształcenia przygotowaniem
pedagogicznym, a być może
została wyrzucona z zawodu
i nikt tego nie weryﬁkuje?
— przekonuje Sławomir Broniarz.
Czwartkowe rozmowy zapewne nie doprowadzą do
kompromisu. Tym bardziej,
że 18 kwietnia zaczynają się
ferie świąteczne.
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tel. 89 539 74 74
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tel. 89 527 35 70, fax 89 539 74 88

PAWEŁ JASZCZANIN

W ubiegłym tygodniu przeprowadziłam egzamin gimnazjalny,
chociaż od poniedziałku ósmego kwietnia strajkowałam.
To, że egzaminy się odbyły, nie oznacza, że Nauczyciele się
złamali. Wręcz przeciwnie. Oznacza to, że wiedzą, dla kogo ten
zawód wykonują. Polscy Nauczyciele postawili Uczniów wyżej
niż swój interes – wcale nie tylko ci, którzy przeprowadzali
egzamin, ale także ci, którzy zostali na strajku, bo wiedzieli, że
Uczniowie będą otoczeni wystarczającą liczbą egzaminatorów.
Tak, wiemy o tym wcześniej.
Ten egzamin oraz egzaminy ósmych klas to dowód na to, że Nauczyciele zasługują w pełni na szacunek. I uszanowali Uczniów.
Ale nie wykorzystujcie naszych serc, niech Uczniowie nie będą
kartą przetargową w tym sporze. Jednak po tych wszystkich
wydarzeniach ostatnich dni — nie udało się nikomu nas podzielić. Jesteśmy Nauczycielami, opiekunami, pracownikami,
rodzicami, strajkowiczami lub nie, targanymi przez emocje
— po prostu ludźmi.
Drogi Rządzie, czy Wy także możecie nam okazać szacunek?
Czy możemy wreszcie zacząć rozmawiać — nie kłócić się, obrażać — lecz rozmawiać? Uszanowaliście inne grupy zawodowe,
więc teraz kolej na nas.
Wiem, że teraz spadną na mnie obraźliwe słowa na forum, nie
ma to już dla mnie znaczenia, czy będę wyzwana od łamistrajków, naiwniaków, terrorystów czy innych. I może przeczytam,
że przez takich jak ja strajk nie odniesie skutku. Skoro ja, ten
zwykły szarak, na dole drabiny w tym zawodzie, narażająca się
w tej chwili na gniew z każdej strony i niewyobrażalne wręcz
wyzwiska, mam odwagę napisać te słowa — czy jest w polskim
rządzie ktoś, kto ma odwagę podjąć prawdziwy dialog?
Uprzedzę — strajkowiczka/ łamistrajk w tych trudnych dniach,
po prostu — belferka”.

p.jaszczanin@gazetaolsztynska.pl
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Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasadami moralnymi lub prawem.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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PRZECIĘTNY KOWALSKI PRACUJE
ROCZNIE AŻ 1832 GODZINY
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PRACUJEMY WIĘCEJ. POWÓD?
CHCEMY ZARABIAĆ WIĘCEJ
PIENIĄDZE \\\Zarabiamy mało, pracujemy najdłużej w Europie, a mimo wszystko jesteśmy zadowoleni z pracy. Tylko, na ile
jesteśmy świadomi swojej pozycji na tle innych państw? Czy przypadkiem nie jest to tak zwany śmiech przez łzy?
rodzony dzisiaj Polak
będzie żył średnio 74
lata, a Polka niecałe
82 lata. I z roku na rok
czas życia się skróca.
Winny jest nasz styl życia, dieta, ale i praca, której sobie nie
odmawiamy. Pracujemy dużo
i za małe pieniądze. Dużo na
ten temat mówią badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Przeciętny Kowalski pracuje
rocznie aż 1832 godziny. To ponad 300 godzin więcej niż Brytyjczyk, 518 godzin dłużej od
Duńczyka i prawie 565 godzin
ponad średnią w Niemczech.
Zajmujemy siódme miejsce
w rankingu najbardziej zapracowanych narodów na świecie.

zrobiłem w wojsku i siadłem
za kółkiem. Gdy uznam,
że szef mnie wykorzystuje
albo że za mało zarabiam,
będę szukał czegoś innego.
A żadnej pracy się nie boję.
Był taki czas, że pracowałem
bardzo dużo, bo mam czworo
dzieci. Żona wychowywała je
w domu, a ja zarabiałem na
sześcioosobową rodzinę. Ale
nigdy nie czułem się niewolnikiem pracy.

W EUROPIE JESTEŚMY TUŻ
ZA GREKAMI.

— A ja jestem na utrzymaniu męża i wcale nie jest
mi z tym źle — dodaje Benita Naumowicz, żona pana
Aleksandra. — Mąż nie chce,
żebym szukała pracy, bo gdy
on ma wolne, mamy czas dla
siebie.
— Mam wrażenie praca to
nasz nałóg. Większość, niestety, nie potraﬁ dać sobie
czasu na odpoczynek — zauważa Dorota Stachelek z Olsztyna. — Mamy kredyty, ale
nie chcemy na nie wydawać
wszystkich pieniędzy. Łapiemy więc dodatkowe zajęcia,
żeby żyć na poziomie. Wpadamy w wir pracy i jeśli nawet
mamy wolne, nie potraﬁmy
wyluzować.

U

DZIŚ, NIESTETY, ZMIENIŁA
SIĘ MENTALNOŚĆ POLAKÓW.
PIENIĄDZE ZASTĘPUJĄ
ŁAŃCUCHY I KULE
NIEWOLNIKÓW.

POLACY PRACUJĄ JAK
PRZYSŁOWIOWE MRÓWKI.
A mimo wszystko cały czas
jesteśmy na dorobku. W Europie Zachodniej znacznie
częściej ludzie mogą sobie pozwolić na pracę w niepełnym
wymiarze godzin, bo ich na to

Polacy
zajmują

7.

miejsce

w rankingu najbardziej
zapracowanych
narodów na świecie

Fot. Zbigniew Woźniak

Ale żadna to radość, bo po
kryzysie ﬁnansowym w 2008
roku Grecy zostali okrzyknięci przez bulwarową prasę
„największym leniem Europy”. Dlatego, że spędzali czas
w pracy bezproduktywnie.

Aleksander Naumowicz z żoną Benitą: To pieniądze powinny na nas pracować
stać. To widać też w danych
Eurostatu. Przeciętne koszty
jednej godziny pracy w Polsce
wynoszą 10,1 euro, czyli 43 zł
w porównaniu do średniej
unijnej na poziomie 27,4 euro,
czyli 117 zł. Średni koszt godziny pracy w strefie euro
wynosi natomiast 30,6 euro
— 130 zł. Dlaczego jesteśmy
więc wciąż w tyle za innymi
krajami?
Raport „Workforce View
in Europe 2019” odpowiada: Polacy pracują średnio
3,5 godziny w tygodniu za
darmo ponad standardowy
40-godzinny czas pracy. Po-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

wyżej 10 godzin tygodniowo,
bez dodatkowego wynagrodzenia, pracuje 8,5 proc. polskich pracowników.
— Ludzie pracują za dużo
i niestety nie dostają za to
sprawiedliwych pieniędzy
— twierdzi Andrzej Below
z Olsztyna. — Pracują za dużo,
za długo i niewiele z tego
mają. Nawet trudno im o czas
wolny. Nie ma się co dziwić,
że wyjeżdżają za granicę, żeby
lepiej zarabiać.
— Pracuję tylko dwa tygodnie w miesiącu, potem mam
wolne. Jestem zawodowym
kierowcą i jestem szczęśliwy.

A gdy patrzę na moich kolegów, to mi ich żal. Bo wydaje
im się, że pracują dla pieniędzy. A to pieniądze powinny
na nas pracować — uważa
Aleksander Naumowicz,
który mieszka na Dolnym
Śląsku, a do Olsztyna przyjechał, żeby odpocząć. — Ja
sam sobie ustalam, za ile
chcę pracować. Jeżeli nie
będzie odpowiadało mi to,
co robię, zmienię zawód.
Kiedyś byłem stolarzem,
projektantem wnętrz, architektem. Pracowałem tam,
gdzie chciałem. A potem odkurzyłem prawo jazdy, które

NADGODZINY SĄ DOMENĄ
MĘŻCZYZN.
Jak podaje Bilans Kapitału
Ludzkiego, panowie przeciętnie spędzają w pracy o 5 godz.
więcej niż zapisano w Kodeksie pracy. Najdłużej pracują
panowie w wieku od 36 do 54
lat — średnio 47,3 godz. na
tydzień. Kobiety w tym przedziale wiekowym też pracują
dłużej niż powinny. Średnio
41,6 godz. w tygodniu. Na to,
ile pracujemy, wpływa również poziom wykształcenia.

Najdłużej pracują mężczyźni
z niższym wykształceniem. Aż
około 51 proc. z nich pracuje
więcej niż 40 godz. na tydzień
w porównaniu do 44 proc.
mężczyzn z wykształceniem
wyższym.

ALE NIE JEST TAK ŹLE, BO
CIESZYMY SIĘ Z PRACY,
JAKĄ MAMY. 64 PROC.
Z NAS KORZYSTNIE OCENIA
SWOJĄ OBECNĄ SYTUACJĘ
ZAWODOWĄ I KRAJOWY
RYNEK PRACY.
Poziom zadowolenia wśród
rodaków przewyższa znacznie średnią europejską. W tej
kwestii zajmujemy trzecią
pozycję w Europie, a lepsze noty swojemu państwu
przyznali tylko Luksemburczycy (70 proc.) i Niemcy
(68 proc.). A może nie mamy
wyjścia i cieszymy się z tego,
co mamy? Bo, jak mówi
przysłowie, lepszy wróbel
w garści niż gołąb na dachu?
— Mamy do czynienia z zamkniętym kołem. Mało zarabiamy, więc musimy dłużej pracować, żeby zarobić
więcej. Jedno napędza drugie — uważa prof. Wacław
Szymanowski, ekonomista
z UWM. — Trzeba stworzyć
mechanizmy, które spowodują, że za dobrą pracę będzie się zarabiało dobre pieniądze. Oczywiście łatwo się
to mówi, ale jeżeli stworzy
się godziwe warunki i będzie
się ich przestrzegało, to nic
nie stanie na przeszkodzie,
żeby tak było. Niestety tak
nie jest. Tworzy się reguły,
które nie są brane pod uwagę. Zauważam też ciągłą
dominację czynników politycznych nad obiektywną
rzeczywistością i relacją jakości pracy a płacą. Dopóki
to się nie zmieni, nie będzie
lepiej.
ADA ROMANOWSKA
a.romanowska@gazetaolsztynska.pl

4

CZWARTEK |18|04|2019
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

WIADOMOŚCI

CZY BĘDZIE KAUCJA ZA BUTELKI?
EKOLOGIA\\\ Czy w Polsce skończymy wreszcie z mówieniem o recyklingu i zaczniemy coś robić, żeby nie zanieczyszczać
środowiska butelkami ze szkła czy plastiku? Być może rozwiązaniem będzie system kaucyjny.

Z

odpadów. Miałoby stanąć
118 tysięcy takich automatów. Koszt tego rozwiązania
to 24 miliardy złotych w ciągu
pięciu lat.
Drugi wariant to tak zwany system mieszany, który
w ciągu pięciu lat pochłonąłby
około 19 miliardów złotych.
Ta opcja zakłada połączenie
automatów do zbiórki w większych sklepach z możliwością
odpłatnego zwrotu opakowania w małych punktach handlowych.

W 2017 ROKU
STATYSTYCZNY
POLAK
WYPRODUKOWAŁ
312 KILOGRAMÓW
ŚMIECI, TO OSIEM
KILOGRAMÓW
WIĘCEJ NIŻ W 2016
ROKU. ŚREDNIA
UNIJNA JEDNEGO
MIESZKAŃCA
W 2016 ROKU
TO 483 KG.

Czyżby resort zmienił zdanie? — Analizowane są różne
możliwości, system kaucyjny
być może jest jedną z nich
— mówi Aleksander Brzózka,
rzecznik Ministerstwa Środowiska. — W ministerstwie
trwają prace nad wprowadzeniem rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który
będzie wnosił specjalną opłatę. Ta zostania przeznaczona
na zagospodarowanie opakowania po zużyciu produktu
przez konsumenta.
Eksperci i samorządowcy od
dawna postulują wprowadzenie takiego rozwiązania. Według danych, ściągniecie od
przemysłu opakowaniowego
nawet dwóch groszy od opakowania mogłoby dać około 2
mld zł. Z tych pieniędzy byłaby
ﬁnansowana zbiórka i zagospodarowanie takich odpadów.
— To wręcz konieczność
— uważa Piotr Maciejewski,
niezależny ekspert ds. gospodarki odpadami. — I mam
nadzieję, że tym razem tak się
stanie, bo zapowiedzi było już
wiele. Muszą się znaleźć pieniądze w systemie gospodarki
odpadami.

BYĆ MOŻE ZMIANA POSTAWY
RZĄDU W SPRAWIE KAUCJI,
TO WYNIK TEGO, ŻE UNIA
EUROPEJSKA WYDAŁA
WOJNĘ PLASTIKOWI.

Fot. Zbigniew Woźniak

wykle lądują na
śmietnikach, a pół
biedy, gdy w kontenerach na szkło czy plastik, a niestety często
traﬁają do jednego kubła, czy
walają się gdzieś po rowach.
Butelki to wciąż problem,
z którym nie może poradzić
sobie III RP. Rozwiązaniem
miał być system kaucyjny,
ale jak do tej pory nic z tego
nie wyszło.
— Rozważamy różne systemy kaucyjne, nie tylko dla
plastiku, ale i dla szkła —powiedział niedawno w mediach
minister środowiska Henryk
Kowalczyk, dodając, że
problemem jest w ogóle
nadmierna produkcja opakowań, więc potrzebne jest
znacznie większe włączenie
odpowiedzialności producenta wprowadzającego opakowania na rynek.
To dość nieoczekiwana
deklaracja w sprawie kaucji
zważywszy, że jeszcze rok
temu jego resort uznał, że
kaucji na butelki nie opłaca
się wprowadzać. Na przeszkodzie stanęły bowiem wielkie
pieniądze. Z analiz wynikało, że koszty wprowadzenia
systemu kaucyjnego w okresie pięcioletnim wyniosłyby
w Polsce od 19 do 24 miliardów złotych.
Różnica w kosztach sytemu
wynikała z możliwości zastosowania dwóch wariantów.
Jeden to automatyczny, który polegałby na ustawianiu,
na przykład w sklepach, specjalnych urządzeń do zbiórki

„Produkujemy” coraz więcej śmieci
KRAJACH EUROPEJSKICH,
A KAUCJĘ ZA BUTELKI
PET OBOWIĄZUJĄ W 11
PAŃSTWACH UE , ALE TAM
TEŻ POZIOM RECYKLINGU
ODPADÓW SIĘGA NAWET 90
PROC.

ZGODNIE Z ZASADĄ TO
ZAŚMIECAJĄCY PŁACI. NA
ZACHODZIE TAKA OPŁATA TO
ŚREDNIO 300 EURO OD TONY,
A U NAS 28 ZŁ.
SYSTEM KAUCYJNY DZIAŁA
JUŻ W WIELU

— Obecnie recykling
w Polsce jest na poziomie
30 proc. Zgodnie z dyrektywą unijną, do 2020 roku
Polska musi podnieść poziom recyklingu odpadów
komunalnych do 50 procent — przypomina Alek-

Dziewięć lat temu pod Smoleńskiem rozbił się prezydencki
samolot lecący na uroczystości
upamiętniające 70. rocznicę
zbrodni katyńskiej. W katastroﬁe zginęło 96 osób, w tym
prezydent Lech Kaczyński. Jak
w całym kraju, tak i w naszym
regionie, zostały zorganizowane obchody upamiętniające
oﬁar katastrofy sprzed 9 lat.
W Olsztynie ich częścią były
wczorajsze uroczystości. Rano
w kościele p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa arcybiskup
senior Edmund Piszcz odprawił
mszę w intencji oﬁar . Zostały
złożenie kwiaty pod tablicą śp.
Aleksandra Szczygło.

Później w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja
„Pozostali w naszej pamięci”.
Wśród ofiar były bowiem
osoby związane z naszym
regionem. Byli to: pochodzący z Jezioran Aleksander
Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; biskup
polowy WP ks. gen. Tadeusz
Płoski, który pochodził z małej
wsi Medyny koło Lidzbarka
Warmińskiego; posłanka
Grażyna Gęsicka, była minister
rozwoju regionalnego, która
uczyła się w Rynie i Giżycku;
poseł Maciej Płażyński, były
marszałek Sejmu, urodzony
w Młynarach.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Na konferencji, w której
wziął udział wojewoda Artur
Chojecki, przypominano
sylwetki tych osób, a także
Anny Walentynowicz, działaczki
Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielki NSZZ
„Solidarność”. Damy Orderu
Orła Białego która również
zginęła w katastroﬁe pod
Smoleńskiem.
Obchody rocznicowe, zorganizowały Ruch Społeczny im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Akademicki Klub Obywatelski. Konferencji towarzyszyła
wystawa okolicznościowa
autorstwa Zuzanny i Jacka
Adamasów.
am

Tel. Karol Kiłyk

POZOSTALI W NASZEJ PAMIĘCI

sander Brzózka, rzecznik
Ministerstwa Środowiska.
— W Polsce na rynek trafia
co roku 220 tysięcy ton PET,
a przetwarza się nieco ponad jedną trzecią. Dziś polskie przepisy nie zabraniają
wprowadzenia kaucji, co
widać na przykładzie branży piwowarskiej — zauważa
rzecznik.
Część butelek po piwie, to
opakowania zwrotne. Sklepy
pobierają za nie kaucje. Tyle
że teraz nie ma jednej urzędowej stawki — producenci
sami ustalają opłatę za swoje opakowanie. W przypadku
branży piwowarskiej jest to
obecnie zwykle 50 groszy.

Pod koniec marca Parlament
Europejski przyjął tzw. dyrektywę plastikową, który zakazuje od 2021 roku sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku
z tworzyw sztucznych. Chodzi
tu o plastikowe widelce, może,
talerze czy styropianowe kubeczki. Kolejnym krokiem
może być wprowadzenie tzw.
systemu kaucyjnego za plastikowe butelki.
Wprawdzie jedna jaskółka
wiosny nie czyni, ale dwa dni
temu w Krakowie stanął automat do skupu plastikowych
butelek.

ZA KAŻDĄ WRZUCONĄ DO
NIEGO BUTELKĘ KLIENT
OTRZYMUJE LOSOWO 10
LUB 20 GROSZY.
może przyjąć 800 plastikowych butelek, które powinny
mieć kod kreskowy. Dodatkowo butelki powinny być opróżnione i nie mogą być zgniecione. Pomysłodawcą jest jeden
z radnych, który liczy, że w ten
sposób uda się wprowadzić
ekologiczną rewolucję, a kaucja 10 groszy za butelkę zacznie
obowiązywać w całej Polsce.
ANDRZEJ MIELNICKI
a.mielnicki@gazetaolsztynska.pl
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ŚWIATOWA OPONA PROSTO Z OLSZTYNA

Pracownicy Michelin podczas premiery Michelin Pilot Sport 4 SUV

Krzysztof Hołowczyc: Największym zaskoczeniem był komfort jazdy na oponie o bardzo sportowym charakterze

pona przyszłości,
jaką jest bez wątpienia Michelin
Pilot Sport 4 SUV,
powstała dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu pracowników fabryki.
Olsztyński zakład dzięki inwestycjom produkuje obecnie
najnowocześniejsze opony na
świecie.

