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AKTUALNIE

 Prace nad nowym sposobem 
finansowania mediów pu-
blicznych prowadzi między-
resortowy zespół ekspertów. 
To element przygotowywa-
nej w resorcie kultury tzw. du-

żej ustawy medialnej, która 
ma przekształcić media pu-
bliczne ze spółek skarbu pań-
stwa w nowe media narodowe, 
będące państwowymi osobami 
prawnymi.

Według Czabańskiego za po-
wiązaniem poboru opłaty au-
diowizualnej z rachunkami za 
energię elektryczną opowiada 
się resort fi nansów, gdyż zda-
niem MF będzie ona znacznie 
łatwiejsza do wyegzekwowa-
nia niż w drugim rozważanym 
wcześniej wariancie: powiąza-
nia jej z PIT, CIT i KRUS.
„Poza tym wychodzimy z zało-
żenia, że każdy odbiorca prądu 
ma możliwość odbioru progra-
mów audiowizualnych” - dodał 
Czabański.

Zaznaczył też, że szczegó-
łowe rozwiązania powinny zo-
stać ujawnione około 10 marca. 
Wówczas zostanie również 
przedstawione dokładne uza-
sadnienie takiego rozstrzygnię-
cia.
Jak mówił Czabański we wcze-
śniejszym wywiadzie dla PAP, 
w reformie chodzi przede 
wszystkim o to, by zapewnić 
powszechność opłaty audiowi-
zualnej, gdyż w tej chwili abo-
nament radiowo-telewizyjny 
płaci tylko 7,5 proc. obywateli, 

głównie ludzie starsi i bied-
niejsi. Jednocześnie planowana 
opłata ma być od abonamentu 
niższa. Zdaniem wiceministra 
kultury składka na media pu-
bliczne mogłaby obowiązywać 
już od 1 stycznia 2017 r. i bę-
dzie ona z góry przeznaczona 
tylko na media publiczne.
Dzięki wpływom ze składki 
nowe media narodowe mają - 
według zapowiedzi - uniezależ-
nić się od rynku reklamowego 
i skupić na realizacji misji. 

(PAP)

Prace nad nową ustawą medialną idą w kie-
runku poboru opłaty audiowizualnej wraz 
z rachunkiem za prąd - powiedział PAP wi-
ceminister kultury Krzysztof Czabański. Jak 
mówił, szczegółowe rozwiązania projektu 
powinny być znane około 10 marca.

Czabański: w myśl nowej 
ustawy abonament RTV zapłacą 
wszyscy odbiorcy prądu

Jak poinformowała PAP Ur-
szula Jatkowska z Regionalnej 
Pracowni Digitalizacji, w po-
staci cyfrowej zostaną udostęp-
nione niepokazywane nigdy 
wcześniej eksponaty z Muzeum 
Bitwy pod Grunwaldem w Stę-
barku. Będzie to kilkadziesiąt 
zabytków archeologicznych, 
odnalezionych po 2014 r. pod-
czas międzynarodowych badań 
na Polach Grunwaldzkich.
Pierwsze zdigitalizowane groty 
i bełty strzał, fragment głowni 
miecza, żeleźce toporów i czę-
ści ostróg zostaną umieszczone 
pod koniec marca na stronie cy-
frowewm.pl. Internauci będą 
też mogli zobaczyć kilkanaście 
znalezionych pod Grunwaldem 
numizmatów - są to nie tylko 
monety ze średniowiecza, ale 

również m.in. z okresu wpły-
wów rzymskich. Eksponaty ze-
skanowano w technice 3D, ten 
sposób prezentacji umożliwi 
oglądanie ich z każdej strony. 

aba/Kurier  PAP

Najciekawsze zabytki archeologiczne odnalezione przez ostatnie dwa lata na Polach Grunwaldzkich zostaną 
wkrótce udostępnione w sieci. Fragmenty broni i inne eksponaty związane z polsko-krzyżacką bitwą z 1410 r. będą 
prezentowane w technice 3D. 

Najciekawsze zabytki z Pól Grunwaldzkich będą w sieci

Dwa miecze on-line

Pola bitwy grunwaldzkiej

PĘDZIŁ SUBARU 
PONAD 230KM/H 
PO KRAJOWEJ “51”. 
STRACIŁ PRAWO 
JAZDY
We wtorek przed 
godz.18.00. na drodze 
k - 51 policjanci drogówki 
zauważyli pojazd, który 
w okolicy Spręcowa jechał 
ze znaczną prędkością. 
Funkcjonariusze pojechali 
za osobówką. 