Michelin Pilot Sport 4 SUV.
Spotkanie było okazją do
zaprezentowania tego wyjątkowego produktu, jak
i docenienia pracowników
Michelin. W wydarzeniu
wziął udział znany kierowca
ze stolicy Warmii i Mazur,
a jednocześnie topowy polski
rajdowiec Krzysztof Hołowczyc, który miał już okazję
testować nową oponę francuskiej ﬁrmy. W fabryce spotkał
się z pracownikami odpowiedzialnymi za produkcję nowej
opony.
— Niedawno w Lizbonie
miałem okazję przetestować tę innowacyjną oponę.
Wiem, jakiej jakości można
spodziewać się po produktach

O

GRUPA MICHELIN OD
POCZĄTKU OBECNOŚCI
W OLSZTYNIE
ZAINWESTOWAŁA
W ROZWÓJ FABRYKI OPON
OKOŁO MILIARDA EURO.

Dzięki temu lokalnie Michelin może tworzyć produkty
z najwyższej półki względem
technologicznym.
— W Olsztynie powstaje nie
tylko Michelin Pilot Sport 4
SUV, ale też formy i kordy potrzebne do jej produkcji. Prace nad nową oponą trwały od
2017 roku — powiedział Bartosz Dodo, odpowiedzialny za
wdrożenie opony do produkcji. — Opona nie powstałaby,
gdyby nie zaangażowanie
wszystkich naszych wydziałów
produkcyjnych. Dzięki temu
możemy produkować produkt
najwyższej jakości w liczbie
ponad 350 tys. sztuk rocznie.
Wczoraj odbyła się olsztyńska premiera nowej opony

Michelin, ale największym
zaskoczeniem był komfort
jazdy na oponie o bardzo
sportowym charakterze – powiedział podczas spotkania
Krzysztof Hołowczyc. — To,
co przeżyłem, testując tę oponę, to bardzo fajne odczucia,
dające gwarancję, że trzyma
się świetnie drogi. Wprowadzenie sportowych elementów do opony komercyjnej
to jest wielka sztuka. To jest
właśnie wasza praca i odpowiedzialność. To jest to niezwykle uczucie, że dzięki tej
fabryce możemy czuć dumę,
jako mieszkańcy Olsztyna, że
mamy taki zakład produkujący takie rzeczy, właśnie tutaj
— dodał Hołowczyc.

PODCZAS PREMIERY NIE
ZABRAKŁO RÓWNIEŻ PYTAŃ
PRACOWNIKÓW FABRYKI
DO ZAPROSZONEGO GOŚCIA
O PLANY NA NAJBLIŻSZĄ
PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ,
SPORTOWĄ I PRYWATNĄ.
Kierowca powiedział, że
ma plan, by wrócić do ścigania się.
Była to również okazja do
wspólnych zdjęć i bezpośrednich rozmów.
Michelin wprowadza na rynek nową oponę do SUV-ów,
która jest produkowana w Ol-

sztynie. Jest ona dedykowana samochodom SUV klasy
premium i to w nich sprawdza
się najlepiej. Mimo że jest to
nowość na rynku motoryzacyjnym, już Pilot Sport 4 SUV
zyskał uznanie w oczach ekspertów i magazynów branżowych, bo gwarantuje osiągi od
nowości, aż po kres zużycia.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii opona
— poza komfortem — zapewnia wyjątkową przyczepność
i bezpieczeństwo hamowania
na nawierzchniach mokrych
i suchych. Opona nie tylko doskonale sprawuje się w trakcie
jazdy, ale też — co jest ważne
dla miłośników motoryzacji
— świetnie się prezentuje. AC

ULICA PARTYZANTÓW: DROGOWCY UKŁADAJĄ ASFALT
kładanie ostatniej warstwy asfaltu było zapowiadane już od kilku
dni, a wczoraj w końcu stało
się faktem. Już przed południem od placu Bema w kierunku ulicy 1 Maja drogowcy
zaczęli układać warstwę ścieralną.
W związku z prowadzonymi pracami dojazd do niektórych posesji przy ul. Partyzantów jest utrudniony,
a czasami nawet niemożliwy.
Tak było chociażby wczoraj,

U

gdy nie można było dotrzeć
do Komendy Miejskiej Policji
(o zmianach organizacji ruchu będziemy informować na
naszej stronie olsztyn.wm.pl).
Pocieszające jest jednak
to, że po ułożeniu asfaltu na całej długości ulicy,
po kilkunastu miesiącach
w końcu zostanie w całości
udostępniona kierowcom.
Ma to nastąpić najpóźniej
do końca kwietnia.
Komunikacja miejska na
ul. Partyzantów wróci jed-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Fot. Krzysztof Kucharczak

OLSZTYN\\\ Na ulicy Partyzantów drogowcy zaczęli układać ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu. To oznacza, że zakończenie prac zbliża się wielkimi krokami.

Wczoraj na ulicy Partyzantów drogowcy kładli asfalt

nak nieco później, bo dopiero po zakończeniu inwestycji. Stanie się tak dlatego, bo
cały czas będą prowadzone
inne, mniejsze prace, a na
niektórych fragmentach
buspasów zostaną prawdopodobnie wyznaczone ciągi piesze.
Przypomnijmy, że pierwotnie inwestycja miała
zakończyć się w lipcu 2018
r. Niestety, wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu
zakończenia prac do końca

listopada. Ten termin też
nie został dotrzymany, a kolejny wyznaczono na koniec
kwietnia 2019 r. Jak udało
się nam ustalić, ostateczny
termin zakończenia inwestycji to 28 czerwca. Termin
po raz kolejny się przedłużył, ponieważ firma Balzola, która realizuje projekt
dodatkowo poprowadzi sieć
energetyczną wzdłuż budynków od ul. Dąbrowszczaków
aż do pl. Bema.
Kuch

67919otbr

Fot. Zbigniew Woźniak (2)

RYNEK \\\Fabryka opon Michelin w Olsztynie należy do światowej czołówki. Teraz stworzyła wyjątkowy produkt.
— Testowałem tę oponę i mam bardzo fajne odczucia — powiedział na olsztyńskiej premierze Krzysztof Hołowczyc.
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
TRADYCJA\\\ Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna najważniejszą liturgię w całym roku, która potrwa aż do Wigilii Paschalnej. To najbardziej intensywny czas w Kościele.
reludium do obchodów
Wielkiego Czwartku
jest przedpołudniowa
Msza Krzyżma. W kościele
katedralnym biskup wraz
z wszystkimi kapłanami
święci oleje krzyżma i chorych, które następnie traﬁą
do wszystkich paraﬁi w diecezji.
Zgodnie z biblijną rachubą czasu, dni liczymy od
zmroku do świtu. Dlatego
dopiero wieczorna Msza
Wieczerzy Pańskiej kończy

okres Wielkiego Postu. Gdy
na nią przyjdziemy, warto
zwrócić uwagę na kilka elementów: tabernakulum będzie otwarte i puste, wieczna
lampka zgaszona, w kropielnicy i chrzcielnicy nie będzie
święconej wody. Pojawia się
wówczas uczucie pustki – cały
Kościół czeka na odnowienie
— na Paschę.
Rozpoczynamy uroczystą
liturgię, w której na pierwszy plan wychodzi tajemnica
ustanowienia sakramentów

Fot. pixabay.com

P

Eucharystii oraz kapłaństwa.
Ważnym, choć nieobowiązkowym elementem celebracji, jest obrzęd obmycia nóg.
Ten piękny gest dobitnie pokazuje postawę, jaką wszyscy
powinniśmy przyjąć nie tylko w tych dniach. Wszystko
to spaja tajemnica krzyża,
który góruje nad całą mszą.
Warto zauważyć, że wielkoczwartkowa msza nie kończy się błogosławieństwem,
podobnie jak nabożeństwo
w Wielki Piątek. Dopiero na

FAŁSZYWE BANKNOTY W AUDI
PRAWO\\\ Gdy trzech mężczyzn w skradzionym aucie znalazło fałszywe banknoty euro, uznali, że to świetny sposób na dodatkowy zastrzyk
gotówki. Za to usłyszeli już wyrok. Jednak śledczych zainteresowało także, w jaki sposób i kto podrobił pieniądze?
koliczności tej sprawy były nietypowe,
a można powiedzieć,
że nawet zadziwiające. W nocy, z 27 na
28 czerwca 2016 roku, Damianowi Ś. ukradziono samochód marki audi. Sprawca
tej kradzieży zabrał na przejażdżkę po mieście swoich
dwóch kolegów.
— Mężczyźni włamali się
do audi, po czym ruszyli na
„przejażdżkę” po mieście. Po
pewnym czasie odkryli w samochodzie banknoty o nominale 50 euro.
Wszystkie z nich miały ten
sam numer seryjny, były
podrobione w prymitywny
sposób, prawdopodobnie na
kserokopiarce, więc od razu
mogli zorientować się, że są
to falsyﬁkaty — mówi Jarosław Żelazek, szef Prokuratury Rejonowej w Elblągu.

i przemocy wobec innego
mężczyzny. Oprócz Damiana Ś. zarzuty usłyszał jeszcze
jego kolega, Jacek T.
Sprawa obu oskarżonych
mężczyzn — właściciela
skradzionego audi i jego kolegi — ruszyła w czerwcu 2018
roku. Ostatecznie Damiana Ś.
oskarżono o siedem czynów,
a Jacka T. — o trzy. Odpowiadali oni m.in. za oszustwa,
podżeganie innego mężczyzny do wzięcia pożyczki,
stosowanie przemocy wobec
niego i fałszowanie dokumentów tożsamości. Damianowi
Ś. nie udowodniono jednak,
że chciał wprowadzić podrobione euro w obieg mimo,
że banknoty znajdowały się
w jego aucie.

ZŁODZIEJOM UDAŁO
SIĘ SPRZEDAĆ JEDEN
Z BANKNOTÓW
MIESZKAŃCOWI ELBLĄGA ZA
175 ZŁOTYCH.
— Ten szybko zorientował się, że został oszukany. Próbował sam zatrzymać sprawców, jednak nie
udało mu się. Mężczyźni
uciekli autem. Przez okno
samochodu wyrzucili jeszcze jeden fałszywy banknot
— mówi prokurator.
Sprawą trójki złodziei zajęła się policja i śledczy, którzy

Fot. Michał Kalbarczyk

O

Wyroki są nieprawomocne. Strony mają możliwość odwołania
szybko zatrzymali sprawców
tej kradzieży. W tej sprawie
usłyszeli już zarzuty i zostali skazani.

ŚLEDCZYCH
ZAINTERESOWAŁO
TO, W JAKI SPOSÓB
I DLACZEGO PODROBIONE
EURO ZNALAZŁO SIĘ
W SAMOCHODZIE
DAMIANA Ś.?

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Fałszowanie pieniędzy jest
specyﬁcznym przestępstwem,
zagrożonym karą pozbawienia wolności od pięciu lat,
a więc karą bardzo wysoką.
Policja niedługo potem zapukała do mieszkania Damiana Ś, właściciela skradzionego
audi. Ten „kamyczek” poruszył całą lawinę kolejnych
wątków, bo w toku prowadzonego postępowania na jaw
zaczęły wychodzić całkiem
nowe motywy w sprawie,
m.in. wyłudzenie kredytu na
dużą sumę i stosowanie gróźb

OBAJ OSKARŻENI USŁYSZELI
WE WTOREK (16 KWIETNIA)
WYROKI POZBAWIENIA
WOLNOŚCI: ROK WIĘZIENIA
DLA DAMIANA Ś. ORAZ
OSIEM MIESIĘCY WIĘZIENIA
DLA JACKA T.
Kary w obu przypadkach
sąd zawiesił na okres trzech
lat mimo, że prokurator domagał się bezwzględnego
pozbawienia wolności dla
obu mężczyzn.
— Sąd wziął jednak pod
uwagę okoliczność, że obaj
oskarżeni nie byli wcześniej karani i w związku z tym
uznał, że zachodzi tu przesłanka tzw. pozytywnej pro-

SĄD UZNAŁ,
ŻE SAMO
POSTĘPOWANIE,
KTÓRE SIĘ
TOCZYŁO, BĘDZIE
DLA OSKARŻONYCH
WYSTARCZAJĄCĄ
LEKCJĄ.

gnozy kryminologicznej. Sąd
uznał, że samo postępowanie,
które się tu toczyło, będzie
dla oskarżonych wystarczającą lekcją, a okres próby na
trzy lata zdaniem sądu pozwoli w pełni zweryﬁkować
zachowanie oskarżonych
— uzasadniała wyrok SSR
Katarzyna Słyś.
Damian Ś. ma także zapłacić karę grzywny w wysokości
150 stawek dziennych po 20
zł. Obaj oskarżeni muszą też
informować sąd o przebiegu
okresu próby i traﬁli pod dozór kuratora.
Wyroki są nieprawomocne.
Strony mają możliwość odwołania.
ALEKSANDRA SZYMAŃSKA
a.szymanska@dziennikelblaski.pl

zakończenie Wigilii Paschalnej kapłan nam pobłogosławi. To oznacza, że rozpoczynająca się w Wielki Czwartek
liturgia trwa nieprzerwanie
przez całe Triduum Paschalne.
Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy
Sakrament zostanie przeniesiony na miejsce adoracji. Ołtarz będzie obnażony,
a krzyże zasłonięte. Rozpoczyna się czas milczenia.
Bartosz Orliński

UCZNIOWIE
ODEBRALI
STYPENDIA

B

lisko 200 elbląskich
uczniów odebrało we
wtorek, 16 kwietnia, stypendia od prezydenta miasta
Witolda Wróblewskiego za
bardzo dobre wyniki w nauce.
Uczniowie otrzymali od 100
do 220 złotych. Na ten cel
łącznie przeznaczono ponad
23 tys. zł.
Stypendia za osiągnięcie
wysokich wyników w szkole
oraz sukcesy edukacyjne w I
semestrze roku szkolnego
2018/2019 otrzymało 193 uczniów ósmych klas elbląskich
szkół podstawowych i trzecich
klas gimnazjów. Aż pięciu
z nich uzyskało najwyższą
średnią z możliwych, czyli 6,0.
— Jestem bardzo zadowolony,
że tak was tutaj jest dzisiaj
dużo. Serce rośnie i jestem
z was dumny, że osiągacie
bardzo dobre wyniki w nauce.
Serdecznie wam wszystkim
gratuluję stypendiów i życzę,
żeby pasja, którą w sobie
macie dalej się rozwijała.
Dziękuję również dyrektorom
szkół, nauczycielom oraz
rodzicom, którzy zawsze was
wspierają. Widać efekty tej
wspólnej pracy. Znaleźliście
się gronie najlepszych! Życzę
wam, aby te wspaniałe oceny
były dla was zachętą do utrzymania dobrego kursu w życiu
— mówił Witold Wróblewski,
prezydent Elbląga.
Wysokość przyznanego stypendium wyniosła od 100 do
220 zł. W budżecie miasta na
ten cel zabezpieczono 60 tys.
zł, z czego za I semestr roku
szkolnego 2018/19 wydatkowano kwotę 23 620 zł.
as

WIADOMOŚCI

CZWARTEK |18|04|2019
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

7

5 MILIONÓW NA SZPITAL UNIWERSYTECKI
ZDROWIE\\\ W Klinice Budzik dla dorosłych, działającej przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie przybyło
7 łóżek. Oznacza to, że już od lipca będzie mogło się tu leczyć 15 pacjentów. Ponad dwieście osób czeka w kolejce na przyjęcie.
zisiaj obchodzimy Dzień Pacjenta
w Śpiączce — święto
uchwalone w 2012
roku przez Sejm RP.
Wspomniał o tym wczoraj na
konferencji prasowej w Budziku prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. Collegium
Medicum UWM. — To doskonała okazja, aby pokazać, jak
ważne jest takie miejsce jak
to — mówił. — Rodziny chorych błagają o przyjęcie do
wyspecjalizowanej placówki,
która daje osobom w śpiączce
większe szanse na powrót do
kontaktu.
Z 30 przyjętych do tej pory
pacjentów wybudziło się 16.
Obecnie w klinice jest 8 łóżek. Dodatkowych siedem będzie dostępnych od lipca. Do
tego czasu w budynku musi
powstać m.in. nowoczesna
winda.

KOSZT ROZBUDOWY
BUDZIKA OSZACOWANO NA
1 MLN ZŁ, Z CZEGO POŁOWĘ
POKRYJE FUNDACJA EWY
BŁASZCZYK „AKOGO?”.
— Budzik dla dzieci funkcjonuje dłużej niż ten dla
dorosłych — tłumaczyła aktorka. — Dzisiaj dowiedzieliśmy się o 55 wybudzeniu.
Kiedyś ludzie w śpiączce nie
mieli szans, traﬁali do domu,
gdzie po prostu umierali, nawet z powodu prozaicznych
infekcji. Ważne jest, by mieć

Fot. Janusz Pająk

D

W Klinice Budzik dla dorosłych w Olsztynie od lewej: rektor prof. Ryszard Górecki,
Ewa Błaszczyk i prof. Wojciech Maksymowicz
świadomość, że się z tego stanu wychodzi. Trzeba się nad
tym pochylić w odpowiednim
czasie i wykonać kawał ciężkiej pracy — podkreśliła znana aktorka.

ROCZNIE W ŚPIĄCZKĘ
ZAPADA OD 400 DO 600
OSÓB.
Liczba ta jest porównywalna z danymi z innych
państw, znajdujących się na
podobnym poziomie rozwoju
co Polska.
— Ponad 200 osób czeka w kolejce, żeby się nimi

zaopiekować — dodał prof.
Maksymowicz. — Chcemy
pomagać tym chorym i ich
rodzinom. Potrzeby są jednak
znacznie większe niż nasze
możliwości.
Ze względu na ogromne zapotrzebowanie w Warszawie
przy Mazowieckim Szpitalu
Bródnowskim w ciągu trzech
lat powstanie druga klinika dla dorosłych w śpiączce.
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na ten cel 40
mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.
— Ośrodek w Warszawie
jest bardzo potrzebny — zaznaczył prof. Maksymowicz. — Myślę, że powstanie

dwóch dodatkowych ośrodków w kraju mogłoby zaspokoić te potrzeby. Chciałbym
jednak podkreślić, że ważne
są budynki, ale kluczową
sprawą jest kadra specja-

Od lipca w Budziku
będzie w sumie

15

łóżek

listów. Są wybitni. Bardzo
dziękuję pielęgniarkom, ﬁzjoterapeutom, rehabilitantom, terapeutom, neurologopedom i psychologom, którzy
są niezwykle oddani tym pacjentom. Dziękuję również
lekarzom, którzy koordynują
to wszystko.
W konferencji udział wziął
prof. Ryszard Górecki, rektor
UWM, który poinformował
o przyznaniu 5 mln złotych
na następny etap budowy szpitala.
— W najbliższych miesiącach rozpoczniemy budowę
drugiego skrzydła szpitalnego, a także mam nadzieję,
że najpóźniej na początku
przyszłego roku rozpocznie
się budowa siedziby Medycyny Sądowej — zapowiedział.
— Przeznaczyliśmy na ten
cel pieniądze z tzw. obligacji skarbowych w wysokości
10 milionów zł. Udało nam
się również pozyskać od samorządu Olsztyna 30-arowy
teren pod budowę. Będzie
to pierwszy taki obiekt w tej
części Polski.
Przypomnijmy, że do olsztyńskiego Budzik traﬁają
pacjenci, którzy skończyli
18 lat w dniu przyjęcia, są
w śpiączce nie dłużej niż rok
od urazu lub 6 miesięcy od
dnia wystąpienia śpiączki
nieurazowej, mają stabilne parametry życiowe i oddychają bez wspomagania
mechanicznego. Na takich
pacjentów czeka obecnie 8
łóżek, a od lipca będzie ich 15.