Podczas jednego z pomia-
rów wyświetlacz radaru 
wykazał, że kierowca 
samochodu Subaru na 
drodze, gdzie obowiązuje 
ograniczenie do 90 km/h, 
jedzie z prędkością 
235km/h a przy ogranicze-
niu do 70 km/h jechał 
z prędkością 213 km/h.
Funkcjonariusze zatrzymali 
pojazd do do kontroli, 
a 30-letniego kierowcę 
poinformowali o jej przy-
czynie, wskazując wynik 
pomiaru prędkości na 
rejestratorze.
 Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami policjanci ode-
brali mu prawo jazdy.
 W najbliższych dniach 
funkcjonariusze skierują 
w tej sprawie wniosek do 
sądu o ukaranie kierowcy.

 kmp 
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KRÓTKO

NA CZASIE

Olsztyn: Wernisaż fotografii 
Krzysztofa Gierałtowskiego 
będzie miał miejsce w dniu 25 
lutego o godz. 18:00 w Galerii 
Amfilada - Miejski Ośrodek 
Kultury. Wstęp wolny.
Olsztyn: Była poezja, czas 
na prozę! Kolejne spotkanie 
z cyklu „Rzeźnia literacka” 
odbędzie się 25 lutego o godz. 
18:00 w Miejskim Ośrodku 
Kultury - Kamienica Naujacka, 
Sala Kameralna. Wstęp wolny.
Olsztyn: DKF „ZA” zaprasza 
na film „Cień latarni morskiej”. 
Obraz był fińskim kandydatem 
do Oscara 2015. Projekcja 
odbędzie się już 25.02.2016 
r. o godz. 19:00 w Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kultural-
nych w Olsztynie.
Olsztyn: Wraz z końcem sesji 
poprawkowej nadchodzi czas 
na powrót kultowego w Olsz-
tynie wydarzenia jakim jest 
Warmińsko-Mazurska PoSesja 
Studencka 2016. Odbędzie 
się ona w dniu 25.02.2016 
r. w Klubie Nowy Mezzalians 
o godz. 21:00. Wstęp na 
imprezę - 10 PLN.
Olsztyn: 26 lutego 2016 r. 
(piątek), o godz. 19.00 w sali 
koncertowej Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej wystąpi 
Polska Orkiestra Sinfonia Iu-
ventus. Orkiestrę poprowadzi 
Piotr Staniszewski – absol-
went Akademii Muzycznej 
w Gdańsku w klasie skrzypiec 
oraz Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina w klasie 
dyrygentury symfoniczno – 
operowej.
Olsztyn: XXXII Koncert 
Kaziukowy „Ze skarbca Wilna” 
odbędzie się już niedługo, 
bo 27 lutego o godz. 11:00 
w Auditorium Maximum. Bilety 
do kupienia na stronie MOK 
w cenie 25 PLN.
Biskupiec: W dniu 26.02.2016 
r. o godz. 17:00 w Biskupiec-
kim Domu Kultury odbędzie 
się wernisaż wystawy „Przy-
roda - ludzie - wyobraźnia”. 
Wstęp wolny.
Biskupiec: Gminny Ośrodek 
Kultury w Biskupcu zaprasza 
na V Kawiarenkę Artystyczną, 
która odbędzie się w dniu 
05.03.2016 r o godz. 18:00. 
Tym razem na scenie sali 
widowiskowej zaprezentuje 
się Grupa Teatralna Jerzego 
Majdy z komedią „Rocznica 
Ślubu”. Bilety już w sprzedaży. 
Cena: 10 zł.
Dobre Miasto: Dobry kabaret 
literacki - Być kobietą. Impre-
za odbędzie się w dniu 5 mar-
ca o godz. 18:00 w Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym. 
Bilety od 10 PLN.

Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski w Olsztynie powstał 
w 1999 roku z połączenia Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej, 
Akademii Rolniczo-Technicz-
nej oraz Wyższego Seminarium 
Duchownego “Hosianum” 
i od początku swojego istnie-
nia wyrósł na lidera w sekto-
rze edukacyjnym naszego wo-
jewództwa. UWM jest także 
jednym z największych zakła-
dów pracy w regionie, bo wraz 
z zależnymi od niego spół-
kami zatrudnia ponad 3,3 tys. 
osób. Uniwersytet jest również 
uczelnią pierwszego wyboru 
dla wielu maturzystów z na-
szego regionu, którzy ze wzglę-
dów ekonomicznych, wybie-
rają naukę na uczelni oddalonej 
nie tak daleko od domu, a po 
skończonych studiach najczę-
ściej poszukują pracy w woje-
wództwie. W kontekście tych 
uwag niezwykle ważny jest 
wybór rektora, który ma kiero-
wać instytucją, dostosowując 
jej ofertę kształcenia do zmie-
niających się dynamicznie wa-
runków rynkowych, a także 
spadającej w wyniku niżu de-
mograficznego liczby studen-
tów. A jest ich coraz mniej. 
W 2012 naukę rozpoczęło 12 
844 nowych studentów pierw-
szego roku, w 2013 było to już 
10 685 osób. Po ostatniej rekru-
tacji w październiku 2015 roku 
uczelnia przyjęła 9 286 nowych 
studentów uczących się w try-
bie stacjonarnym i niestacjo-
narnym. 

Zmiany w ordynacji 
wyborczej

Wybory rektorskie odbędą się 
16 marca, a ich wynik upra-
womocni się do 23 marca. To 
wbrew pozorom ważne, bo je-
śli na stanowisko rektorskie zo-
stanie wybrana nowa osoba, to 
jego poprzednik będzie rządził 
jeszcze przez sześć miesięcy. 
Warto dodać, że zwyczajowo 
wybory rektorskie odbywały 

się w czerwcu, ale w tym roku 
zostały przyspieszone. Podob-
nie rewolucję przeszły zasady 
wyboru rektora. 
Do tej pory spośród wszyst-
kich pracowników uczelni wy-
bierano 200 elektorów i od ich 
głosów zależał wybór nowego 

kierownictwa uczelni. Teraz 
o wyborze rektora zadecyduje 
120 elektorów, spośród których 
80 to członkowie senatu UWM, 
czyli organu, który przegłoso-
wał zmiany w zasadach wy-
boru rektora. 40 elektorów 
zostanie wybranych z pozosta-
łego grona społeczności akade-
mickiej. Wprowadzone zmiany 
w ordynacji wyborczej podzie-
liły część środowiska akade-
mickiego.
- Proszę mi wskazać instytu-
cję, w której ustępujący organ, 
jakim będą senatorowie mija-
jącej kadencji, wybiera organ, 
który będzie rządził instytucją 
przez kolejne lata - ocenia je-
den z profesorów. - Rozumiem, 
że istnieje potrzeba ogranicze-
nia liczby elektorów, ale nowe 
zasady powinny funkcjonować 
w następnych wyborach, a tak 
wygląda to jakby miały premio-
wać obecnego rektora.
W chwili, gdy piszemy te słowa 
uczelnia rozpoczęła rejestrację 
kandydatów na rektora, którzy 

mogą zgłaszać się do 2 marca. 
Wiadomo, że raczej na sto pro-
cent wystartuje obecny rektor, 
ale wciąż nie jest jasne, czy bę-
dzie miał kontrkandydatów. 
 
Wiele kierunków, ale nie 
wszystkie dobre

Ktokolwiek zostanie rekto-
rem będzie musiał zmierzyć się 
z trudnym zadaniem, bo uczel-
nia rokrocznie walczy o stu-
dentów. W pierwszych latach 
istnienia na uczelni studiowało 
35-37 tys. studentów. Dziś nie-
mal 10 tys. mniej z czego za-
ledwie 366 pochodzi z zagra-
nicy. Władze uczelni dwoją się 
i troją, aby dostosować ofertę 
kształcenia do potrzeb rynku. 
Kiedy 16 lat temu powstał 
UWM to uczelnia oferowała 
33 kierunki na 11 wydziałach. 
Obecnie wydziałów jest 17, 
a studenci mają do dyspozycji 
67 kierunków. W ostatnich la-
tach uczelnia uruchomiła kilka-
naście nowych, m.in. logope-
dię, bezpieczeństwo narodowe, 
odnawialne źródła energii, woj-
skoznawstwo, broker innowa-
cji w przemyśle spożywczym. 
Liczba kierunków nie zawsze 
oznacza jakość, bo poza pa-
roma wyjątkami, to większość 
z nich plasuje się w połowie 
stawki lub na jej końcu w co-