KLINIKA BUDZIK
DLA DOROSŁYCH
DYSPONUJE
NOWOCZESNYM
SPRZĘTEM
ŚWIATOWEJ
KLASY — TO M.IN.
TZW. CYBEROKO, SYSTEM,
KTÓRY SŁUŻY DO
ZBADANIA, CZY
I JAK PACJENT
POSŁUGUJE
SIĘ WZROKIEM.
POMAGA NIE TYLKO
ZDIAGNOZOWAĆ
PACJENTA, ALE
TAKŻE NAWIĄZAĆ
Z NIM KONTAKT.
W TERAPII POMAGA
TAKŻE SPRZĘT
DO REZONANSU
MAGNETYCZNEGO.

Sylwia Zadworna, MZG

REKLAMA

KREDYTY

NA WIELKANOC

664 031 061

ľ KONSOLIDACYJNE ľGOTÓWKOWE
ľ CHWILÓWKI NA DOWÓD
2/6=7<18/.2¥&,86=.,

2OV]W\QXO:DUPLñVND
ELXUR#QHZKRXVHFR

tel. 506-350-550

www.newhouse.co

ľ635=('$¿
ľ.8312
ľ=$0,$1$
ľ3202&35$:1$
192418otbr-k-M

48719otbr-e-O

Sprzedam!
1LHUXFKRPRĂÊSU]HP\VïRZDZ*XWNRZLH
SU]\XNDVLHZLF]D

Granity - Marmury

ZENON SOWIŃSKI

schody

NAGROBKI

zewnętrzne i wewnętrzne

WHO
3RZLHU]FKQLDKD
%XG\QHNSURGXNF\MQ\ļP
%XG\QHNSURGXNF\MQ\ļP
%XG\QHNELXURZRVRFMDOQ\ļP
0RĝOLZRĂÊ]DNXSXQLHUXFKRPRĂFLUD]HP]ZÚ]ïHP
EHWRQLDUVNLPPKOXEEH]QLHJR
71919gggi-A -N

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

• blaty kuchenne
•

i łazienkowe

   

Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 47
Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 47
Otwarte od 7.00 do 18.00

e-mail: zenonsowinski@gmail.com
kom. 602-268-149, 505 062 508
50319otbr-E -N

(=.$6(5:,6
ľ6(5:,62321
ľ$/8)(/*,
ľ1$35$:$
ľ35$1,(7$3,&(5(.
ľ$872'(7$/,1*

3+8(=.$'$5,86=.8/0$&=(:6.,
10-417 OLSZTYN, UL. TOWAROWA 14

SRQSWVRE_ZZZOH]NDHX_WHO
208318otbr-G -N

8

CZWARTEK |18|04|2019
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

WIADOMOŚCI

MAŁPKĘ MOŻNA ŁATWIEJ UKRYĆ
OBYCZAJE\\\ Codziennie Polacy kupują trzy miliony małych butelek mocnych alkoholi. Ale do miliona takich transakcji dochodzi
w godzinach porannych. Czy należy już bić na alarm? Czy może to przesada i niepotrzebna ingerencja w sprawy konsumenta?
edług sprzedawców najczęściej
po popularne
„małpki” z alkoholem sięgają
pracownicy ﬁzyczni. Ale to
wcale nie jest reguła, bo z alkoholi sprzedawanych w małych butelkach korzystają
wszyscy — według badania
klienci młodzi (20-25 lat),
panowie na spacerze z psem,
emeryci i młode kobiety.
— I dlatego należy bić na
alarm. „Małpki” są niebezpieczne, bo są małe, poręczne i wydaje nam się, że nie
pijemy tak dużo. Niedawno
na ten temat wypowiadał
się Krzysztof Brzózka, szef
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pojawiła się
nawet informacja, że bardzo
chętnie korzystają z nich panie, bo idealnie mieszczą się
do damskiej torebki — mówi
Błażej Gawroński, dyrektor
Miejskiego Zespołu Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. — Przemysł spirytusowy już dawno zauważył, że
to świetny sposób na pozyskiwanie nowych klientów. Był
nawet pomysł ograniczenia
sprzedaży takich małych ilości alkoholu w butelce, ale
nic z tego nie wyszło. A co do
robotników ﬁzycznych — oni
po prostu rzucają się w oczy.

W

W KTÓREJŚ Z GMIN
SPRAWDZONO NAWET,
ŻE NAJWIĘCEJ PUSTYCH
BUTELEK PO „MAŁPKACH”

Alkohol odgrywał bardzo
ważną rolę w ekonomii od XVI
w. – właściciele dóbr ziemskich,
a potem państwo mogło czerpać niemałe dochody z podatków nakładanych na alkohol.
Plaga pijaństwa była wówczas
zwykle efektem frustracji,
beznadziei, braku rozrywek.
Alkohol był też narzędziem
politycznym do utrzymywania
statusu quo. Picie alkoholu,
a zwłaszcza wódki, stało się
wreszcie ważnym aspektem
spotkań towarzyskich. Wykształcił się pewien przymus
picia związany z tradycją
gościnności, zasadą „zastaw się
a postaw się” obecną w wielu
kulturach, zwłaszcza w Europie
Środkowej i Wschodniej.
Fot. archiwum GO

wikipedia

Błażej Gawroński: Był nawet pomysł ograniczenia sprzedaży takich małych ilości alkoholu w butelce, ale nic z tego nie wyszło
ZNALAZŁO SIĘ POD
URZĘDAMI. TO DOSYĆ
CIEKAWE SPOSTRZEŻENIE DODAJE.
Rynek mocnych alkoholi jest
wart ponad 11 miliardów złotych. Popularne „małpki” to
niekwestionowany hit sprzedażowy w naszym kraju i spora
część tego rynku. Badacze ﬁrmy Synergion doszli jednak do
niepokojących wniosków. Co
trzecia buteleczka jest bowiem
sprzedawana przed południem.

Czy to dlatego, że „setkę”
można wypić szybko i w zasadzie w każdej chwili? Dzięki nim na pewno można pić
śmielej, w sytuacjach, w których
wcześniej picie było np. zbyt
krępujące. Mała buteleczka wydaje się wręcz niezauważalna.
„Małpka” to zazwyczaj smakowa (choć to nie jest reguła),
kolorowa wódka. Cel jej zakupu jest chyba prosty do odgadnięcia. Nie kupuje się jej „na
później”, a wręcz przeciwnie.
— Nasze szacunki to trzy
miliony klientów, które dziennie kupują te małe butelki,
a ponad milion transakcji

ma miejsce przed godziną
dwunastą — mówi cytowany
przez „Rzeczpospolitą” Michał
Kociankowski, prezes ﬁrmy
badawczej Synergion. — Widzimy, że te zakupy dzieją się
w bardzo różnych porach, kupują niemal wszystkie grupy
społeczne, a zakup odbywa
się w przekonaniu, że jest to
sprawa błaha, drobna, niespecjalnie znacząca — mówi dalej
Kociankowski. — Powszechna
obecność „małpek” w sklepach
i ich duży wybór tworzą wrażenie, że to napoje używane
masowo, że wszyscy to piją.
To daje szczególne warunki

przyzwolenia na obecność
małej wódki w codziennych
sytuacjach — komentuje.
Co ciekawe, wzrost sprzedaży „małpek” nie odbywa się
kosztem „normalnych” butelek. Nie jest tak, że zamiast
kupić pół litra, bierzemy 5
butelek po 100 ml. Mała wódka wykreowała więc zupełnie
nowe zachowania.
Krzysztof Brzózka jest zaniepokojony porannym upodobaniem do picia. — Takie
małe formaty ułatwiają picie
ciągłe — stwierdził.
Nawiązał też do porzuconego pomysłu

MINISTERSTWA
ZDROWIA, KTÓRE
CHCIAŁO ZABRONIĆ
SPRZEDAŻY BUTELEK
O OBJĘTOŚCI PONIŻEJ
0,2 LITRA.
— Zakazanie małych formatów jest ważne, dostępność
ekonomiczna dużych butelek jest zupełnie inna, więcej
kosztują i trudniej je ukryć
— stwierdził.
PAWEŁ JASZCZANIN
p.jaszczanin@gazetaolsztynska.pl

PRZEKRĘCANIE WCIĄŻ CZEKA NA GŁOSOWANIE
PRAWO\\\ Za przekręcanie liczników w autach miały grozić, trudniącym się tym procederem, surowe kary. I będą, gdy prawo wreszcie wejdzie w życie. Prawdopodobnie w... czerwcu.
laczego to trwa tak długo? Dlatego, że dopiero
teraz Senat zatwierdza
nowe przepisy. Podczas debaty senatorowie zgłosili
poprawki i ustawa wróciła
do komisji. Teraz czekamy
na zatwierdzenie przepisów
przez Senat i podpis prezydenta. Tyle że przepisy o karach więzienia za fałszowanie
liczników wejdą w życie dwa
tygodnie od ogłoszenia ustawy, czyli prawdopodobnie

D

dopiero w czerwcu. Po wyborach do europarlamentu.
Gdy projekt utkwił w komisji infrastruktury, apel
o wznowienie prac wystosował Związek Dealerów Samochodów. „Projekt wprowadzający penalizację zjawiska
tak zwanego kręcenia liczników w pojazdach mechanicznych oraz wiele innych zmian
prawnych mających na celu
ograniczenie tego zjawiska,
jest niezwykle istotny spo-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

łecznie. Powoduje bowiem
zwiększenie bezpieczeństwa
obrotu prawnego autami używanymi i zwiększa zaufanie
konsumentów do instytucji
państwa, zabezpieczających
prawnie interesy nabywców
takich pojazdów”.
Przypomnijmy, za każde
przekręcenie licznika ma
grozić kara od 3 miesięcy do
5 lat więzienia. Karani mają
być zarówno zleceniodawcy,
jak i wykonawcy takiej usługi.

Ponadto karą grzywny
(w wysokości nawet do
3000 zł) miała być objęta
m.in. nieprzepisowa wymiana licznika, uniemożliwienie diagnoście dokonania
odczytu wskazania drogomierza po jego wymianie,
czy nieprzedstawienie (lub
przedstawienie po terminie)
pojazdu w stacji kontroli
w celu odczytu wskazania
wymienionego drogomierza.

Nikt się nie spodziewał,
że proceder cofania liczników zostanie całkowicie
przerwany, jednak chodziło
o ograniczenie, ale i to nadal
wydaje się odległe. Prace nad
projektem zostały zawieszone 5 grudnia 2018 roku z powodów legislacyjnych. Aż
do czasu uchwalenia zmian
w ustawie Prawo o ruchu drogowym, obejmujących przepisy dotyczące stacji kontroli
pojazdów.

Podobne rozwiązania działają w państwach Europy
Zachodniej. W Niemczech
za fałszowanie wskazań
licznika kilometrów można zostać skazanym na pięć
lat więzienia. W Austrii rok
więzienia grozi za fałszowanie danych technicznych pojazdów. Czesi są bardziej restrykcyjni. Każda ingerencja
w stan licznika grozi rokiem
więzienia i... przepadkiem
samochodu.
pj
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RODZINNIE, WIOSENNIE I PYSZNIE
TRADYCJA\\\ Zbliżają się święta wielkanocne, czas przygotowywania potraw świątecznych. Pracownicy Grupy WM, wydawcy
„Gazety Olsztyńskiej”, opowiadają, jak spędzają wolny czas i jakie potrawy lubią najbardziej. Podzielili się też swoimi przepisami.

Fot. archiwum prywatne

ULUBIONY,
PAPRYKOWY SMAK

Tomasz Czuba, graﬁk w Grupie WM, uważa, że w święta
jedzenie powinno zejść na
dalszy plan. Najważniejsze
jest wspólne spędzanie
czasu.
— Z czym kojarzą ci się
święta?

Fot. archiwum prywatne

SERNIK DLA TRZECH
POKOLEŃ

Magdalena Maria Bukowiecka,
dziennikarka Grupy WM,
opowiada o świętach, podczas
których rodzina cieszyła się
z urodzin dzieci, i pysznym
serniku swojej babci.
— Jakie masz najlepsze
wspomnienia z Wielkanocy?
— Tak się składało, że krótko przed Wielkanocą na świat
przychodził kolejny wnuk moich dziadków, w związku z czym

— Spotkania z rodziną,
wspomnienia różnych sytuacji z życia rodziny, dużo
śmiechu, zabawy z dziećmi,
oczywiście dobre jedzenie
i zawsze obowiązkowy spacer. To mój krótki i sprawdzony przepis na spędzenie
czasu w święta. Uzupełnieniem jest jedna zasada: jeśli
coś robimy, to róbmy to razem, to spaja rodzinę, warto o tym pamiętać, by dzielić się z najbliższymi tym,
co dobre i tym, co trudne,
wtedy powstaje więź. Jednak życiowe losy nie zawsze
pozwalają na spędzenie
tego czasu z rodziną, sądzę,
że wielu ludzi spędza te dni
w samotności.
Wielkanoc była też okazją, by
świętować chrzest nowego
członka rodziny. Odbywało
się to zawsze w domu dziadków, było rodzinnie, wiosennie
i pysznie, bo babcia w kuchni
była mistrzynią przez duże M.
A ja byłam najstarszą wnuczką
moich dziadków, więc brałam
udział we wszystkich chrzcinach! Wielkanoc pachnie mi
rzeżuchą i sernikiem mojej
babci, który przyrządzała na
kruchym cieście i który z wielkim mistrzostwem nauczyła się
powtarzać moja mama.
— Co zawsze musiało być na
stole?
— Bez sernika Wielkanocy
po prostu nie ma! Nie ma też
mowy o jajkach malowanych
inaczej niż w cebulowych łupinach, które tradycyjnie zaczynamy zbierać od Wigilii. Pilnujemy też, żeby sporo było łupin

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Fot. pixabay. com

bo w naszym domu przestaje
wtedy obowiązywać post.
— Jaka potrawa musi być na
stole?
— Moja mama zawsze piekła
pasztet. Jego smaku nie mogę go
zapomnieć. Powtórzyć go umie
tylko mój syn. Mi się to nie udaje.

Pasztet robi się z kilku kilogramów różnych rodzajów mięs
kolory. Teraz na święta zmieniam wystrój domu i zmieniam całą zastawę stołową.
Wymieniam kubki na takie
z motywami wielkanocnymi
i wyjmuję talerze w zajączki.

Jajka na twardo kładę na talerzu z ﬁgurką królika. Musi
być obrus też z motywem
świątecznym, czyli z barankami. A świętujemy już od
soboty, po poświęceniu jajek,

PASZTET MOJEJ MAMY
70 dkg do 1 kg łopatki
pół kg pachwiny
pół kg podgardla
ok. 1 kg karkówki
2 uda z kurczaka
1 bułka paryska
5- 6 cebul dużych
przyprawy: ziele angielskie,
listek laurowy, majeranek, sól
1- 2 marchewki
14 jajek

kawe, bo przychodzi mi na
myśl potrawa niekoniecznie
świąteczna, są to faszerowane papryki. Lubię ten paprykowy smak. Kojarzy mi się ze
słońcem, a przecież już jest
wiosna!
Fot. pixabay. com

Małgorzata Dargiewicz,
dyrektor projektu Rolnicze
ABC, poleca naszym czytelnikom przepis na pyszny
pasztet swojej mamy.
— Bez jakiej tradycji nie
wyobrażasz sobie świąt?

— Bez śmigusa-dyngusa, bo
jest przy tym dużo śmiechu
i zabawy. W dzieciństwie był
taki czas, że polewało się perfumami, czego bardzo nie lubiłam. Dzieciaki chlapały się
nimi i potem wszystko pachniało. Z dzieciństwa wspominam też wizyty w kościele,
gdzie dziewczynki w białych
welonach, w tym ja, klęczały
przed grobem Pana Jezusa.
Kojarzyło mi się to z czymś
wyjątkowym. Oglądanie grobu, przyjście następnego dnia
w niedzielę — to miało moc.
— A pisanki?
— W moim domu rodzinnym mama barwiła jajka
w cebuli i w farbkach. Ja z rodzeństwem podziwialiśmy te

— Pomagasz, gotujesz, czy
czekasz, aż wszystko przygotuje rodzina?
— Bywało różnie, z czasem
człowiek przechodzi metamorfozę, zaczyna od tego, co
przygotuje rodzina, następnie
pomaga, aż któregoś dnia
jest już gotowy, by przygoto-

wać samemu coś dla innych.
Zbliżam się do tego ostatniego etapu, najczęściej chętnie
pomagam lub sam przygotowuję. Nawet lubię coś upichcić, szczególnie wtedy, gdy
jest dla kogo...
— Co polecasz czytelnikom?
— Mój przepis, hmmm, cie-

Fot. pixabay. com
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ŚWIĘTA MAJĄ MOC

cebuli czerwonej. Tłuczemy
się potem tymi jajkami w najlepsze! Musi być też żur i biała
kiełbasa, dużo rzeżuchy.
— Jaki przepis proponujesz?
— To przepis, z którego można
zrobić pyszny sernik. Najedzą
się trzy pokolenia i to do syta.
U nas zajadało się nim około
20 osób. Ważna uwaga dla pań
domu: zawsze się udaje.
Ciasto kruche:
3 szklanki mąki
kostka margaryny 250 g

3 żółtka
1 szklanka cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
szczypta soli

Najlepiej, gdy składniki
będą w miarę zimne. Kroimy je nożem, zagniatamy
szybko, bo kruche ciasto nie
lubi ciepła i dzielimy na dwie
równe części. Wkładamy do
lodówki, najlepiej wieczorem
przed dniem przygotowywania ciasta.

Mięso wymoczyć, ułożyć
do garnka, na to wyłożyć
cebule, dodać przyprawy,
marchew, zalać wodą 3/4
garnka i gotować do miękkości mięso. Ciepłe, ale nie
gorące wyjmować i mielić.
W sos po mięsie włożyć
pokrojoną w plastry bułkę paryską. Bułkę wyjąć,
poczekać, aż wsiąknie sos
i tego sosu używamy tyle ile
się zmieści w bułce. Taką
namoczoną bułkę mielimy.
Wszystko razem trzy razy.
Wbić do tego wszystkie jaja.
Wymieszać. W miarę potrzeby jeszcze przyprawić.
Z tych składników wychodzą cztery blaszki (wielkość
keksówek).

FASZEROWANE PAPRYKI
papryka (5 szt.)
0,5 kg mięsa mielonego
2 torebki kaszy gryczanej lub
ryżu – co kto lubi
przyprawy (sól, pieprz, liść
laurowy, ziele angielskie)
1 cebula
1 jajko
Gotujemy kaszę, studzimy,
mieszamy z mięsem. Pokrojoną cebulę dusimy na patelni
z odrobiną oleju lub klarowa-

nego masła, po ostudzeniu
dodajemy do mięsa z kaszą.
Dodajemy jajko, przyprawiamy wg własnego gustu,
ja dodaję sól, pieprz, czasem
pieprz ziołowy dla aromatu.
Wszystko mieszamy w misce.
Zabieramy się za oczyszczenie
papryk, należy ostrożnie odciąć ogonki, wykonując mały
otwór, myjemy. Farszem wypełniamy paprykę. Duży garnek zapełniamy paprykami,
stawiamy je otworem do dołu,
wypełniamy garnek wodą do
połowy wysokości papryk.
Dorzucamy liście laurowe
i ziele angielskie. Paprykę
gotujemy na wolnym ogniu
pod przykrywką ok. godzinę.
Smacznego.

Masa sernikowa
1,5 kg twarogu półtłustego
10 żółtek
1 masło roślinne
3 łyżki stołowe kaszy manny
2 łyżki mąki ziemniaczanej
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
1,5 łyżeczki cukru pudru
bakalie
zapach
Twaróg mielimy przynajmniej dwa razy. Potem ucieramy mikserem masło z cukrem, masa ma być gładka
i dość puszysta. Kiedy już
taka będzie, dodajemy po
trochu twarogu i po jednym
żółtku. W międzyczasie dodajemy też wszystkie wcześniej
wymieszane składniki sypkie:
mąkę, kaszę, cukier puder
i proszek do pieczenia. Na
koniec idzie zapach i bakalie,
które najlepiej dodać i delikatnie zamieszać ręcznie.