rocznych rankingach. Podobnie 
jest z uczelnią, która w najbar-
dziej prestiżowym rankingu 
„Perspektyw” w kategorii 
uczelnie akademickie, sukce-
sywnie spada. W 2012 roku 
zajmowała 26. lokatę, rok póź-
niej 29., w 2014 – 33., a w 2015 
– 35. Obraz jaki się z tego wy-
łania nie jest optymistyczny, 
bo ma przełożenie na ocenę 
umiejętności absolwentów 
UWM-u. W 2015 roku Firma 
Sedlak & Sedlak na podsta-
wie Ogólnopolskiego Badania 

Wynagrodzeń ustaliła, że ab-
solwent UWM jest nisko ce-
niony na rynku pracy. Najwię-
cej zarabiają absolwenci SGH 
w Warszawie (niemal 8,7 tys. 
brutto) a najmniej absolwenci 
UWM (średnio około 3,7 tys. 
brutto). Jak uczelnia reaguje 
na te zmiany? Z początkiem 
roku akademickiego 2016/2017 
studenci podejmą naukę na ko-
lejnych kierunkach, które mają 
odpowiadać zapotrzebowaniu, 
które stawia gospodarka.
- Od nowego roku akademic-
kiego rozpocznie się nauka 
na kierunkach: administracja 
i cyfryzacja, analiza i kreowa-
nie trendów, gospodarowa-
nie surowcami odnawialnymi 
i mineralnym, gospodarowa-
nie zasobami wodnymi, inży-
nieria kosmiczna, pedagogika 
wczesnej edukacji, technologia 
drewna oraz zwierzęta w rekre-
acji, edukacji i terapii – wylicza 
Wioletta Ustyjańczuk, rzecz-
niczka UWM.

Campus przestaje 
być ładny

W ostatnich latach uczelnia 
przyhamowała rozwój bazy dy-
daktycznej i laboratoryjnej. Po 
pierwsze nie ma pieniędzy, bo 
walczy z zadłużeniem, po dru-
gie zaś, ze względu na spada-
jącą liczbę studentów, nie ma 
dla kogo budować obiektów. 
W minionych latach do użytku 
oddano stację radioastrono-
miczną w Bałdach, Centrum 
Gastronomii i Sztuki Kulinar-
nej a kilkanaście milionów zło-
tych pochłonie rozpoczęta ter-
momodernizacja wybranych 
budynków. W planach jest 
budowa nowej siedziby Wy-
działu Nauk Społecznych oraz 
Prawa i Administracji, orga-
nizacja Ogrodu Botanicznego 
wraz z Centrum Przyrodo-
leczniczym, a także moderni-
zacja stadionu lekkoatletycz-
nego i ujeżdżalni. Uczelnia 
chce także wybudować nową 
halę sportową, czy rozbudo-
wać obiekt Szpitala Uniwersy-
teckiego.
Obecne władze uniwersy-
tetu myślą również o popra-
wie przestrzeni, w której żyją 
studenci. Od wielu lat bowiem 
z uporem lansowana jest teza, 
że Kortowo to najlepsze miej-
sce do studiowania ze względu 
na jego położenie nad jezio-
rami. Jednak czasy, kiedy olsz-
tyński campus był nagradzany 
i stawiany za przykład, minęły. 
Kortowo wciąż jest zakorko-
wane, przestrzeń przy parku 
nad jeziorem zdewastowana, 
wiele do życzenia pozostawia 
infrastruktura drogowa, nikt nie 
inwestuje w utworzenie dróg 
rowerowych w campusie, czy 
zadaszonych miejsc do parko-
wania rowerów, aby zachęcać 
młodzież do przesiadania się 
na ten środek komunikacji. Ma 
się to zmienić, bo obecna ekipa 
rządząca uczelnią zapowiada 
utworzenie dróg rowerowych 
i połączenie ich z systemem 
miejskim. W budżecie przewi-
dziano także środki na remont 
dróg i parkingów w Kortowie.
- Łącznie na ten cel zostanie 
przeznaczonych ponad 5 mln 
złotych – informuje Wioletta 
Ustyjańczuk. 
Czy plany te zostaną zreali-
zowane lub zostaną wybrane 
nowe władze, które zmie-
nią koncepcję prowadze-
nia uczelni? Dowiemy się już 
wkrótce.

bar

16 marca odbędą się wybory rektora Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie. Najprawdopodobniej o reelekcję będzie ubie-
gał się prof. Ryszard Górecki. Rywale o rektorskie gronostaje na ra-
zie jeszcze się nie ujawnili, ale mogą się pojawić, bo mają czas na 
zgłoszenie swojej kandydatury do 2 marca.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przed ważnym wydarzeniem

Wkrótce wybory rektora 
największej uczelni w regionie

Flagi 
uniwersyteckie 
na kampusie
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Na 29 lutego zaplanowano ogło-
szenie konkursu „Ułatwienie 
dostępu do usług społecznych, 
w tym integracja ze środowi-
skiem lokalnym“. W puli jest 20 
mln 800 tys. zł. Na dofinansowa-
nie mogą liczyć projekty usług 
aktywizacyjno-integracyjnych 
na rzecz rodzin z zastosowa-
niem co najmniej trzech nastę-
pujących form wsparcia: porad-
nictwo specjalistyczne, wsparcie 
w rozwiązywaniu problemów 
rodzinnych, wzmacnianie śro-
dowiskowych form wsparcia ro-
dzin, organizacja grup samopo-
mocowych i klubów dla rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, asystentura dla 
opuszczających zakłady karne 
i bezdomnych powracających 
do rodziny, wspieranie: rodzin-
nych form pieczy zastępczej, 
ofiar przemocy domowej, umie-
jętności społecznych rodzin wy-
kluczonych, organizacji pomocy 
sąsiedzkiej i usług wolontariac-
kich oraz usługi mające wzmac-
niać więzi rodzinne. Nabór roz-
pocznie się 31 marca i potrwa do 
29 kwietnia 2016 roku.
Więcej informacji na stronie:
http://rpo.warmia.mazury.pl/
Organizacje pozarządowe mogą 
wziąć udział w otwartych kon-
kursach ofert na realizację za-

dań samorządu województwa. 
17 marca upływa termin składa-
nia ofert w programie wsparcia 
inicjatyw młodzieżowych oraz 
zadaniu „Wsparcie procesu cer-
tyfikacji jakości usług agrotury-
stycznych na Warmii i Mazurach 
w oparciu o system kategoryza-
cji Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej «Gospodarstwa Go-
ścinne»“. Na pierwsze zadanie 
przeznaczono 30 tys. zł, na dru-
gie – 20 tys.
Więcej szczegółów pod adre-
sem:
http://bip.warmia.mazury.pl/
urzad_marszalkowski/417/
Otwarte_konkursy_ofert/

W poniedziałek zostanie ogłoszony konkurs z RPO 2014-2020 
w obszarze włączenia społecznego, w którym na dofinansowanie 
przeznaczono niemal 21 mln zł. Do połowy marca można też skła-
dać oferty w otwartych konkursach z rozwoju turystyki i inicjatyw 
młodzieżowych.

Ruszy konkurs na wsparcie rodzin

 Na aktywizację społeczności 
lokalnych na obszarach wiej-
skich 11 ofert otrzymało dota-
cje na łączną sumę 60 tys. tys. 
zł. Są to przedsięwzięcia po-
prawiające estetykę przestrzeni 
publicznej, rozwijające wsie te-
matyczne oraz wzmacniające 
kapitał społeczny.
 Dwie oferty na organizację wo-
jewódzkich imprez sportowo-
-rekreacyjnych dla seniorów 
otrzymały 80 tys. zł w zadaniu 
propagowania i promowania 

aktywności fizycznej osób star-
szych. Jedna oferta cyklu szko-
leń uzyskała dotację na zadanie 
promocji dobrego zarządzania 
w sporcie poprzez podnoszenie 
umiejętności liderów sportu.
 Do realizacji zadania integra-
cji środowisk kombatanckich 
komisja konkursowa wyłoniła 
10 ofert, które otrzymają dota-
cje w łącznej kwocie 25 tys. zł. 
To głównie marsze pamięci, ob-
chody rocznic wydarzeń histo-
rycznych i spotkania młodzieży 

z kombatantami.
 Do rozwoju turystyki w regio-
nie przyczyni się 11 projek-
tów dofinansowanych kwotą 
120 tys. zł. Wśród wyróżnio-
nych pomysłów są cykliczne 
imprezy, jak np. XLV Ogólno-
polski Zlot Grunwaldzki czy IX 
Warmiński Kiermas Tradycji, 
Dialogu, Zabawy. Kilka przed-
sięwzięć honoruje Mikołaja 
Kopernika i ma związek m.in. 
z obchodami 500-lecia przyby-
cia uczonego do Olsztyna.