Wyjmujemy z lodówki pierwszą część ciasta kruchego, tarkujemy na dużych oczkach
i układamy na spód blaszki.
Następnie wykładamy masę
serową. Na to idą ubite wcześniej białka, do których — dla
zupełnej kulinarnej perwersji— można dodać wiórki
kokosowe. Na to idzie, też
tarkowany, drugi kawał ciasta kruchego i do piekarnika.
Pieczemy dokładnie 1 godzinę
i 15 minut w temp. 180 st. C. Po
upieczeniu, szczególnie w sezonie, można sernik przystroić
owocami leśnymi, ale w Wielkanoc, kiedy ciasto się piecze,
my tarkujemy czekoladę gorzką, by posypać nią jeszcze ciepłe ciasto. Roztopi się wtedy
pięknie, zasłoni góry i doliny
kruchego ciasta, a wszystkiemu nada niepowtarzalnego
smaku!
AT, opr. bb

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
CZWARTEK |18|04|2019| GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL | PLEBISCYT

10

NA SWOIM

11

CZWARTEK |18|04|2019
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

JEDNO MYDŁO LEPSZE NIŻ CAŁA PÓŁKA
— Mam wrażenie, że rok
temu pojawił się boom na
wszystko, co naturalne, organiczne i ekologiczne. Czy
ta tendencja będzie rosła czy
to krótkotrwała moda?
— Wydaje mi się, że taka
pierwsza fala zainteresowania
naturalnymi kosmetykami
zaczęła się nieco wcześniej.
Pamiętam, jak zaczynałam
kilka lat temu interesować
się tym tematem i w rozmowach z innymi kobietami,
moimi koleżankami, czy innymi mamami, wciąż przewijał się temat naturalnych
kosmetyków. Jednak wtedy
zdecydowanie częściej szukałyśmy gotowych produktów w popularnych sklepach,
drogeriach. Świadomość Polaków na temat naturalnych
kosmetyków rośnie z każdym
rokiem i to bardzo cieszy, ale
ważne jest to, że ludzie coraz
chętniej zmieniają swoje nawyki na korzyść tych lepszych
i zwykle przy tym pozostają.
— Czyli boom na kosmetyki
naturalne cieszy? A może
martwi, bo i konkurencja
rośnie?
— Wyznaję zasadę, że dla
każdego znajdzie się miejsce
na rynku. Jeśli świadomość
klientów rośnie, to większa
konkurencyjność sprawi, że
na rynku pozostaną tylko te
produkty, które są najlepsze.

ŚWIADOMY KLIENT NIE DA
SIĘ WPROWADZIĆ W BŁĄD.
Dlatego każde, nawet najmniejsze potknięcie może
sprawić, że przejdzie on do
konkurencji. A to jest sygnał,
że coś robię źle i to ja mam
pracować na to, aby klient
pozostał ze mną.
— Skąd pomysł, żeby robić
kosmetyki naturalne?
— Z potrzeby. A moją potrzebą było włączenie jak największej ilości natury do mojego życia. Mam wymagającą
skórę i żaden z drogeryjnych
kosmetyków do pielęgnacji
nie poradził sobie z poprawieniem jej kondycji. Na początku robiłam je tylko dla siebie
i najbliższych, a potem zauważyłam, że więcej ludzi potrzebuje porady i wskazówek, jak
dbać naturalnie o swoją skórę.
— Na kim testowałaś swoje
pierwsze wyroby?
— Pierwsze kostki mydła,
które wyszły z pod mojej ręki,

testowałam na sobie i moich
najbliższych.
— A kto teraz najchętniej
z nich korzysta?
— W tej chwili mam grono
stałych odbiorców, w zdecydowanej większości są to
świadome kobiety. Przede
wszystkim mamy.
— Jakie masz ulubione
składniki, które wykorzystujesz w kosmetykach?
— Moimi ulubionymi składnikami są masło kakaowe
i masło shea. I to ich najczęściej używam.
— Co jest najtrudniejszego
w robieniu naturalnych
kosmetyków?
— Jako, że to moja pasja,
nie odczuwałam tego jako
trudności. To było kolejne
wyzwanie w moim życiu. Ale
na początku drogi największą
trudnością było pokonanie
niepewności związanej z tym,
czy oby na pewno dobrze
ułożyłam recepturę. Czy na
pewno wszystko dobrze policzyłam. Ale po kilku razach
to wszystko przemija, zostaje
radość i ogromna satysfakcja.
— Jakie kosmetyki są twoją
specjalnością?

Fot. archiwum prywatne

RYNEK\\\ Nie mogłam znaleźć kosmetyków, które by mi odpowiadały, więc zaczęłam wyrabiać je sama. Teraz cieszą się nimi
świadome klientki i mamy — opowiada Ula Szydłowska z Olsztyna, która robi naturalne kosmetyki pod własną marką NatOna.

Urszula Szydłowska używa tylko naturalnych kosmetyków
MYDŁA SODOWE, CZYLI
TE POPULARNE KOSTKI
MYDLANE. TO NIESAMOWITE
JAK JEDEN KOSMETYK
— WŁAŚNIE MYDŁO DOBREJ
JAKOŚCI, Z WYSOKIM
PRZETŁUSZCZENIEM
— MOŻE ZASTĄPIĆ WIELE
NIEPOTRZEBNYCH RZECZY,
KTÓRE STOJĄ W NASZYCH
ŁAZIENKACH.
— Zwłaszcza, że w wielu
kosmetykach, które znajdziemy w sklepach, mamy
wiele szkodliwych wiele
substancji. Czym grozi nam
ich używanie?
— Przede wszystkim trzeba
zacząć od tego, że każdy konsument powinien nauczyć się
czytać ze zrozumieniem składy produktów, które widnieją na etykietach. To szalenie
ważna umiejętność, bo nie
wszystkie obcojęzyczne słowa, które producent umieścił
na opakowaniu, to szkodliwe
substancje. Ale wracając do
pytania… Nadużywając chemii w kosmetykach, narażamy

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

naszą skórę na uszkodzenie
płaszcza hydro-lipidowego,
czyli takiej pierwszej ochrony
naszego organizmu. Skóra to
ogromna powierzchnia, przez
którą drobnoustroje mogą
przenikać głębiej do naszego
ciała. Osłabiając płaszcz lipidowy, dajemy drobnoustrojom zielone światło.
— Dlaczego ﬁrmy kosmetyczne używają tego, co nam
„nie sprzyja”?
— Głównym powodem są
koszty. Wyprodukowanie kosmetyku z dobrych jakościowo,
naturalnych składników nie
jest tanie, więc po co wydawać więcej skoro z powodzeniem można zastąpić je czymś
syntetycznym, dużo tańszym?
Myślę, że dużym ﬁrmom kosmetycznym nie zależy na pojedynczym konsumencie i jego
opinii, bo on kupi jak nie ten,
to inny produkt, chociażby ze
względu na cenę. Natomiast
mały przedsiębiorca dba o zadowolenie każdego klienta, bo
zwyczajnie nie może pozwolić
sobie na zszarganie opinii.
— Co możemy zrobić, aby
świadomość Polaków w temacie produktów naturalnych rosła?

— Przede wszystkim pokazywać, edukować i pomagać
w zdobywaniu umiejętności
do zrobienia samodzielnie
podstawowych kosmetyków
w zaciszu własnego domu.
Dlatego ja, co jakiś czas organizuję warsztaty, na których
pokazuję, że można, niewielkim kosztem, zrobić mydło
czy krem bardzo wartościowy
dla skóry i przede wszystkim
naturalny w stu procentach.
ADA ROMANOWSKA
a.romanowska@gazetaolsztynska.pl

NA SWOIM
Szukamy przedsiębiorczych
ludzi, którzy chcą się pochwalić
swoim pomysłem na sukces
w biznesie. W naszym cyklu
„Na swoim” pokazujemy nasze
lokalne ﬁrmy. Te, które dopiero
startują, a także te, które są
już znane. Przede wszystkim
jednak pokazujemy ludzi, którzy
je wymyślili, którzy nimi kierują.
Co ważne: szukamy nie tyle
ludzi biznesu, co ludzi, dla których biznes jest pasją. Chcecie
się pochwalić?
Napiszcie do mnie na Facebooku lub na Messengerze.
Igor Hrywna
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ONI ZNAJĄ PRZEPISY
uż po raz dziewiętnasty w Warmińsko-Mazurskiej Izbie
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie odbył się etap regionalny
Ogólnopolskiego Konkursu
z zakresu wiedzy o zasadach
bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodzieży poznającej
zawód w zakładach rzemieślniczych. W tym roku o cenne
nagrody walczyło 28 uczestników, którzy reprezentowali cechy rzemieślnicze w Braniewie,
Iławie, Lubawie, Mrągowie,
Nowym Mieście Lubawskim
i Ostródzie. Na najlepszych
czekały: smartfon, aparat fotograficzny, kamera sportowa, głośnik bezprzewodowy,
słuchawki bezprzewodowe,
powerbank oraz książki ufundowane przez Warmińsko-

J

-Mazurską Izbę Rzemiosła
i Przedsiębiorczości, Państwowy Inspektorat Pracy w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty
w Olsztynie.
Pytania dotyczyły zagadnień
związanych z przepisami przeciwpożarowymi, BHP, czasem
pracy młodocianych czy pierwszą pomocą. Uczniowie musieli odpowiedzieć na trzydzieści
pięć pytań. Do drugiego etapu
dostało się sześć osób, które
stanęły przed komisją i odpowiadały na pytania.

— W KLASYFIKACJI
KOŃCOWEJ DO
NAJLEPSZEJ SZÓSTKI
TRAFIŁO TRZECH UCZNIÓW
REPREZENTUJĄCYCH

Fot. pixabay

RZEMIOSŁO\\\ Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zajmuje się
promocją zasad odpowiedzialnej pracy wśród uczniów z zakładów rzemieślniczych.

ZAKŁAD SZYNAKA
I CECH RZEMIEŚLNIKÓW
I PRZEDSIĘBIORCÓW
W LUBAWIE.
To już kolejny rok, kiedy nasi
uczniowie będą reprezentować
województwo warmińsko-mazurskie w konkursie ogólnopolskim. Chociażby dwa lata
temu nasz uczeń zajął trzecie
miejsce w kraju. Uczniowie
przygotowują się w domu, ale

prowadzimy także zajęcia w zakładzie. Wielkie gratulacje dla
trójki lubawian z tamtejszego
Zespołu Szkół — mówi Adam
Kołpacki, koordynator staży
zawodowych i instruktor nauki zawodu w ﬁrmie Szynaka.
Pierwsze miejsce w województwie zajął Maciej Grzywacz z firmy Szynaka i lubawskiego cechu, który wraz
z Martyną Lubańską z Braniewa pojedzie w maju do Związku
Rzemiosła Polskiego w Warszawie na konkurs ogólnopolski.
Czekają tam atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Trzeci
był Paweł Neumann (Braniewo), czwarty Wojciech Kozłowski (Szynaka, Lubawa), piąty
Damian Mierzejewski (Iława),
a stawkę najlepszych zamknął
Kamil Nitzler (Szynaka, Lubawa).
Marcin Zalewski

NOWY CZŁOWIEK
W STREFIE
ada nadzorcza Warm i ń s k o - Ma z u r s k i e j
Specjalnej Strefy Ekonomicznej wybrała nowego
wiceprezesa Strefy. Został
nim Marcin Czyża, związany z Porozumieniem Jarosława Gowina. Czyża jest
współpracownikiem Michała Wypija, szefa warmińsko-mazurskich struktur Porozumienia. Swoje obowiązki
ma objąć od maja.
Na stanowisku wiceprezesa WMSSE był wakat,
bo w lutym rada nadzorcza
WMSSE, która zebrała się
na nadzwyczajnym posiedzeniu i odwołała ze stanowiska
wiceprezesa zarządu WMSSE Małgorzatę Sobieską zu
Schwarzenberg.
— Nie znam powodów
mego odwołania — powiedziała nam wówczas pani
wiceprezes. Jednak nie była
tym zaskoczona, bo jak mó-

R

wiła miała sygnały, że zostanie odwołana.— Miałam
świadomość, że od jesieni
trwa wewnętrzna walka o te
stanowiska w streﬁe — dodała. Prezes WMSSE Grzegorz
Smoliński nie chciał komentować odwołania swojej zastępczyni.
To było zresztą drugie podejście do odwołania obecnego zarządu WMSSE.
Pierwsze było w listopadzie
ubiegłego roku. Jednak wtedy głosami 4 do 1 członkowie
rady nie zgodzili się na odwołanie zarządu.
Wówczas pojawiły się też
głosy, że o stanowisko prezesa miałby się ubiegać Michał
Wypij z Porozumienia. Jednak Michał Wypij zdementował te informacje. W lutym
zapytaliśmy go, czy zamierza
ubiegać się o stanowisko wiceprezesa strefy, ale zaprzeczył.
am
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GOSPODARKA

RODZICE NIE PŁACĄ...
PIENIĄDZE\\\ Alimentów nie płaci około 315 tysięcy rodziców. Łącznie mają oni
do spłaty długi alimentacyjne o wartości ponad 12 mld zł – wynika z danych ERIF.
decydowana większość
dłużników alimentacyjnych to mężczyźni. Dzieci, które nie
otrzymują alimentów
od swoich rodziców, mogą
otrzymać pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Od 2019
roku próg uprawniający do
pobierania świadczenia wzrósł
do 800 zł. Dzięki temu świadczenie może otrzymać o 60 tys.
dzieci więcej.
Stowarzyszenie „Alimenty
to nie prezenty” wskazuje, że
alimentów na dzieci nie płaci
84 proc. zobowiązanych do
tego rodziców. Z danych ERIF
BIG wynika, że obecnie jest
niemal 315 tys. dłużników
alimentacyjnych. Chociaż od
końca 2017 roku do końca
2018 roku liczba ta nieznacznie się zmieniła, to aż o 1 mld zł

Z

wzrosła łączna wartość długów
alimentacyjnych. W 2017 roku
wynosiła ona prawie 11,4 mld
zł. Z kolei na koniec 2018 roku
rodzice zalegający ze spłatą alimentów mieli w sumie 420 tys.
niespłaconych alimentów, których łączna wartość wyniosła
ponad 12,2 mld zł. Na każdego
niesolidnego rodzica przypada
średnio niemal 39 tys. zł niespłaconych alimentów. Rekordziści winni są swoim dzieciom
nawet kilkaset tysięcy złotych.
Największy dług alimentacyjny w wysokości niemal 1 mln zł
ma 43-letni mężczyzna z województwa pomorskiego.

Z ROKU NA ROK W BAZIE
PRZYBYWA PONAD 55-60
TYS. DŁUŻNIKÓW ROCZNIE.

Należnych świadczeń nie
otrzymuje nawet milion
dzieci. Zdecydowana większość dłużników (95 proc.)
to mężczyźni – w bazie ERIF
BIG jest ich blisko 300 tys.
Średnia wartość długu alimentacyjnego mężczyzny to
jest prawie 30 tys. zł, a łączna
wartość wszystkich długów
alimentacyjnych mężczyzn
to 11,8 mld zł.
Wśród dłużników alimentacyjnych nie brakuje też kobiet. Blisko 17,5 tys. matek nie
płaci alimentów.
Średnie saldo kobiety niepłacącej alimentów to 22,5
tys. zł, a łączna wartość długów alimentacyjnych kobiet
to 460 mln zł
Od 2019 roku weszły zmiany prawne, które mają ułatwić ściąganie pieniędzy od

alimenciarzy. Organizatorzy prac publicznych mają
w pierwszej kolejności zatrudniać dłużników alimentacyjnych, a urzędy pracy
aktywizować bezrobotnych,
zadłużonych rodziców. Warto dodać, że od egzekucji komorniczej wolna pozostaje
tylko połowa pensji. Dodatkowo pracodawca, który nie
ujawnia informacji na temat
dłużnika i nie przekazuje zajętego wynagrodzenia, może
zapłacić 5 tys. zł grzywny.
Niepłacących rodziców z ich
obowiązku alimentacyjnego
w pewnym sensie wyręcza
państwo. Fundusz Alimentacyjny wypłaca alimenty, jeśli
uprawniony do ich pobierania
nie jest w stanie wyegzekwować ich od drugiego rodzica.
opr. bar na podst. newseria.pl
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WIĘCEJ LOTÓW
DO DORTMUNDU
d lipca liczba lotów do
Dortmundu zostanie
zwiększona.
Węgierskie linie lotnicze
Wizz Air, które obsługują połączenia na linii Szymany - Dortmund podjęły decyzję o zwiększeniu częstotliwość rejsów.
Już niedługo do największego
miasta w Zagłębiu Ruhry będziemy mogli polecieć trzy
razy w tygodniu, a nie dwa,
tak jak ma to miejsce obecnie.
Od 3 lipca do 25 października bieżącego roku, oprócz
lotów w poniedziałki i piątki,
pasażerowie będą mogli skorzystać z dodatkowego połączenia. To zostało zaplanowane na środy. Warto również
dodać, że zmianie ulegną nie
tylko dni, w których będzie
można dotrzeć do Niemiec,
ale również godziny przylotów i odlotów samolotów.
Ceny biletów na trasie Szymany - Dortmund zaczynają

O

się już od 59 złotych za lot
w jedną stronę.
Przypomnijmy, że oprócz połączenia z Dortmundem, w sezonie wiosna/lato 2019 z Portu
Lotniczego Olsztyn-Mazury
polecieć będzie można niezmiennie z Wizz Air do Londynu Luton oraz dzięki liniom
lotniczym Ryanair do Londynu Stansted. Nie zabraknie
ponadto połączeń sezonowych.
Już 27 kwietnia powrócą rejsy
Polskich Linii Lotniczych LOT
do Lwowa, a 16 czerwca wznowione zostaną loty czarterowe
do bułgarskiego Burgas, realizowane przez biuro podróży
Neckermann Polska.
Nowością w letniej siatce połączeń mazurskiego lotniska
będzie połączenie do Krakowa,
które będzie obsługiwane przez
PLL LOT. Połączenie po raz
pierwszy zostanie zrealizowane
tuż po świętach Wielkanocnych,
bo już 25 kwietnia.
Kuch

MATERIAŁ INFORMACYJNY PARP
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ZDROWIE

KLESZCZE NAS NIE OSZCZĘDZAJĄ
KLIMAT\\\ Ekstremalne zjawiska pogodowe zwiększają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Wzrost globalnej temperatury
przynosi także ryzyko zachorowania na choroby, które dotąd spotykane były w cieplejszych regionach świata.
wiatowa Organizacja
Zdrowia szacuje, że
już teraz zmiany klimatu odpowiadają
bezpośrednio za ponad 140 tys. zgonów rocznie,
a do 2030 roku liczba ta ma
wzrosnąć do 250 tys. Dlatego klimatolodzy przestrzegają
przed zaniechaniem działań
na rzecz ochrony klimatu.
– Jeżeli nie zmienimy drastycznie naszych przyzwyczajeń, np. do ogrzewania
węglem, jeżeli nie uświadomimy sobie dziś pewnych
problemów i nie zaczniemy
ich zmieniać, to za 20–30 lat
obudzimy się w zupełnie innym świecie, nieprzyjaznym
dla pokolenia naszych dzieci,
wnuków i prawnuków – podkreśla prof. Krzysztof Błażejczyk, klimatolog z Instytutu
Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania Polskiej
Akademii Nauk.
Z raportu Międzyrządowego
Zespołu ds. Zmian Klimatu
(IPCC) wynika, że obecnie
średnia globalna temperatura jest o 1°C wyższa od
poziomu przedindustrialnego. Jeżeli emisja gazów
cieplarnianych nie zostanie
gwałtownie zredukowana, to
dynamika wzrostu globalnej
temperatury przekroczy 1,5°C
w 2040 roku. To grozi nieodwracalnymi zmianami. IPCC
oblicza, że globalna emisja
dwutlenku węgla do 2030
roku musi spaść o 45 proc.
w porównaniu do poziomu
z 2010 roku, aby nie przekroczyć progu bezpieczeństwa.