Podczas spotkania przedsta-
wione zostaną źródła finanso-
wania i możliwości pozyski-
wania środków zewnętrznych 
przez miasta i stowarzysze-
nia. Głos zabierze także prof. 
Krzysztof Skalski, członek 

Międzynarodowego Komitetu 
Naukowego Cittaslow i auto-
rytet w dziedzinie rewitaliza-
cji miast. Warsztaty otworzy 
wicemarszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego Wio-
letta Śląska-Zyśk oraz Maciej 

Sitarek, burmistrz Lidzbarka.  
Sieć Cittaslow skupia obecnie 
w Polsce 24 miasta, w tym 19 
z Warmii i Mazur.  Czternaście 
z nich obejmuje Ponadlokalny 
Program Rewitalizacji Sieci 
Miast Cittaslow. 

Zarząd województwa zatwierdził rozstrzygnięcia czterech otwar-
tych konkursów ofert na wykonanie zadań samorządu przez orga-
nizacje pozarządowe.

Pieniądze dla organizacji
pozarządowych

Lidzbark Welski będzie gospodarzem kolejnej edycji warsztatów 
polskiej sieci miasteczek Cittaslow. Choć większość członków ru-
chu staje przed wyzwaniem przeprowadzenia w najbliższych latach 
dużych projektów rewitalizacyjnych, jednak członkowie Cittaslow 
poszukują także innych dróg pozyskiwania funduszy służący roz-
wojowi idei miast „dobrej jakości życia”. 

Cittaslow 
przygotowuje 
się do przyszłych 
konkursów
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„Diamenty Polskiej Infrastruk-
tury” to prestiżowy, branżowy 
konkurs, organizowany przez 
Executive Club. Zrzesza przed-
stawicieli najważniejszych, 
polskich i międzynarodowych 
przedsiębiorstw.
Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 
podczas konferencji Infrastruk-
tura Polska 2016. Kapituła Kon-
kursowa wyłoniła laureatów 
w ośmiu kategoriach. Olsztyn 
rywalizował o tytuł Inwesty-

cja Roku i zdobył wyróżnienie. 
Zwycięzcą okazało się Metro 
Warszawskie.
- To, że nasza inwestycja została 
dostrzeżona przez branżę, po-
twierdza słuszność jej realiza-
cji - mówi prezydent Olsztyna, 
Piotr Grzymowicz. - Trzeba 
przecież pamiętać, że sam tram-
waj to tylko część bardzo zło-
żonej inwestycji. Jednocześnie 
wymieniliśmy kilometry pod-
ziemnej infrastruktury, przebu-

dowaliśmy lub wybudowaliśmy 
od nowa szereg dróg oraz zaini-
cjowaliśmy przyjazne mieszkań-
com zmiany w Śródmieściu.
Uznanie wzbudziło to, że linia 
tramwajowa została wybudo-
wana od podstaw. To pierwsze 
w ten sposób zrealizowane za-
danie w Polsce od 1959 roku, 
kiedy torowisko układano 
w Częstochowie.
Tramwaje w Olsztynie zostały 
przywrócone po pół wieku od 
likwidacji tego środka trans-
portu. O inwestycji można prze-
czytać w polskich i międzynaro-
dowych, branżowych pismach. 
Właśnie trwają konsultacje, do-
tyczące rozbudowy systemu.

Przywrócenie olsztyńskich tramwajów zo-
stało dostrzeżone w branżowym konkursie 
„Diamenty Polskiej Infrastruktury”. Prezy-
dent Olsztyna odebrał wyróżnienie podczas 
konferencji w Warszawie.