Fot. pixabay.com

Ś

Do 2050 roku powinniśmy
całkowicie zrezygnować ze
spalania węgla. W przeciwnym wypadku skutki mogą
być trudne do wyobrażenia,
również dla zdrowia ludzi.
– Mamy grupę chorób klimatozależnych. To są zarówno przeziębienia, udary cieplne, słoneczne, jak i choroby
odkleszczowe czy przenoszone przez inne owady – wymienia prof. Krzysztof Błażejczyk.
Jak wskazuje raport Koalicji
Klimatycznej i HEAL „Wpływ

zmian klimatu na zdrowie”,
zmieniające się warunki klimatyczne przyczyniają się
do wzrostu populacji much,
komarów, kleszczy, wszy i gryzoni, a także do poszerzenia
terytorium ich występowania.

W POLSCE JEDNYM
Z NAJWIĘKSZYCH
ZAGROŻEŃ JEST KLESZCZ
POSPOLITY, KTÓRY
WYWOŁUJE M.IN.

BORELIOZĘ. OD 2005 DO 2018
ROKU LICZBA ZACHOROWAŃ
WZROSŁA PRAWIE
PIĘCIOKROTNIE, DO PONAD
20 TYSIĘCY ROCZNIE.
– To także choroby kardiologiczne – zwiększająca się liczba
dni gorących, a także wilgotnych, powoduje zaburzenia,
zwłaszcza u osób z problemami
kardiologicznymi – podkreśla
prof. Krzysztof Błażejczyk.

Częstsze i większe upały
znacznie zwiększają liczbę
zgonów. Przykładowo w ciągu 4 miesięcy 2003 roku w 12
krajach w Europie Środkowej i Zachodniej fale upałów
przyczyniły się do śmierci
około 70 tys. osób. W samej
tylko Francji latem 2015 roku
zmarło z tego powodu ponad
3 tys. osób.
Coraz wyższa temperatura
przyczynia się także do częstszego występowania chorób
alergicznych. W ostatnim
dziesięcioleciu podwoiła się
liczba chorych na alergiczny
nieżyt nosa i astmę oskrzelową.
– Negatywnych oddziaływań na nasze zdrowie jest
więcej niż tych pozytywnych.
Wprawdzie jak jest cieplej,
to mniej chorujemy, rzadziej
się przeziębiamy, jednak ten
bilans w dalszym ciągu jest
niekorzystny. Zagrożenia
związane z ciepłą częścią
roku i wysokimi temperaturami obejmuje coraz większą grupę ludzi, w dodatku
takich, którzy są najbardziej
wrażliwi, czyli ludzi starszych,
ale także małe dzieci – mówi
klimatolog z PAN.
Raport „Wpływ zmian klimatu na zdrowie” podkreśla,
że według Światowej Organizacji Zdrowia dziś zmiana klimatu bezpośrednio powoduje
ponad 140 tys. zgonów rocznie, przede wszystkim w Afryce i Południowo-Wschodniej
Azji. Do 2030 roku może
być 250 tys. zgonów powodowanych malarią, stresem

WARMIA I MAZURY
SĄ NA DRUGIM
MIEJSCU W KRAJU
POD WZGLĘDEM
ZACHOROWAŃ NA
BORELIOZĘ.

cieplnym, biegunką i niedożywieniem
– Musimy się nad tymi konsekwencjami zastanowić,
żeby wcześniej się nimi zająć.
W atmosferze nie da się postawić płotów, murów, ścian,
które zatrzymają powietrze
z południa czy gorących fragmentów części naszego globu.
To jest wielki kocioł, gdzie
masy powietrza się mieszają,
a to mieszanie jest coraz bardziej intensywne. Możemy się
jedynie do tego odpowiednio
przygotować i w miarę wcześnie wziąć za rzeczy, dołożyć
swoją cegiełkę do tego, żeby
ten klimat chronić – ocenia
prof. Krzysztof Błażejczyk.
źródło: newseria.pl

PONAD POŁOWA POLAKÓW MA NADWAGĘ LUB JEST OTYŁA
ODŻYWIANIE\\\ Na świecie żyje więcej ludzi z nadwagą niż niedowagą – podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Już dziś liczba osób otyłych przekroczyła 1 miliard.
adwaga i otyłość stały
się epidemią XXI wieku. Dotyczy to przede
wszystkim społeczeństw
z krajów wysokorozwiniętych,
z wysokim dochodem na jednego mieszkańca. W Polsce,
jak pokazują dane Instytutu
Żywności i Żywienia, 58 proc.
ludności zmaga się z nadwagą, otyłość dotyka natomiast
ok. 28 proc. osób. Na czele
niechlubnego rankingu plasują się jednak Stany Zjednoczone Ameryki.

N

Światowa Organizacja Zdrowia uznała otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą,
która w przypadku braku
leczenia może skutkować takimi groźnymi schorzeniami,
jak choroby układu krążenia,
cukrzyca typu 2 oraz zespół
metaboliczny. Nadmiar kilogramów zwiększa ponadto ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory. Za większość
powikłań otyłości odpowiada
tłuszcz trzewny, czyli tkanka
tłuszczowa gromadząca się
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wokół narządów wewnętrznych. Wywiera on nacisk
na organy, upośledzając ich
funkcjonowanie, uwalnia do
organizmu szkodliwe substancje, generuje powstawanie stanu zapalnego, który
może prowadzić do rozwoju miażdżycy.
Eksperci nie mają wątpliwości, że za epidemię nadwagi
i otyłości odpowiedzialny jest
współczesny siedzący tryb życia oraz niska jakość spożywanych produktów żywienio-

wych. W diecie współczesnego
człowieka dominuje żywność
typu fast food, bogata w cukier, sól i niezdrowe tłuszcze,
a uboga w substancje odżywcze niezbędne do prawidłowej
pracy organizmu.
– Lubimy tłuste i słodkie
jedzenie, ale to sprawia, że
często zjadamy za dużo, a jednocześnie nie dostarczamy
organizmowi dostatecznej
ilości białka o odpowiednich
porach dnia. Spożywanie pokarmów bogatych w białko

zaspokaja głód na wiele godzin. Jeżeli natomiast zjemy
wyłącznie węglowodany i cukier, to po godzinie lub dwóch
musimy ponownie sięgać po
przekąski lub słodycze – mówi
prof. David Heber, przewodniczący Rady Naukowej Herbalife Nutrition
Zapobieganie epidemii nadwagi i otyłości powinno zaczynać się od edukacji, zwłaszcza poszerzania świadomości
dzieci i młodzieży. Działalność
edukacyjna musi być jednak

wsparta prozdrowotną polityką państwa. Jej przykładem
może być dodatkowe opodatkowanie żywności zawierającej nadmiar soli, cukru oraz
nasyconych kwasów tłuszczowych. Rozwiązaniem jest
także kontrolowanie reklam
artykułów żywnościowych,
a tym samym zapobieganie
promowania produktów zawierających znaczne ilości
tłuszczu i cukrów, w tym napojów słodzonych.
oprac. mh, źródło newseria

ORIENTUJ SIĘ
MIECZYSŁAW WIELICZKO: WYSTAWA „FOTOGRAFIA”

KONCERTY W KLUBIE SOWA
Olsztyn\\\ NASZ PATRONAT

do 5.05

K

lub Galeria Sowa w Olsztynie (ul. Zamkowa 2)
zaprasza w kwietniu na
imprezy:
25 kwietnia (czwartek) — Ankh
koncert, godz. 19, wstęp: 20/25 zł
28 kwietnia (niedziela) — „Kaczor” śpiewa Kaczmarskiego,
godz. 18, wstęp: 15 zł

Olsztyn

KINA
W POSZUKIWANIU WIELKANOCNYCH JAJ

20.04

tel. 89 535 20 30
2117otbp-E -N

Olsztyn

OLSZTYN
Helios
Shazam!, godz. 11:10, 14:00,
17:00, 20:00; After, godz. 10:20,
12:50, 15:30, 18:00, 20:30;
Hellboy, godz. 10:40, 15:45,
18:30, 21:15; Dumbo, godz.
10:00, 12:30, 15:10, 18:15; Manu.
Bądź sobą!, godz. 10:10, 13:20,
17:15; Miłość i Miłosierdzie,
godz. 10:30, 14:50, 19:30;
Kapitan Marvel, godz. 10:50,
15:30, 19:00, 20:20; Przypływ
wiary, godz. 11:40, 16:10, 18:45;
Kurier, godz. 13:30; Impostor,
godz. 14:20, 20:45; To my, godz.
21:15; Wilcze echa, godz. 21:45;
Ciemno, prawie noc, godz.
16:30; Całe szczęście, godz.
12:20; Planeta Singli 2, godz.
13:00, 18:00

P

TTK organizuje kolejny rajd Zdobywamy Siedmiomilowe Buty
pt. „W poszukiwaniu wielkanocnych jaj”. Organizatorzy zapraszają dzieci z opiekunami w sobotę 20 kwietnia. Start o godz.
14.14 w Olsztynie na przystanku autobusowym linii nr 117 hala Urania.
Trasa miejska o długości 2 km, w trakcie której uczestnicy będą szukać wielkanocnych jajek. Zakończenie ok. godz. 15.15 przy olsztyńskiej Wysokiej Bramie. Rajd prowadzi Mariusz Wyżynis-Gawroński.

NIEMA ŚRODA: IWAN GROŹNY

24.04
Olsztyn

T

KONCERT: MIREK CZYŻYKIEWICZ I WITOLD CISŁO

28.04

Olsztyn\\\ NASZ PATRONAT

Fot. Anna Czyżykiewicz/Wikipedia

piątek 26 kwietnia
o godzinie 20.00 CEiIK
zaprasza na koncert
„The best of Czyżykiewicz
Pretekst Live”.
Pretekst Live/
Czyżykiewicz&Cisło to projekt
muzyczno-wokalny, który powstał wiosną 2017 roku jako efekt
wieloletniej współpracy śpiewającego i grającego na gitarze
Mirka Czyżykiewicza z wirtuozem Mirosław Czyżykiewicz
gitary barytonowej Witoldem Cisło. Zamysłem artystów było stworzenie nowych gitarowych aranżacji
do wierszy wykonywanych niegdyś przez Czyżykiewicza z zespołem
„Kameleon” bądź też solo takich autorów jak: Josif Brodski, Włodzimierz Wysocki, Thomas Hardy, Edward Stachura. W repertuarze można usłyszeć także autorskie piosenki Mirka Czyżykiewicza w nowych
gitarowych opracowaniach oraz te z muzyką Witolda Cisło.
Bilety w cenie 40 zł w kasie CEiIK-u codziennie od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00 - 18.00.

ELBLĄG
Multikino
After, godz. 13, 15:25, 16:25,

Fot. Mieczysław Wieliczko

o będzie kolejne środowe spotkanie: 24 kwietnia w Kamienicy
Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3, Olsztyn, godz. 18:00 spotkanie ﬁlmowe. Podczas Niemej Środy będzie prezentowany
niemy ﬁlm pt.”Iwan Groźny”.
Choć Siergiej Eisenstein należy do czołowych przedstawicieli
socrealizmu, nie przez przypadek uważany jest jednocześnie za
jednego z najwybitniej-szych reżyserów w dziejach. W jego osobie
manifestował się geniusz uwięziony na służbie przerażających
czasów, w których przyszło mu żyć i tworzyć.
Przez większość kariery zafascynowany tłumem, ten mistrz scen
zbiorowych i artysta montażu podjął wreszcie ﬁlmową próbę
apologii Wodza – tylko po to, by zderzyć się z nieuchronnym. Tak
powstało dwuczęściowe, posągowe dzieło, które ostatniego rewolucjonistę kina kosztowało wszystko.

W
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17:50, 20:15 (2D, napisy);
Ciemno, prawie noc, godz.
21:25 (2D, PL); Corgi-psiak
królowej, godz. 10, 14:25
(2D, dubbing); Dumbo,
godz. 11:30, 14:40, 17:10 (2D,
dubbing); Hellboy, godz.
12:50, 15:30, 18:10, 20:50 (2D,
napisy); Jak wytresować
smoka 3, godz. 10:20 (2D,
dubbing); Kapitan Marvel,
godz. 11:45 (2D, dubbing);
Kobiety mafii 2, godz. 21:10
(2D, PL); Kurier, godz. 19:40
(2D, PL); Manu. Bądź sobą!,
godz. 10:30, 12:35, 14:40 (2D,
dubbing); Miłość i miłosierdzie, godz. 14, 18:50 (2D, PL);
Basia 2, godz. 10:30 (2D, PL);
Shazam!, godz. 10:10, 12,
17:40 (2D, dubbing) 14:50,
20:30 (napisy, 2D); To my,
godz. 19 (2D, napisy).
Kino Światowid:
Porwanie, godz. 14:30; Z głową
w chmurach, godz. 14:45; Hellboy, godz. 18, 20:15; Shazam!,
godz. 17:30 (2D, dubbing);
Manu. Bądź sobą!, godz. 16:15;
Przemytnik, godz. 20; Basia 2,
godz. 16:30

REKLAMA

Dąb w Puszczy Piskiej

W

Galerii BWA w Olsztynie można oglądać wystawę pt.
„Fotograﬁa” fotografa Mieczysława Wieliczki, który niedawno skończył 70 lat. W swoim dorobku ma 20 autorskich
albumów. Należą do nich m.in. „To Mazury cud natury”, „Kościoły
Warmii”, „Olsztyn”, „Mazury Kraina Wielkich Jezior”, „Olsztyn
impresje”, „Gałczyński. Kronika Olsztyńska” czy „Olsztyn między
dniem a snem”.
Jego fotograﬁe są w 60 innych zbiorowych publikacjach. Wieliczko
jest autorem zdjęć warmińsko-mazurskiej przyrody i architektury.
Robi też portrety, bo jak mówi, dobry fotograf musi umieć wszystko.
Wystawa czynna do 5 maja.

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA WIKA CUP

11.05

Olsztynek\\\ NASZ PATRONAT

W

hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr.1 im. Noblistów
Polskich w Olsztynku 11 maja odbędzie się II Ogólnopolski Turniej Tańca Wika Cup o Puchar Burmistrza miasta
Olsztynek.
Turniej będzie składał się z dwóch części. Pierwsza: disco dance,
hip hop, inne formy tańca (taniec współczesny, modern jazz, jazz).
Część druga: turniej tańca towarzyskiego. Organizator: Fundacja
Kocham Tańczyć.
Udział zapowiedzieli tancerze z kraju i z obwodu kaliningradzkiego.

67219otbr-a -O
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ZWIERZĘTA
sprzedam
NARYBEK- zarybienia 600-460777
OWCZARKI niemieckie, szczenięta, rodowodowe, 506-10-9011.

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam
1/3 domu+ budynek gospodarczy, działka 30a, Budry kolonia.
691-55-60-14
DZIAŁKI budowlane, 602-13-2908
MIESZKANIE, 602-313-371
SPRZEDAM trzy mieszkania:(dwa
wymagają kapitalnego remontu) z
dużym budynkiem gospodarczo-garażowym. Mingajny, nr 77,
gm.Orneta. Cena za całość
92.000 zł. Tel.733-485-945

PRZYJMĘ emeryta do pilnowania
domu Olsztyn, 600-40-40-43, 725299-920
PRZYJMĘ mężczyznę do obsługi
ferm drobiu zlokalizowanych ok.
20 km od Olsztyna. Wymagane
prawo jazdy kat. B. Kontakt tel.
603-222-828
STRÓŻ portier. Zatrudnię na stanowisko stróż portier. Praca w
systemie dyżurów 24 godzinnych.
Poszukujemy osób sumiennych,
uczciwych i dyspozycyjnych. Kontakt 605-180-260
UBOJNIA DROBIU Górni i Synowie k.Giżycka poszukuje kierowców C+E do przewozu mięsa.
Cały etat, umowa o pracę, bardzo dobre wynagrodzenie. Praca na miejscu, wyjazdy najdalej
na Łotwę. Kontakt: tel.725-118111, 8:00-15:00 lub osobiście
ul.Sympatyczna 22, Antonowo.
UBOJNIA DROBIU Górni i Synowie k.Giżycka poszukuje kierowców C+E do przewozu żywca. Cały etat, umowa o pracę,
bardzo dobre wynagrodzenie.
Praca głównie nocą, pięć dni w
tygodniu. Kontakt: tel.724-090801, 8:00-15:00 lub osobiście
ul.Sympatyczna 22, Antonowo.
W gospodarstwie mlecznym, 510135-912.

WWW.DOMKIANGIELSKIE.
PL, 503-103-703

ZATRUDNIĘ dekarzy, blacharzy,
cieśli- wysokie zarobki. 601-182658

ZAKŁAD mechaniki samochodów ciężarowych Resor pilnie,
604-992-366

ZATRUDNIĘ do pracy w gospodarstwie rolnym przy obsłudze
krów mlecznych. Wynagrodzenie,
wyżywienie. Od zaraz. Tel: 515851-565

zamienię
ZAMIENIĘ 3-pokojowe mieszkanie, 62m2 w Elblągu na 2-pokojowe do 50m2 w Elblągu (oprócz
wieżowców), 728-979-654

do wynajęcia

ZATRUDNIĘ
601-772-124

w

gospodarstwie

AUTO-MOTO

FIAT Panda 2005, tel.730-667-564

WYNAJMĘ lokal użytkowy 41m2,
Olsztyn, Stare Miasto ul. Prosta,
parter, 600-40-40-43

KIA -ciężarowy 2500cm3; 3 osoby
2003r. stan dobry. Tanio 606-627524

dam pracę
BLACHARZA samochodowego,
604272384
FIRMA zatrudni: monterów instalacji sanitarnych. Umowa o pracę,
tel. 606-627-524
MDM - Hurtownia Materiałów
Budowlanych w Elblągu zatrudni
kierowcę-magazyniera z uprawnieniami na wózki widłowe. Zainteresowanych proszę o kontakt
pod numerem telefonu 55/23502-35.
MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie
rolnym z zakwaterowaniem, 500237-803
NIEMCY murarze, cieśle, stolarze, betoniarze, spawacze, malarze, elektrycy, dźwigowi, dekarze.
601-218-955

OGRODY, trawniki. 667-87-11-22
POLBRUK, 602-401-309
REMONTY mieszkań, elektryka,
hydraulika, 784-092-530

USŁUGI

inne

DACHY, 579-112-988
GARAŻE blaszane, ocieplane,
bramy garażowe, wiaty, hale.
Transport i montaż, raty, www.
garazyki.pl, (58)535-15-96, 695214-000.
GAZOWE uprawnienia, 504-106897
HYDRAULICY, 501-209-794
HYDRAULICZNE, 504-106-897.

Z\UD]\QDMJïÚEV]HJRZVSöïF]XFLD]SRZRGXĂPLHUFL

TANIE blachy od 13,80zł/netto,
605-931-138
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7HĂFLRZHM
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.ROHĝDQFH

CZYSZCZENIE dywany tapicerki, 601-840-139
POŻYCZKI chwilówki, bez ukrytych opłat, honorujemy świadczenia rodzinne, 511-030-295

BIZNES
CHWILÓWKI 89-535-30-78
LOMBARD 601-614-896

MASZYNY stolarskie, 602-459611.
PŁYTA drogowa mon, jumbo,
trelinka, cegła, płytki chodnikowe, ściany oporowe, kruszywo
betonowe, konstrukcje stalowe.
Prowadzimy skup prefabrykatów po skończonej inwestycji:
płyt drogowych jumbo, kostki
oraz kontenerów budowlanych,
500-104-197.
POROŻA jeleni, 601-68-47-54

POŻYCZKI 89-534-06-73

POŻYCZKI. (89)527-72-04

ZDROWIE
I URODA

.DWDU]\QLH%LNRZVNLHM
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HANDEL

DOM opieki zaprasza na pobyty stałe i urlopowe, (89)51222-81.

:\UD]\V]F]HUHJRĝDOXLZVSöïF]XFLD]SRZRGXĂPLHUFL

Taty

NROHĝDQFH

ROLNICTWO
89-650-30-43 29-642-34-61
85-733-60-26 55-621-23-38
512-853-322
1519otbr-C -P

SOBOTA

! ! ! ! ! Skup Bydła pozaklasowego, wybrakowanego i rzeźnego
Szybki odbiór. Gotówka 733369-019

maszyny rolnicze
KUPIĘ: MASZYNY, CIĄGNIKI,
tel.663-949-448

ZDROWO
i AKTYWNIE

$QQLH5XGQLFNLHM
SU]HV\ïDMÈNROHĝDQNLLNROHG]\
]H6SRïHF]QHJR=HVSRïX3U]HGV]NROQR6]NROQHJRZ2OV]W\QLH

zwierzęta hodowlane

! F.H.U. kupi knury, maciory,
bydło, samochód+ waga,
faktura, 721-040-072

SPRZEDAM: OPONY rolnicze do
kombajnów, ciągników, przyczep,
sprzętu
budowlanego.Tel.505212-810
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ciągniki

budowa | remont
CZYSZCZENIE dywany tapicerki, 601-840-139

Marii Jolancie Jesionek

PIASEK, pospółka z transportem,
602-13-29-08

kupię

kupię
SKUP aut- atrakcyjne ceny! 516368-453

MASZYNY stolarskie, 602-459611.

MALOWANIE, 782-404-688

sprzedam

MIESZKANIE, 602-313-371

PRACA

MALOWANIA, szpachlowania, remonty, 504-720-494

RÓŻNE
sprzedam
BLACHY na dachy 17,00zł,
601-407-706
DREWNO opałowe, kominkowe
tel. 605-048-075, (89)513-15-60
GARAŻE blaszane, PROMOCYJNE CENY, www.partnerstal.
pl, 798-710-329, (89)650-51-06,
87/555-54-20.

CIĄGNIK rolniczy sprzedam
Framtrac 690DT rok produkcji
2013. tel 602-623-564

produkty rolne
KUPIĘ: ZBOŻA paszowe, konsumpcyjne.
FHU
ANIMAR.
TEL.694-508-207
PSZENICA paszowa 0,80zł za kg,
667-530-918
SKUP ZBÓŻ KUPI:OWIES, zboża
paszowe,
konsumpcyjne.
TEL.606-505-511
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Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

18
=JïÚERNLPĝDOHP]DZLDGDPLDP\ĝHNZLHWQLDURGV]HGïRGQDV
ZZLHNXODW1DV].RFKDQ\2MFLHF7HĂÊ']LDGHNL3UDG]LDGHN

ĂŀS 0LFKDï+HWPDQ
8URF]\VWRĂFLĝDïREQHUR]SRF]QÈVLÚNZLHWQLDURJRG]
SRĝHJQDQLHPZNDSOLF\SU]\XO3RSU]HF]QHMVNÈGRJRG]
QDVWÈSLZ\SURZDG]HQLH&LDïDGRNRĂFLRïD1DMĂZLÚWV]HJR6HUFD
3DQD-H]XVDQDPV]ÚĂZĝDïREQÈ&HUHPRQLDSRFKRZDQLD
RGEÚG]LHVLÚQDFPHQWDU]XSDUDğDOQ\PZ*LHWU]ZDïG]LH
3RJUÈĝRQDZĝDïRELHURG]LQD

ĂŀS
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OLSZTYN, ul. LIMANOWSKIEGO 19D
TEL. CAŁODOBOWE:

(89) 533-37-15; kom. 502-180-730
CAŁODOBOWE PRZEWOZY ZMARŁYCH
27219opb1-A-C
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Elżbieta Michałowska
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Anna Michałowska

OLSZTYN, Zatorze, ul. M. Zientary-Malewskiej 2A

tel. 89 534 72 42, kom. 605 635 908
OLSZTYN, Jaroty, ul. Herberta 16/24
(wejście od Wilczyńskiego, naprzeciw „Medyka”)

tel. 89 526 66 01, kom. 605 665 909
Całodobowe przewozy zmarłych

www.arkaolsztyn.pl
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Pomożemy Ci
godnie pożegnać
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dawniej

Olsztyn, ul. Lengowskiego 18-20, tel. 89 535-53-00
Biskupiec, ul. Armii Krajowej 4, tel. 89 715-20-93

:LHOROHWQLHJR3UH]HVD=DU]ÈGX72=
RGG]LDïX(OEOÈJ

26319see1-A -N

POGOTOWIE POGRZEBOWE

89 527-09-09
27519opb1-A-C

Z\UD]\JïÚERNLHJRZVSöïF]XFLD

5RG]LQLH

Panu Dyrektorowi

VNïDGDMÈ
=DU]ÈGLF]ïRQNRZLH
7RZDU]\VWZD2SLHNLQDG=ZLHU]ÚWDPL
Z(OEOÈJX

0LURVïDZRZL6LHGOHURZL
RUD]5RG]LQLH
L1DMEOLĝV]\P

-DJLHOORñVND QRZ\DGUHV
26719opb1-A -C

26519see1-a -P

Z\UD]\V]F]HUHJRZVSöïF]XFLD
LJïÚERNLHJRĝDOX]SRZRGXĂPLHUFL

=ZLHONLPĝDOHPSU]\MÚOLĂP\ZLDGRPRĂÊRĂPLHUFL

Taty

3DZïD3HWDV]D

VNïDGDFDï\]HVSöï
7HDWUXLP$OHNVDQGUD6HZUXND
Z(OEOÈJX

.LHURZQLND*DOHULL(/ZODWDFK
REHFQLH&HQWUXP6]WXNL*DOHULD(/
6ZRMÈWZöUF]RĂFLÈSR]RVWDZLïWUZDï\ĂODGDUW\VW\F]Q\
ZSRZRMHQQ\P(OEOÈJX%\ïLQLFMDWRUHPLQQRZDF\MQ\FK
SU]HGVLÚZ]LÚÊDUW\VW\F]Q\FKUHDOL]RZDQ\FK
ZPXUDFK*DOHULL(/MHGQ\P]SLHUZV]\FKZ3ROVFH
SURSDJDWRUöZV]WXNLSRF]W\ PDLODUW 

26619see1-a -O

5RG]LQLHi%OLVNLP=QDMRP\P

Panu

0LURVïDZRZL
6LHGOHURZL





'\UHNWRURZL7HDWUX
LP$OHNVDQGUD6HZUXNDZ(OEOÈJX

VHUGHF]QHZ\UD]\ZVSöïF]XFLD
VNïDGDMÈ
:LWROG:UöEOHZVNL
$QWRQL&]\ĝ\N
3UH]\GHQW
3U]HZRGQLF]ÈF\
(OEOÈJD
5DG\0LHMVNLHM

26819opb1-A-C

ACHERON
USŁUGI POGRZEBOWE
Anna Żuk, Tadeusz Jotejko
Olsztyn, ul. Krasickiego 6 (Jaroty)

(89)541-10-29, 602-600-801, 606-607-502
ZAPEWNIAMY GODNY POCHÓWEK
Całodobowy pr zewóz zmarłych

26919opb1-A-C

26419see1-A -N

Z\UD]\V]F]HUHJRZVSöïF]XFLDLVïRZDRWXFK\
ZFLÚĝNLFKFKZLODFKSRVWUDFLH

7DW\
VNïDGD
:LWROG:UöEOHZVNL
3UH]\GHQW(OEOÈJD

(89) 526 11 11
kom. 602 514 880
26719see1-a -O

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

27119opb1-A-C

kom. 691 410 360

kom. 602 514 888
27019opb1-A -C

CZWARTEK |18|04|2019| GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL | POŻEGNANIA | POZEGNANIA.NET

=JïÚERNLPĝDOHP]DZLDGDPLDP\
ĝHNZLHWQLDURGV]HGïRGQDVZZLHNXODW
QDV]NRFKDQ\0Èĝ2MFLHF']LDGHNL%UDW

SPORT.WM.PL

19

CZWARTEK |18|04|2019
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

TRIATHLONIŚCI ZNOWU ODWIEDZĄ SUSZ
TRIATHLON\\\ Spokojne dziś i ciche okolice Plaży Miejskiej w Suszu za dwa miesiące zmienią się w tętniące emocjami sportowokulturalne miasteczko Susz Triathlon 2019. Tegoroczne zawody odbędą się od 21 do 23 czerwca i będą podwójnie kultowe.
riathlon w Suszu to
połączenie pięknej
tradycji, ogromnego
doświadczenia organizatorów oraz niepowtarzalnej atmosfery sportowego święta, którą tworzą
jedyni w swoim rodzaju kibice, dopingujący zawodników
na całej trasie zawodów. Dla
wielu triathlonistów odbywająca się od 28 lat impreza
zyskała już status kultowej.
Tegoroczny Susz Triathlon
będzie kultowy z jeszcze jednego powodu, bowiem na
plenerowej suskiej scenie
muzycznej, która od wielu
lat towarzyszy zmaganiom
sportowym, w tym roku wystąpi m.in. zespół – nomen
omen - Kult.
Zawody rozpoczną się
21 czerwca (piątek), ale
pierwszy dzień imprezy będzie miał jedynie charakter organizacyjny związany
z rejestracją zawodników,
odprawami technicznymi
i przygotowaniem do wyścigów, które zaplanowano na
sobotę i niedzielę. Poza tym
w piątek będzie także okazja
do odwiedzenia, organizowanych tradycyjnie w hali

T

Susz Triathlon 2019
rozpocznie się

Fot. Mateusz Partyga

21
Jak każdego roku przez trzy dni czerwca Susz będzie triathlonową stolicą Polski
CSiR, targów EXPO, w którym udział wezmą sponsorzy,
partnerzy ST 2019 oraz ﬁrmy
reprezentujące branżę sportową. A wieczorem na deser
koncert Kultu.

22 czerwca będzie pierwszym dniem startów. Rozpoczną rywalizację najmłodsi
sportowcy, którzy w sobotni
poranek wystartują w przygotowanych specjalnie dla

nich zawodach aquathlonowych. Następnie odbędzie
się oficjalne otwarcie mistrzostw Polski w triathlonie
na dystansie sprinterskim.
Po ceremonii uwaga kibi-

ców skupi się na zawodnikach rywalizujących o miano
najlepszego sprintera wśród
grup wiekowych. Punktem
kulminacyjnym sobotnich
startów będzie rywalizacja

czerwca

najlepszych polskich triathlonistów w mistrzostwach
Polski elity na dystansie
sprinterskim. Podsumowaniem kulturalnym soboty
będzie występ Eweliny Lisowskiej.
Natomiast 23 czerwca
(niedziela) zostanie zdominowany przez zawodników
startujących na dystansie 1/2
IronMana. Już po raz drugi
na tym dystansie ścigać się
będą uczestnicy mistrzostw
Polski policji. Ostatnim niedzielnym wyścigiem będą
mistrzostwa Polski w triathlonie sztafet mix na dystansie sprinterskim.
Serdecznie zapraszamy na
Susz Triathlon 2019!
zico

SPRINTEM

W PORTO AGATA TRENUJE PRZED... PORTO
egaty o Puchar Księżniczki, które odbyły się
u wybrzeży Majorki,
Agata Barwińska ukończyła
na 11. miejscu. Mogło być lepiej, bo żeglarka MOS SSW
Iława awans do wyścigu
medalowego (Medal Race)
miała dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Co prawda po pierwszym
dniu Barwińska była dopiero
dwunasta, ale do ostatniego
wyścigu ambitnie walczyła
o miejsce w czołówce.
— W ostatnim wyścigu popłynęłam na maksa i byłam
druga. Może gdybym wygrała ten bieg, to znalazłabym
się w czołowej dziesiątce, ale
ja sobie ten Top 10 zostawiam
na deser, czyli na majowe mistrzostwa Europy w Portugalii
i lipcowe mistrzostwa świata
w Japonii — z uśmiechem
przyznała żeglarka z Iławy,

Fot. Sailing Energy

R

Agata Barwińska przygotowuje się do mistrzostw Europy i świata
która na krajowym podwórku
nie ma sobie równych. Przypomnijmy, że mistrzostwo
Polski zdobyła już trzy razy
z rzędu!.
Po regatach Agata Barwińska wróciła na chwilę
do rodzinnego miasta, po

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

czym odleciała do Porto,
gdzie obecnie bierze udział
w otwartych mistrzostwach
Portugalii. Trzeba przyznać,
że początek iławianka ma
bardzo udany, bo po dwóch
dniach regat była na pierwszym miejscu.

— Te zawody traktuję jednak tylko jako trening przed
mistrzostwami Europy, które pod koniec maja odbędą
się właśnie w Porto. Chcę
sprawdzić, jakie panują tam
warunki, jaki jest wiatr i prądy w oceanie — przed odlotem
do Portugalii przyznała reprezentantka Polski.
Po Porto nie będzie czasu
na odpoczynek, ponieważ
29 kwietnia we francuskim
Hyeres rozpoczną się zawody Pucharu Europy.
— Niegdyś te odbywające się
na Lazurowym Wybrzeżu regaty były zaliczane do Pucharu
Świata, jednak nie ma to większego znaczenia. Tak czy inaczej w Hyeres wystartuje światowa czołówka, bo najlepsze
żeglarki w klasie Laser Radial
to są obecnie Europejki — zakończyła Agata Barwińska.
zico

Fot. organizatorzy

ŻEGLARSTWO\\\ Hiszpania, Portugalia, Francja, Portugalia - jak widać Agata Barwińska z Iławy na nudę
narzekać nie może. Ale musi ciężko pracować, skoro marzy o medalach mistrzostw Europy i świata...

Logbartrans - siatkarski mistrz Elbląga
SIATKÓWKA\\\ W ﬁnale Awangarda Volley Ligi zespół Logbartrans wygrał 3:0 (17, 19, 23)
z Mar-El Instalacje Elektryczne,
dzięki czemu został mistrzem
Elbląga. Brązowe medale traﬁły
do Dream Teamu, który po dramatycznym meczu pokonał 3:2
(-21, -20, 11, 21, 10) ZNP Elbląg
(obrońcy tytułu).
Po ostatnim spotkaniu nastąpiło uroczyste zakończenie
sezonu. Wręczono statuetki
oraz medale ufundowane
przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Dodatkowo trzy
czołowe zespoły otrzymały

nagrody ﬁnansowe ufundowane
przez sponsora tytularnego
ligi - Hurtownię Budowlaną oraz
Salon Łazienkowy Awangarda.
Logbartrans otrzymał bon
upominkowy o wartości 900 zł,
który decyzją drużyny został
przekazany elbląskiej Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej
Nr 1.
* Zwycięski zespół grał w składzie: Zbigniew Cherek, Rafał
Guzowski, Daniel Koterwa, Piotr
Kowal, Piotr Malinowski, Piotr
Marcinkiewicz, Grzegorz Myśliński, Marcin Narewski, Wojciech
Samulewski, Marcin Walędzik.JK

20

SPORT.WM.PL

CZWARTEK |18|04|2019
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

ŚWIĘTO DZIECIĘCEGO FUTBOLU
PIŁKA NOŻNA\\\ W Iławie rozegrano ﬁnał wojewódzki XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.
Najwięcej powodów do zadowolenia mają młodzi piłkarze i piłkarki z Pisza, bowiem triumfowali aż w trzech kategoriach!

Dwa lata temu tegoroczne
wicemistrzynie regionu U-12
były najlepsze w województwie
wśród 10-latek i pojechały na
ﬁnał do Warszawy. W tym roku
w barwach SP Tylice błyszczała
Wiktoria Lendzion, która z 19
bramkami na koncie została
najlepszą strzelczynią najstarszej kategorii wiekowej.
To wszystko nie wystarczyło
jednak do mistrzostwa województwa, bo w wielkim ﬁnale
lepsze okazały się rywalki z AS
Stomil Olsztyn.
W meczach chłopców najbogatsza w emocje była kategoria U-10, w której o końcowej
klasyﬁkacji decydowały lepiej
wykonywane rzuty karne. Jak
się okazało, najlepszymi specjalistami w tym elemencie gry
są zawodnicy ZSS Ełk, którzy
w ﬁnale pokonali SP 5 Olsztyn.
Ełczanie jak burza przeszli
przez fazę grupową, a w ich
ekipie roiło się od świetnie
wyszkolonych technicznie
piłkarzy. Jednak talentów nie

brakowało też w szeregach
rywali, m.in. ze znakomitej
strony pokazał się Bartosz
Bondziul, zdobywca 16 bramek i król strzelców kategorii
U-10 ze Szkoły Podstawowej
w Węgorzewie.
Zaciętej rywalizacji nie brakowało też w najstarszej kate-

gorii wiekowej, którą wygrali
chłopcy z SP 1 Pisz, strzelając decydującego gola na 3:2
w ostatnich minutach meczu
z SP 3 Elbląg. Młodzi piszanie w regionie znani są przede
wszystkim z sukcesów lekkoatletycznych. Miłosz Kossakowski, tegoroczny król strzelców

kategorii U-12, to również juniorski mistrz Polski w biegu
na 300 m.
Finały wojewódzkie były
wielkim świętem futbolu
i okazją do przyjrzenia się najbardziej utalentowanym młodym piłkarzom i piłkarkom
z regionu. W Iławie świetnie

U-8
* Chłopcy: 1. Polonia Lidzbark
Warmiński, 2. Mały Jeziorak
Iława, 3. DKS Dobre Miasto
* Dziewczynki: 1. Skrzaty Pisz, 2.
SP 19 Elbląg, 3. SP Uzdowo
* Najlepszy bramkarz: Cezary
Nowacki (Mały Jeziorak), Karolina Laskowska (SP 19)
* Najlepszy zawodnik: Wiktor
Radziszewski (DKS), Emilia
Żulińska (Skrzaty)
* Król strzelców: Wiktor Szamszon (Polonia) – 11, Lena Kusik
(Uzdowo) – 2
U-10
* Chłopcy: 1. ZSS Ełk, 2. SP 5
Olsztyn, 3. SP 1 Węgorzewo
* Dziewczynki: 1. Diamond Pisz,
2. SP Tylice, 3. SP Samborowo
* Najlepszy bramkarz: Dawid
Wenda (Ełk), Patrycja Ucińska
(Samborowo)
* Najlepszy zawodnik: Borys
Smolicz (SP 5), Aleksandra Gosik
(Tylice)
* Król strzelców: Bartosz
Bondziul (SP 1) – 16, Marysia
Pomichowska (Diamond) – 16
U-12
* Chłopcy:1. SP 1 Pisz, 2. SP 3
Elbląg, 3. SP 18 Olsztyn
* Dziewczynki: 1. AS Stomil Olsztyn, 2. SP Tylice, 3. UKS Perły
Olsztynek
* Najlepszy bramkarz: Filip
Kawiecki (SP 18), Julia Nachaj
(Perły)
* Najlepszy zawodnik: Dawid
Czapliński (SP 3), Wiktoria
Kowalczyk (Stomil)
* Król strzelców: Miłosz
Kossakowski (SP 1) – 12, Wiktoria
Lendzion (Tylice) – 19

oraz Waldemar Czarnota - sekretarz Urzędu Gminy Purda.
— My, czyli osoby związane
z tym sportem w naszym
regionie, bardzo się wszyscy
cieszymy, że te zawody się odbyły — powiedział Henryk Pach,
szef Warmińsko-Mazurskiego
Okręgowego Związku Rugby.—
Dziękujemy za to naszym przyjaciołom m.in. z Alfa Elektro
Qźnia Muzycznych Klimatów,
z Pub Biema.pl i z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bartągu.

Młodzież była trochę stremowana, ale dała z siebie
wszystko. Każdy otrzymał
dyplom za udział, były
puchary dla klubów i nagrody
dla najlepszych zawodników
z każdego klubu. Na uczestników oraz kibiców czekał
też smaczny poczęstunek.
— Kolejny wojewódzki turniej
zapanowaliśmy na 8 czerwca
w Purdzie. Będzie on dedykowany tragicznie zmarłej
Nikoli, zawodniczce Rugby

Team Purda — wyjaśnił prezes Henryk Pach.
Podczas imprezy zorganizowano zbiórkę pieniędzy
na budowę Olimpijskiego
Stadionu Rugby w Olsztynie.
— Zachęcam wszystkie osoby
nam sprzyjające do wsparcia
działań przy budowie stadionu
— poinformował na koniec
prezes Pach.
Wczoraj po południu na https://
zrzutka.pl/s6nnht na ten cel
zebrano 2285 zł.

Wyniki turnieju
* Rugby tagi: Akademia RT
Olsztyn — RT I Stawiguda 3:5,
RT Purda — RT II Stawiguda
0:7, Akademia RT Olsztyn — RT
Purda 6:3, RT I Stawiguda — RT
II Stawiguda 4:3, RT II Stawiguda
— Akademia RT Olsztyn 4:1, RT
I Stawiguda — RT Purda 6:2. Żacy:
RT I Purda — RT II Purda 5:5.
* Młodzicy: Akademia RT
Olsztyn — RT Purda 5:5.
* Kadeci: Akademia RT Olsztyn
— RT Purda 5:42.
Lech Janka

Fot. organizatorzy

– WSPÓLNIE Z RODZICAMI
DOWOZIMY DZIECI NA
TRENINGI, ABY DOSKONALIĆ
ICH UMIEJĘTNOŚCI
I ULEPSZAĆ NASZĄ GRĘ
– TAJEMNICĘ SUKCESÓW
ZDRADZIŁ JAROSŁAW
ROSZKOWSKI.

bawili się nie tylko zawodnicy,
ale też ich trenerzy, rodzice
i kibice, którzy dopingowali
młodych sportowców. Zatem
do zobaczenia w przyszłym
roku!
mdryh

Dziewczęcy zespół Skrzaty Pisz triumfował w kategorii U-8

Fot. organizatorzy

W

wiózł zespoły we wszystkich
trzech kategoriach wiekowych!
Co więcej, w każdej z nich jego
zawodniczki awansowały do
czołowej czwórki! I to wszystko pomimo ubogiego zaplecza
treningowego i infrastruktury
sportowej w Tylicach.

W kategorii U-10 wśród chłopców wygrał ZSS Ełk

Fot. organizatorzy

Iławie w trzech
kategoriach wiekowych rywalizowało ponad 70
drużyn chłopców
i dziewczynek. Ostatecznie mistrzami województwa w kategorii U-8 zostali chłopcy z Polonii Lidzbark Warmiński oraz
dziewczynki ze Skrzatów Pisz.
Dla najmłodszych drużyn był
to już koniec rywalizacji, natomiast zwycięzcy dwóch starszych kategorii zagrają jeszcze
w ﬁnale ogólnopolskim, który
od 29 kwietnia do 2 maja odbędzie się w Warszawie.
Warmię i Mazury będą tam
reprezentować chłopcy ZSS
Ełk (U-10) i SP1 Pisz (U-12)
oraz dziewczynki Diamond
Pisz (U-10) i AS Stomil Olsztyn
(U-12).
Warto przypomnieć, że ﬁnał
Tymbarku zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym
przed ﬁnałowym meczem Pucharu Polski.
A wracając do iławskiego turnieje, to serca kibiców skradły najmłodsze zwyciężczynie
turnieju, czyli Skrzaty Pisz,
a przede wszystkim ich liderka
Emilia Żulińska, która została
uznana za najlepszą piłkarkę
tej kategorii wiekowej, chociaż
jeszcze nie skończyła siedmiu
lat! W ﬁnale Skrzaty ograły SP
19 Elbląg.
Ale nie był to ostatni sukces Pisza, bowiem dziewczęta z tego miasta triumfowały
także w kategorii U-10. W ﬁnale piłkarki Diamond Pisz
pokonały SP Tylice prowadzoną przez Jarosława Roszkowskiego. Warto zauważyć, że
Roszkowski, chociaż pracuje
w liczącej niewiele ponad 620
mieszkańców miejscowości, to
na wojewódzkie ﬁnały przy-

W najstarszej kategorii wiekowej najlepszy był AS Stomil Olsztyn

SPRINTEM
RUGBY\\\ Dziesięć zespołów
wzięło udział w wojewódzkim
turnieju dzieci i młodzieży.
Ponad 100 zawodniczek
i zawodników rywalizowało
w czterech kategoriach wiekowych: rugby tag, żak, młodzik
i kadet. Impreza przy pięknej
słonecznej pogodzie odbyła się
dzięki przychylności kierownictwa Szkoły Podstawowe nr
33 (dyrektor Edyta Balbuza-Szarota). Turniej kopnięciem
piłki otworzyła wiceprezydent

Olsztyna Ewa Kaliszuk, a wśród
widzów byli m.in. Wioletta
Śląska-Zyśk - przewodnicząca
Komisji Kultury i Edukacji
Sejmiku Województwa; Joanna
Michalska - wicestarosta
powiatu olsztyńskiego; Teresa
Chrostowska - wójt gminy
Purda; Michał Kontraktowicz
- wójt gminy Stawiguda; Alicja
Dzietowiecka - dyrektorka
wydziału sportu Urzędu Miasta
w Olsztynie; Jerzy Litwiński dyrektor olsztyńskiego OSiR

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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NAWET SZCZĘSNY IM NIE POMÓGŁ
PIŁKA NOŻNA\\\ Po spektakularnym wyrzuceniu z Ligi Mistrzów broniącego trofeum Realu, Ajax wyeliminował kolejnego
faworyta. Młodzież z Amsterdamu w ćwierćﬁnale LM ograła w Turynie Juventus, w którym świetnie zagrał Wojciech Szczęsny...

wyjściowym
składzie aż sześciu zawodników
nie starszych niż
23 lata oraz tylko
dwóch graczy po trzydziestce,
a na liście strzelców w Turynie
22-letni Donny van de Beek
i niespełna 20-letni kapitan
drużyny Matthijs de Ligt
– śmiało można powiedzieć,
że Ajax wnosi do Ligi Mistrzów
powiew świeżości. Ale nie tylko, bo zespół trenera Erika
ten Haga po prostu świetnie
gra w piłkę. O czym przekonał
się jeszcze w fazie grupowej
Bayern Monachium (1:1, 3:3),
a w 1/8 ﬁnału – sam Real, któremu nie wystarczyła zaliczka
z Amsterdamu (2:1), bo w Madrycie został wręcz upokorzony
przez młokosów z Ajaxu (1:4).
Mimo to, w ćwierćﬁnale i tak
to Juventus Turyn był faworytem, zwłaszcza po remisie 1:1
na Johan Cruyff ArenA. W rewanżu mistrzowie Włoch zaczęli od strzelenia gola w 28.
min (niezawodny Cristiano
Ronaldo, dla którego było to
już 126. traﬁenie w LM) i mogło się wydawać, że wszystko
potoczy się po ich myśli. Sześć
minut później Ajax jednak
wyrównał i ten remis utrzymał się do przerwy. A druga
połowa była już popisem gości, którzy kompletnie zdomi-

W

się na boisku. W półﬁnale zagra zespół, który na to zasłużył
– mówił przed telewizyjnymi
kamerami bramkarz Juventusu. – Przy wyniku 1:1 graliśmy
z zaciągniętym „hamulcem
ręcznym”. Wiedzieliśmy, że
każdy gol Ajaxu wyrzuci nas
z gry i przez to nasza gra była
mniej odważna. Nie muszę
mówić, co się stało w drugiej
połowie. Trzeba się cieszyć,
że skończyło się tylko na 1:2...
Graliśmy z zespołem, który
po prostu okazał się lepszy.
Mamy doświadczenie i jakość,
ale trzeba oddać Ajaxowi to,
co zrobili. Nie zdziwię się, jeśli dojdą w tych rozgrywkach
dużo dalej... – dodał Szczęsny.
Bez ogródek podsumowała ten mecz włoska agencja Ansa, podkreślając, że
„Juventus Cristiano Ronaldo,
zatrudnionego właśnie po to,
aby wygrać Ligę Mistrzów,
musiał ugiąć się przed silniejszą drużyną. Ajax grał rewelacyjnie”. Oceniono też, że
w ekipie „Starej Damy” tylko
Wojciech Szczęsny i właśnie
Ronaldo stanęli na wysokości oczekiwań.

nowali Juventus, a który przez
20 minut mógł jeszcze liczyć
na szczęśliwy koniec, bo miał
między słupkami znakomicie
usposobionego Wojciecha
Szczęsnego. W 67. min Polak
był jednak bezradny i w tym
momencie Juventus potrzebował do awansu dwóch goli.
Wciąż częściej atakowali jednak goście, którzy mogli podwyższyć prowadzenie...
– Znów tego dokonaliśmy!
Na początku było trudno, ale
ogólnie graliśmy naprawdę dobrze. Przy wyniku 2:1
nawet się denerwowałem,
bo nie mogliśmy wykończyć
żadnej okazji.

W DWÓCH RUNDACH
WYELIMINOWALIŚMY
FAWORYTÓW I JESTEŚMY
W PÓŁFINALE. NASTĘPNE
MECZE BĘDĄ BARDZO
TRUDNE, ALE TE TEŻ TAKIE
BYŁY, WIĘC KTO WIE...
– SKOMENTOWAŁ KOLEJNY
SUKCES MATTHIJS DE LIGT
(CYTOWANY PRZEZ STRONĘ
UEFA).
Klasę rywala docenił Wojciech Szczęsny. – Było bardzo
ciężko. Zagraliśmy z zespołem,
który był od nas lepszy przez
180 minut. Dzisiaj nie jest to
może wielka marka w Europie, ale liczy się to, co dzieje

* FC BARCELONA – MANCHESTER UNITED 3:0 (2:0)
1:0, 2:0 – Messi (16, 20), 3:0
– Coutinho (61)
Pierwszy mecz: 1:0; awans
Barcelony.

Fot. www.facebook.com\juventus

* JUVENTUS TURYN – AJAX
AMSTERDAM 1:2 (1:1)
1:0 – Cristiano Ronaldo (28),
1:1 – Van de Beek (34), 1:2 – de
Ligt (67)

Wojciech Szczęsny dwoił się i troił w bramce Juventusu, ale
zapobiec wyeliminowaniu swojej drużyny i tak nie był w stanie

W drugim ćwierćfinale losy
awansu rozstrzygnęły się
o wiele szybciej. Po zwycię-

Wcześniej Ajax grał
w półﬁnale LM
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lata temu!

stwie na Old Trafford (1:0),
Barcelona już po 20 minutach rewanżu wygrywała
u siebie z Manchesterem
United 2:0 i było po emocjach... Obie bramki zdobył
Leo Messi, który ma w tej
edycji Champions League
już 10 goli na koncie i został samodzielnym liderem
klasyfikacji strzelców. Do
tego meczu Argentyńczyk
dzielił to pierwsze miejsce
z Robertem Lewandowskim
z Bayernu Monachium, który w sezonie 2018/19 zdobył
w LM osiem bramek i tego
dorobku już nie powiększy.
Dodajmy, że w ostatnich
31 meczach Ligi Mistrzów
na Camp Nou gospodarze
zanotowali 28 zwycięstw
i trzy remisy.
Pozostali półfinaliści zostali wyłonieni już po oddaniu gazety do druku. W każdym razie: w półfinałach
Ajax zagra z Tottenhamem
lub Manchesterem City,
a Barcelona – z Liverpoolem
albo Porto.
pes

SPRINTEM
SIATKÓWKA\\\ W pierwszym
meczu półﬁnału PlusLigi siatkarze ONICO Warszawa przegrali
u siebie z Jastrzębskim Węglem
1:3 (20, -22, -23, -25). Warszawianie nie dość, że ostatnio
stracili przez kontuzję Bartosza
Kurka, po czym nie dostali zgody
związku na transfer medyczny
Macieja Muzaja, to jeszcze pod
koniec pierwszego seta meczu
z Jastrzębiem stracili z kolei
Bartosza Kwolka, który doznał
urazu. Rywalizacja toczy się do
dwóch zwycięstw, a mecz numer
dwa zostanie rozegrany jutro
w Jastrzębiu (g. 17.30, transmisja w Polsacie Sport). Wczorajszy drugi półﬁnał pomiędzy Wartą Zawiercie i ZAKSĄ Kędzierzyn

zakończył się już po zamknięciu
tego wydania gazety.
* W drugim spotkaniu o piąte
miejsce Skra Bełchatów pokonała Czarnych Radom 3:2 (-23,
22, 17, -27, 13), wyrównując stan
rywalizacji na 1-1. Decydujący
mecz odbędzie się za tydzień
w Radomiu.
* Dzisiaj cała podlaska siatkówka może mieć swój dzień chwały:
siatkarze Ślepska Suwałki
– w którym grają m.in. dwaj
olsztynianie Patryk Szwaradzki
i Jakub Macyra (odpowiednio,
atakujący i środkowy) – podejmą
w trzecim spotkaniu ﬁnału play-off I ligi Stal Nysa (godz. 17.30,
transmisja w Polsacie Sport
News). A że w Nysie ekipa z Su-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

wałk dość niespodziewanie wygrała oba mecze (3:0, 3:1), więc
do zakończenia całej rywalizacji
brakuje jej już tylko jednego
zwycięstwa. Przypomnijmy, że
w tym sezonie zdobycie mistrzostwa I ligi jest równoznaczne
z awansem do PlusLigi. Oczywiście, pod warunkiem spełnienia
wymogów licencyjnych, choć
wszystko wskazuje na to, że
z tym w Suwałkach nie powinno
być problemów (m.in. latem ma
zostać oddana do użytku Suwałki Arena, nowa hala na 2200 tys.
widzów). Jeśli dziś lepsza okaże
się jednak Stal, prowadzona
przez byłego trenera Indykpolu
AZS Olsztyn Krzysztofa Stelmacha, to jutro obie ekipy rozegrają

w tym samym miejscu czwarty
pojedynek.
– Trzy lata temu, przejmując
klub, marzyłem o takich wydarzeniach, o takich chwilach,
kiedy siatkówka w Suwałkach
będzie miała swój moment.
Gdzie będzie numerem jeden
i wszyscy – w sklepie, warsztacie, radiu, prasie – będą mówili
o tym, że w Suwałkach szykuje
się wielkie święto. To jest
potężne wydarzenie, którego
ani to miasto, ani województwo
podlaskie nie miało w swojej
historii. Wierzę głęboko, że
– przy zachowaniu koncentracji,
pokory i determinacji przez
te kilka najbliższych dni – to
święto zakończy się happy

endem. A nasi zawodnicy i ten
końcowy wynik przejdą do
historii siatkówki w naszym
mieście i województwie – mówił
po spotkaniach w Nysie atakujący, a zarazem prezes Ślepska,
Wojciech Winnik, który swego
czasu był jednym z bardziej
lubianych zawodników plusligowego... AZS Olsztyn (2009-12).
SPORT W TV\\\ Tenis. Turniej
ATP w Monte Carlo (11, 13, 15, 17,
Polsat Sport)
* Kolarstwo. Tour of Turkey: 3.
etap (12, Eurosport 1)
* Koszykówka. Energa Basket
Liga kobiet, półﬁnał play-off:
Enea Gorzów Wlkp. – Ślęza
Wrocław (16.30, SportKlub)

* Siatkówka. I liga mężczyzn,
ﬁnał: Ślepsk Suwałki – Stal
Nysa (17.30, Polsat Sport News);
liga włoska kobiet, półﬁnał
play-off (20.25, nSport+)
* Boks. Mecz towarzyski: Polska – Niemcy (18, TVP Sport)
* Piłka ręczna. Liga niemiecka
mężczyzn: Fuechse Berlin
– THW Kiel (19, SportKlub)
* Piłka nożna. Liga Europy,
ćwierćﬁnały: Chelsea – Slavia
Praga (20.15, Polsat Sport
Premium 2); Napoli – Arsenal
(20.50, Polsat Sport Premium
1); Magazyn Ligi Europy (23.30,
Polsat Sport Premium 1)
* Hokej. NHL, faza play-off:
Hurricanes - Capitals (1.00 czw./
pt., TVP Sport).
pes
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OBA ZESPOŁY CZUJĄ DUŻĄ PRESJĘ
I LIGA PIŁKARSKA\\\ Dzisiaj do Olsztyna przyjedzie Chrobry Głogów, czyli jeden z rywali Stomilu w walce o utrzymanie.
Pierwotnie mecz miał zostać rozegrany w piątek, ale z powodu świąt został przesunięty o jeden dzień. Początek o g. 19.45.

N

Nad strefą spadkową
Stomil ma tylko

1

punkt

przewagi

mil jeszcze nie zaznał smaku
porażki, ale za to aż pięć razy
remisował, więc tych punktów podopieczni Zajączkowskiego też za dużo nie mają
(11). Dlatego w dzisiejszym
spotkaniu przydałoby się odnieść zwycięstwo, żeby złapać
trochę oddechu w ligowej rywalizacji.

- NIE CHCIAŁBYM ZA MOCNO
PODNOSIĆ CIŚNIENIA
PRZED TYM MECZEM, BO
I TAK PRZECIEŻ WIEMY,
O CO GRAMY. CIĄŻY NA NAS
DUŻA PRESJA, PONIEWAŻ
WALCZYMY O UTRZYMANIE.
DLATEGO Z KAŻDYM
RYWALEM BĘDZIEMY
WALCZYĆ O PUNKTY
- ZAPOWIADA PIOTR
ZAJĄCZKOWSKI.

na mecz z Chrobrym - kończy Zajączkowski.
* Inne mecze 29. kolejki,
czwartek: Bytovia Bytów Raków Częstochowa (18), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wigry
Suwałki (18); piątek: ŁKS Łódź
- Sandecja Nowy Sącz (20:30);
sobota: GKS Tychy - Puszcza
Niepołomice (18), Warta Poznań
- GKS 1962 Jastrzębie (16), Stal
Mielec - Chojniczanka Chojnice
(17:30), Garbarnia Kraków - Odra
Opole (13), Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice
(16:30).
EM

Fot. Emil Marecki

adchodzące święta spowodowały
zmianę terminu
dzisiejszego meczu,
bowiem wielu piłkarzy Stomilu pochodzi spoza regionu i trener Piotr Zajączkowski chciał, żeby mogli
ten wyjątkowy czas spędzić
z najbliższymi. Tym bardziej
że kolejne ligowe spotkanie
zostanie rozegrane już w środę (w Katowicach).
Chrobry to bezpośredni
przeciwnik olsztyńskiego
klubu w walce o utrzymanie.
W tym roku ekipa z Głogowa punktuje na tyle słabo
(zdobyła tylko 7 punków), że
włączyła się do batalii o pozostanie w rozgrywkach na
zapleczu Ekstraklasy. Przypomnijmy, że w 2019 roku Sto-

Stomil zremisował cztery ostatnie mecze, więc może nadszedł czas na zwycięstwo?
wodnik wpakował piłkę do
własnej bramki....
- Nie rozpamiętujemy już
tego meczu - mówi Zajączkowski. - Na wyjeździe zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, a bramki samobójcze
w futbolu się zdarzają. Nie
odwrócimy już przebiegu
tego spotkania, dlatego w tej

A co do punktów, to w miniony weekend Stomil stracił
dwa ważne punkty w Opolu.
Olsztyński zespół był bardzo
bliski zwycięstwa z Odrą, bo
w 90. minucie wyszedł na
prowadzenie za sprawą Płamena Kraczunowa, niestety,
chwilę później ten sam za-

chwili jesteśmy już na etapie
mentalnego przygotowania
do pojedynku z Chrobrym.
Do treningów po mocnym przeziębieniu powrócił
bramkarz olsztyńskiego klubu
Piotr Skiba. W ostatni weekend musiał zostać w Olsztynie, a swoją szansę otrzymał
rezerwowy Michał Leszczyń-

ski. Popularny „Leszczu” nie
zawalił przy żadnej ze straconych bramek, ale jeżeli jego
rywal w walce o podstawowe
miejsce w bramce będzie
w stu procentach zdrowy, to
zapewne Skiba wróci do wyjściowego składu. - Pozostali
zawodnicy także są zdrowi
i z niecierpliwością czekają

ZAPASY\\\ W Rybnie walczono
o puchar wójta gminy oraz
rywalizowano w młodzieżowej lidze szkolnej (młodzicy).
W pierwszych zawodach w klasyﬁkacji zespołowej wygrał
Sokoła Lubawa, a w drugich
- GSZS Rybno.
* Puchar wójta: 48 kg — Rafał
Wangin (Warmia Lidzbark
Warmiński), 52 kg — Igor

Ewertowski (Sokół Lubawa),
58 kg — Jerzy Wachniewski-Zapała (Budowlani Olsztyn), 80
kg — Szymon Kozłowski (GLKS
Rybno), 90 kg — Kamil Giers
(Orlik Nawiady-Piecki).
* Liga zapaśnicza, chłopcy: 34 kg — Kacper Golonka
(Budowlani), 38 kg — Marcel
Kłos (Olimp Kętrzyn), 41 kg
— Kamil Bojarowski (Rybno),
44 kg — Łukasz Hejda (Sokół),
48 kg — Maciej Szmyd (Orzeł
Karolewo), 52 kg — Teodor
Sadowski (Warmia), 57 kg
— Rafał Wangin, 62 kg — Cyprian Kowalik (obaj Warmia),
68 kg — Mateusz Szczepański
(Sokół), 75 kg — Szymon
Kozłowski (Rybno), 85 kg
— Konrad Łazarczyk (Orzeł);
dziewczęta: 39 kg — Alicja
Lenckowska, 42 kg — Klaudia
Świniarska, 46 kg — Monika
Rozentalska, 50 kg — Karolina Monczkowska (wszystkie

PO 28 KOLEJKACH
1. Raków
64 47:14
2. ŁKS
55 46:19
---------------------------------------3. Sandecja 27
48 28:15
4. Stal
48 37:18
5. Podbeskidzie 41 41:35
6. Jastrzębie
40 31:32
7. Termalica
39 38:36
8. Chojnice
38 40:36
9. Puszcza
38 30:34
10. Tychy
34 34:35
11. Odra
34 39:48
12. Warta
31 26:39
13. Chrobry
30 20:31
14. Stomil
30 28:34
15. Wigry
29 31:43
-------------------------------------16. Bytovia
29 37:39
17. Katowice
29 28:39
18. Garbarnia
20 19:53

PIŁKA RĘCZNA\\\ Szczypiorniak Olsztyn oraz MDK
Bartoszyce awansowały do
1/8 ﬁnału mistrzostw Polski
juniorów młodszych. W 1/16
ﬁnału olsztynianie we własnej
hali wygrali 26:12 z Juvenią
Rzeszów, 31:19 z Henri Lloyd
Brodnica i 31:16 z Bursą
Puławy, dzięki czemu zajęli
pierwsze miejsce.

Tabela
1. Szczypiorniak 9 88:47
2. Bursa
6 73:71
-------------------------------3. Henri Lloyd
3 83:72
4. Juvenia
0 51:102
Trudniejsze zadanie miał
MDK Bartoszyce, który turniej
w Bydgoszczy rozpoczął od
wysokiej porażki 15:33 z MTS
Kwidzyn. Warto jednak dodać,
że w drużynie z Bartoszyc
grali w większości zawodni-

cy z młodszych roczników,
którzy do Bydgoszczy dotarli
zaledwie pół godziny przed
meczem, bo rano zdawali
w szkołach egzaminy. W drugim meczu MDK przegrał
29:32 z Iskrą Bydgoszcz, ale
wciąż miał szansę na awans
- na zakończenie turnieju musiał jednak wygrać minimum
pięcioma bramkami z KSSPR
Końskie. A że wygrał 38:19,
więc ostatecznie zajął drugie
miejsce, które dało mu awans
do 1/8 finału MP.

Tabela
1. Kwidzyn
9 101:66
2. Bartoszyce
3 82:84
-------------------------------3. Iskra
3 94:101
4. Końskie
3 80:106
BRYDŻ\\\ Czołówka poniedziałkowego turnieju
w Olsztynie: J. Bludau-F.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Rys. Zbigniew Piszczako

SPRINTEM

Bieńkowski 63,17 proc.; 2. J
Rogowski-E Reczuga 62,21;
3. E Tutaj-A Tutaj 60,88; 4. M
Doroszuk-W Krzemieński 59,31;
5. L Wrzosek-S Wrzosek 59,07;
6. J Krzemieńska-J Kowalczyk
56,13; 7. T Grochowski-T Krajewski 54,46; 8. A Jaskowiak-L
Jaskowiak 54,03; 9. J Biała-M
Zaleski 52,98; 10. T Lisica-M
Kuczyński 52,97.

Rybno), 54 kg — Aleksandra
Bartczak (Warmia), 58 kg
— Marta Rozentalska, 62 kg
— Maja Rozentalska, 66 kg
— Ewa Rozentalska (wszystkie
Rybno).
WIOŚLARSTWO\\\ W Ełku
odbyły się otwarte mistrzostwa
województwa w wiosłowaniu
na ergometrze. Do rywalizacji
stanęło ponad 130 zawodniczek
i zawodników z Polski oraz Litwy, a wśród nich reprezentanci
Wiru Iława i miejscowego MOS.
Drużyna gospodarzy imprezy
w klasyﬁkacji drużynowej zajęła
drugie miejsce, kończąc zawody
z trzema złotymi, jednym
srebrnym i sześcioma brązowymi medalami, natomiast Wir
z jednym srebrnym. Z ełczan
na najwyższym stopniu podium
stanęli: Maria Żukowska, Dawid
Seroka i Adrianna Krystochowicz.
mdryh, lech
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PRĄD Z ŻALUZJI

ELEKTRYCZNY ASTON NADJEŻDŻA

kraiński startup
SolarGaps otrzymał
bezzwrotną dotację
w wysokości miliona euro
od Komisji Europejskiej przy
okazji programu Horizon
2020 SME Instrument.
Doﬁnansowanie przyznano
na komercjalizację żaluzji
z panelami słonecznymi. To
może być przełom. Horizon 2020 to program Unii
Europejskiej ﬁnansujący
działania wspierające idee
Innowacyjnej Unii w Europie 2020. SolarGaps ma
zacząć sprzedaż już za około
miesiąc. Produkt ﬁrmy to
zewnętrzne żaluzje aluminiowe z panelami słonecznymi, które generują energię elektryczną.jeden metr kwadratowy
takich żaluzji ma wystarczyć do naładowania 3 MacBooków lub 30 żarówek LED. Obecnie
startup produkuje wyłącznie żaluzje zewnętrzne, które muszą być zainstalowane przez
specjalistę z odpowiednimi kwaliﬁkacjami.
Powłoka SolarGaps jest wykonana z bardzo mocnego i wytrzymałego aluminium, które
zapewnia ochronę okien przed złymi warunkami pogodowymi. Co więcej — produkt działa
od -40 do +80 stopni Celsjusza. Energia generowana z SolarGaps może być wysyłana
do sieci lub do ESS (system magazynowania energii). W domu można podłączyć żaluzje
bezpośrednio do sieci przez standardową wtyczkę. Dzięki temu najpierw będzie wykorzystywana energia wygenerowana przez żaluzje. Druga opcja to akumulatory. W tym przypadku mamy wybór. Albo korzystamy z sieci albo z prądu zmagazynowanego w akumulatorach. Żaluzje można nazwać inteligentnymi, bo w celu pochłonięcia jak największej
ilości energii słonecznej żaluzje automatycznie dostosowują kąt paneli.
Sterować możemy też za pomocą smartfona z systemem iOS lub Android. Tym sposobem
możemy skonﬁgurować żaluzje zgodnie ze swoim planem dnia, np. gdy wchodzimy do pokoju żaluzje się otworzą. Cena żaluzji zależy od ich rozmiaru. Najtańsze kosztują 390 dol.

uż w 2015 roku usłyszeliśmy plotki o elektrycznym Astonie Martinie. Dwa lata
później zaprezentowano szkice i zapowiedziano wersję produkcyjną na 2019 rok.
Oto Aston Martin Rapid E. Tyle że... nawet nie znamy jego ceny i traﬁ tylko do
wybrańców. Wyprodukowanych zostanie tylko 155 egzemplarzy. Akumulatory będą miały
pojemność 65 kWh (łącznie 600 koni). Elektryczny Aston Martin będzie bardzo szybki.
Do „setki” rozpędzi się w ok. 4 sekundy. Są oczywiście szybsze auta elektryczne, np.
Tesla Model S, ale 4 sekundy to też niezły wynik. I o ile z wyglądem Rapid E wszystko jest
w porządku (a nawet lepiej), to jednak z zasięgiem szału nie ma. Zaledwie 321 km. To deklaracja producencka, więc realnie pewnie będzie mniej. Aston Martin Rapid E może być
ładowany z ładowarek o mocy 100 kW, ale takich ładowarek zbyt wiele nie ma. Inne opcje
to ładowarka o mocy 50 kW lub zwykłego gniazdka. Maksymalna prędkość ma wynieść
250 km/h. Producent zapewnia też, że Rapid E wytrzyma ekstremalne warunki (np. pełne
okrążenie toru Nurburgring).

JAKI BĘDZIE PS5?

GRA POMOŻE W ODBUDOWIE NOTRE DAME?

U

J

O

ﬁcjalne jest to, że Sony potwierdziło nową konsolę. Nieoﬁcjalna jest nazwa, ale nie
oszukujmy się — na pewno chodzi o PS5. Premiera w 2020 roku. Co wiemy? Zaskoczenia nie ma jeśli chodzi o to, że w konsoli znajdą się głównie podzespoły od AMD.
To może oznaczać wsteczną kompatybilność. CPU w PS5 będzie oparte o układ Ryzen
trzeciej generacji. Osiem rdzeni, architektura 7nm Zen 2. Układ graﬁczny to bardzo dobra
wiadomość — Radeon Navi ze wsparciem ray tracing. Ma się też pojawić specjalny chip audio, choć to nie wywołuje u mnie ogromnej ekscytacji. Na szczęście do PS5 traﬁ dysk SSD.
Podczas prezentacji Mark Cerny, główny architekt nowej konsoli, uruchomił grę Amazing
Spider-Man na PS4 oraz prototypowej wersji PS5. Na prototypie otwarty świat załadował
się w 0,8 sekundy. To przepaść, jeśli chodzi o PS4. Dysk SSD ma umożliwić obsługę gier
i treści w 8K. SSD w zasadzie zmieni konsolę nie do poznania, bo nie będzie mowy o doczytywaniu tekstur czy zwalnianiu animacji.
PS5 ma też wspierać poprzednie gry VR, poprzednie gogle PSVR i... prawdopodobnie nowe
gogle.
Ceny oczywiście nie znamy, ale na pewno będzie drożej niż przy okazji premiery PS4. Jeśli
konsola wyjdzie pod koniec 2020 roku podzespoły powinny być tańsze, ale trzeba się przygotować na dosyć wysoką cenę startową.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

W

sieci pojawiły się informacje, że gra Assassin’s Creed Unity (akcja gry dzieje się
w Paryżu) pomoże w odbudowie spalonej niedawno katedry Notre Dame. Gdyby
się temu przyjrzeć — to wcale nie taka absurdalna wiadomość. Nie ma co prawda
żadnych deklaracji, czy to ze strony producenta gry, czy ze strony francuskiego rządu.
Ale... katedrę oddano w grze z niesamowitą szczegółowością. To prawdopodobnie jedna
z najlepszych map 3D tego obiektu. Przygotowywano ją bardzo długo, zachowano odpowiednie proporcje, odległości między poszczególnymi obiektami itd. Odbudowa katedry
jest pewna, trwa zbieranie pieniędzy. Architekci będą musieli skorzystać z wielu fotograﬁi, ﬁlmów i wszelkich dostępnych materiałów. Tak dokładny model, jak w Asassin’s Creed
Unity może się okazać naprawdę pomocny, o ile nie bezcenny przy odbudowie katedry.
oprac. Paweł Jaszczanin

W każdy czwartek w sekcji e-sport znajdą się m.in. recenzje
gier i sprzętu (w tym nasze
propozycje), opisy wydarzeń
branżowych czy wywiady z e-sportowcami. Teksty będziemy
również zamieszczać na naszej
stronie internetowej. Jeśli jesteście zapalonymi graczami i chcecie nam opowiedzieć o swojej
pasji, piszcie na: p.jaszczanin@
gazetaolsztynska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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STAR WARS.
MARKA, KTÓREJ
NIKOMU CHYBA
NIE TRZEBA
PRZEDSTAWIAĆ.
DO TEJ PORY
OBEJRZELIŚMY
8 FILMÓW, KILKA
SEZONÓW
SERIALU
I ZAGRALIŚMY
W KILKA
GIER Z TEGO
UNIWERSUM.
PROBLEM W TYM,
ŻE NA DOBRĄ GRĘ
Z GWIEZDNYCH
WOJEN CZEKAMY
OD WIELU LAT...

DAWNO, BARDZO
DAWNO TEMU...
zy to się zmieni? Zapowiedziano bowiem nową
grę z uniwersum
— „Star Wars Jedi:
Fallen Order”. Fabuła została umiejscowiona pomiędzy
trzecim a czwartym epizodem
ﬁlmowej sagi. Jak można się
domyślić gracze wcielają się
w młodego Jedi, Cala Kestisa (w tej roli Cameron Monaghan), który ukrywa się
przed ścigającymi go agentami Imperium wykonującymi rozkaz 66 polegający
na zagładzie Zakonu. Tylko
krótko wspomnę o krytyce, która spadła na grę za
to, że bohater będzie biały.
Nie będę tego komentował.
Deweloperem jest Respawn
Entertainment.

C

DOBRY PRODUCENT
KLUCZEM DO SUKCESU?
Respawn Entertaintment
jest twórcą serii Titnafall. To
bardzo dobre gry ze świetną
mechaniką rozgrywki. Ale
studio jest mocno związane
z Electronic Arts, która jest
odpowiedzialna m.in. za Battlefronta 2. W zasadzie będzie
to trzeci tytuł ze Star Wars,
który współtworzy EA. Do
Battlefronta 2 mam chłodny
stosunek (łagodnie powiedziawszy). EA po prostu nie
umie robić gier o Gwiezdnych
Wojnach. Czy z Fallen Order
będzie podobnie? Oby nie.
Bo jednak ekipa, która za grę
odpowiada to starzy wyjadacze gier akcji.
Zapowiedzi EA jednak dziwią, bo w grze ma nie być
mikropłatności i trybu mul-

tiplayer. Te zapowiedzi spotkały się nawet z żartami ze
strony innych producentów
gier. Respawn Entertainment
powstało po odejściu z Inﬁnity Ward (holding Blizzard)
dwóch pracowników. Byli to
Vince Zampella oraz Jason
West – współzałożyciele Infinity Ward i współtwórcy
najważniejszych odsłon serii
Call of Duty. W przeciągu kilku miesięcy do zespołu dołączyło 38 z 46 byłych pracowników Inﬁnity Ward.
NACISK NA FABUŁĘ
Lecimy na Zewnętrzne
Rubieże, na planetę Bracca.
Znajdujemy pracę polegającą
na demontażu okrętów Republiki używanych podczas
Wojen Klonów.
Żeby jednak nie było tak
prosto na nasz trop trafia
imperialna inkwizytorka,
polująca na rozproszonych
po galaktyce Jedi. Klasyka
Star Wars? Droid-kompan.
Naszym droidem zostaniem
BD-1. Nie zabraknie też mentorki o imieniu Cere.
Wszystko z perspektywy
trzeciej osoby. Bardzo liczę
na zapowiadany hucznie
rozbudowany system walki
mieczem świetlnym. Możemy oczywiście korzystać
z Mocy, modyﬁkować kombinacje i zapewne też broń.
Coś jak Force Unleashed,
ale na potęgę typu Starkillera z tamtej pamiętnej gry nie
robiłbym sobie nadziei. Jak
na grę z 2019 roku przystało
nie zabraknie systemu skradania, cichej eliminacji i...
platformówek. Dzięki Mocy

możemy np. biegać po ścianach, skakać na kilka metrów
itd. Grę napędza silnik Unreal Engine 4. Klimat Star
Wars ma zapewnić muzyka,
lokacje (nowe planety), statki
i postaci.
Według zapowiedzi Stiga
Asmussena, reżysera gry,
będziemy walczyć z bossami
(znowu Force Unleashed?),
a także przeciwnikami, którzy będą wymagali specjalnej
strategii, zestawu umiejętności czy narzędzi. Jeśli chodzi
o mechanikę, to oponenci
mają przypominać tych z The
Legend of Zelda: The Wind
Waker. Już wiemy, że tytuł
nie dostanie w przyszłości
DLC.
Na obawy graczy o długość
gry reżyser odpowiedział jednoznacznie:
„To nie będzie krótka gra.
Po zapowiedzi, że nasza
produkcja będzie oferowała
rozgrywkę tylko dla jednego
gracza i brak mikropłatności,
przeczytałem kilka komentarzy w stylu: „o nie, to będzie
tytuł na 4/5 godzin”. Spokojnie, to będzie satysfakcjonujące doświadczenie”.
KIEDYŚ TO BYŁO...
Gier z serii Star Wars nie
brakuje. Były produkcje czysto rozrywkowe, dla dzieci
— jak np. Lego Star Wars
(swoją drogą wcale nie takie
kiepskie). Były też dwie gry
The Force Unleashed, z czego
pierwsza była bardzo dobra,
ze świetną historią, a druga... po prostu była. Mamy
też MMO The Old Republic,
choć gracze nie pałają do ty-

tułu już tak wielką miłością,
jak podczas premiery. Mieliśmy też serię Battlefront, której ostatnie wydanie wolałbym (no, może poza graﬁką)
wyrzucić na śmietnik historii.
Według graczy (i mnie)
zdecydowanie najlepszą grą
z uniwersum był „Knights
of the Old Republic”. Graﬁka schodzi tu na drugi plan.
Niedawno pojawiły się nawet informacje o możliwym
serialu lub serii ﬁlmów osadzonej w realiach Starej Republiki. Zresztą, ﬁlmów Star
Wars mamy dostać teraz tak
wiele, że można się pogubić.
Wracając jednak do „Knights
of the Old Republic” — sukcesu tej gry powtórzyć raczej
nie sposób. Mieliśmy tam
niesamowitą historię opowiedzianą niejako z dwóch
stron konfliktu i świetnie
przemyślany system walki.
Kontrolowaliśmy drużynę
złożoną z trzech postaci,
między którymi mogliśmy
się przełączać w trakcie walki. Odpowiednia taktyka była
kluczem do sukcesu.
Z zapowiedzi „Star Wars
Jedi: Fallen Order” wynika, że duży nacisk zostanie
położony właśnie na fabułę
i system walki. Inspiracji
KOTOR-em bym jednak nie
szukał. To będzie zupełnie
inny produkt. Ale czy dla serii zaświta Nowa Nadzieja?
Czas pokaże.
Gra ukaże się 15 listopada
na PC oraz konsolach Xbox
One i PlayStation 4.
PAWEŁ JASZCZANIN
p.jaszczanin@gazetaolsztynska.pl