Olsztyn wyróżniony za tramwaje

Siedemnastu radnych zagło-
sowało za takimi zmianami 
w budżecie miasta, by samo-
rząd mógł dofinansować pił-
karską spółkę. To znaczy, że za-
równo pierwszoligowy zespół, 
jak i grupy młodzieżowe będą 
mogły dokończyć ten sezon.
- Od początku mówiliśmy, że 
na sport najmłodszych nie bę-
dziemy szczędzić - przypomi-
nał prezydent Piotr Grzymo-
wicz. - Takie wsparcie naszego 
Stomilu było niezbędne, bo-

wiem gdyby spółka upadła, 
nie tylko dorosła drużyna zo-
stałaby wycofana z rozgrywek. 
Taki sam los spotkałby również 
około 300 zawodników mło-
dzieżowych drużyn.
Władze klubu zobowiązały się 
do wypracowania ponad 900 
tys. złotych. To pieniądze, które 
mają pochodzić od sponsorów.
Biało-niebiescy, którzy zaj-
mują 5. miejsce na zapleczu 
Ekstraklasy, na 1-ligowe bo-
iska wrócą w następną sobotę. 

Pierwszym rywalem w wiosen-
nej części rozgrywek będzie za-
mykająca tabelę Olimpia Gru-
dziądz, z którą Stomil jesienią 
przegrał 0:2. Ten mecz zacznie 
się 5 marca o 13:00 na stadio-
nie przy al. Piłsudskiego.

Radni poparli wniosek Prezydenta Olsztyna. 
Spółka Stomil Olsztyn ma dostać 300 tys. 
złotych na sport dzieci i młodzieży.

Jest zgoda na dotację 
dla Stomilu

Odzyskanie Pomorza Gdań-
skiego wraz z Gdańskiem, 
Ziemi Chełmińskiej i Micha-
łowskiej oraz przyłączenie War-
mii i Powiśla z Żuławami - to 
jeden ze skutków II pokoju to-
ruńskiego. Najbliższe miesiące 
to obchody okrągłej rocznicy 
wydarzenia z 19 października 
1466 roku.
Pod koniec poprzedniego roku 
o świętowaniu 550-ciolecia 
przyłączenia Warmii do Polski 
zdecydowali olsztyńscy radni. 

Poza przypomnieniem dziejów 
regionu, to świetna szansa na 
pokazanie dorobku, dziedzictwa 
kulturowego i duchowego oraz 
wkładu Warmiaków dla roz-
woju Królestwa Polskiego.
A warto pamiętać, że z War-
mii pochodzi lub mieszkało tu 
wiele wybitnych postaci. Część 
z nich przypominamy na spe-
cjalnych zakładkach do książek, 
które trafiły do filii Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Będą także 
dostępne podczas związanych 

z obchodami wydarzeń, które fi-
nansuje lub współfinansuje Sa-
morząd Olsztyna.
Na zakładkach wspominamy 
Mikołaja Kopernika, Ignacego 
Krasickiego, Jana Dantyszka, 
Stanisława Hozjusza, Feliksa 
Nowowiejskiego, Ericha Men-
delsohna, Marcina Kromera, 
Seweryna Pieniężnego młod-
szego oraz Tadeusza Nowakow-
skiego. Na każdej z kart, poza 
wizerunkiem postaci, jest jej 
biogram.

550. rocznica przyłączenia Warmii do Polski jest okazją do przypo-
mnienia historii oraz promocji miasta. Przy okazji powstały orygi-
nalne zakładki do książek.

Słynne postacie 
z Warmii na zakładkach

To już drugi w tym roku kon-
kurs związany z wydarzeniami 
kulturalnymi. Tym razem do 
podziału są pieniądze na orga-
nizację wydarzeń kulturalnych, 
promowanie lokalnej twórczo-
ści i debiutów artystycznych 
oraz popularyzację różnorodno-
ści kulturowej Olsztyna.
Na pierwsze z zadań zarezer-
wowanych jest 200 tys. złotych, 

na drugie 50 tys. a na ostatnie 
40 tys. To całe spektrum dzia-
łań, od festiwali, koncertów, 
przez spotkania, konferencje po 
wydawnictwa. Termin składa-
nia ofert mija 4 marca.
Zanim jednak dokumenty trafią 
do ratusza, warto wybrać się na 
specjalnie zorganizowane kon-
sultacje. Będzie można dowie-
dzieć się więcej na temat wa-

runków składania ofert oraz 
skonsultować przygotowany 
projekt.
Spotkanie odbędzie się 
w czwartek (25 lutego). Do bi-
blioteki Planeta 11 przy al. Pił-
sudskiego 38 można przyjść 
między 14:00 a 17:00. Na py-
tania odpowiedzą pracownicy 
Wydziału Kultury i Ochrony 
Zabytków oraz Biura ds. 

Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi.
Poprzedni konkurs - na eduka-
cję poprzez kulturę - wpłynęło 

86 wniosków. Właśnie trwa 
formalno-merytoryczna ocena 
zaproponowanych zadań. Po 
zakończeniu tego etapu powo-

łana zostanie komisja, która 
wybierze te najlepsze. W tym 
przypadku do podziału jest 190 
tys. zł.

290 tys. złotych przeznaczyliśmy na dofinansowanie organizacji wy-
darzeń kulturalnych. Będzie okazja skonsultować składane projekty.

Kolejny konkurs na kulturę

Pierwszy od prawej: 
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz 

z nagrodą za tramwaje 
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- Jesteśmy przekonani, że festi-
wal rozbudza w uczestnikach 
chęć odkrywania głębi i prze-
słania poezji Jacka Kaczmar-
skiego – mówi Dorota Linkie-
wicz, wicedyrektor Zespołu 
Szkół w Olsztynku, odpowie-
dzialna za organizację festi-
walu. – Jacek mówił słowami, 
myślał myślami innych poetów, 
przekraczał ramy uśpionych na 

płótnie obrazów, malował wraz 
z nimi od nowa ich dzieła – oży-
wiając je, nadając im całkiem 
nowe sensy. Jego twórczość to 
kopalnia, krynica wątków, od-
niesień, nawiązań, inspiracji. 
Ta erudycyjna rozpiętość po-
zwala każdemu odnaleźć tam 
coś dla siebie i coś o sobie.
Jacek Kaczmarski zwykle 
określany jest „bardem Soli-

darności”. Zdaniem Doroty 
Linkiewicz, przede wszystkim 
jednak był genialnym poetą. – 
Sformułował swoją wielowąt-
kową i oryginalną twórczością 
swoisty system filozoficzny 
opierający się na szacunku do 

historii i dziedzictwa narodo-
wego oraz na podkreślaniu 
niepowtarzalności człowieka. 
Mamy nadzieję, że upowszech-
niając kulturę i piękno żywego 
słowa, pobudzimy młode po-
kolenie do aktywnych poszu-

kiwań repertuarowych oraz 
przygotujemy do twórczego, 
zaangażowanego uczestnictwa 
w kulturze. Zachęcamy młode 
osoby, by przedstawiły własną 
wizję twórczości. Tak jak chciał 
Jacek Kaczmarski – „niech so-

bie znajdą własny temat i niech 
go wyśpiewają sami. Inaczej 
zdradzą wielbiciele, że nie po-
jęli ze mnie wiele.” Głos, który 
jemu został zabrany, dzięki fe-
stiwalowi będzie między nami.

mbm

I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kacz-
marskiego w Olsztynku serdecznie zaprasza 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych do wzięcia udziału w  II Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki im. Jacka 
Kaczmarskiego. Edycja IX, który został za-
planowany na 18 marca 2016 r. na godz. 
9:00. Wydarzenia zostało objęte patrona-
tem Ministra Edukacji Narodowej, Starosty 
Olsztyńskiego, Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty, a także TVP Olsztyn, Ra-
dia Olsztyn, Gazety Warmińskiej, Fundacji 
Róbmy swoje dla Kultury i Stowarzyszenia 
Wolnego Słowa.

JACEK KACZMARSKI OCZAMI MŁODYCH

Ze wszystkich zadań najlepiej 
wywiązali się uczniowie Zespołu 
Szkół Rolniczych w Smolajnach 
wygrywając konkurs z najwięk-
sza liczbą 1540 głosów oddanych 
na ich film. Należy wspomnieć 
,że do konkursu zakwalifikowały 
się aż dwa filmy uczniów z tej 
szkoły niezależnie od siebie. Po-
nieważ konkurs był ogłoszony 
praktycznie w dwóch wojewódz-
twach warm.-mazur. i podlaskim 
prace konkursowe nadesłała rów-
nież młodzież z Olsztyna, Pisza, 
Lidzbarka Warm., Łęgajn i Gó-
rowa Iławeckiego. Do II etapu 
konkursu zakwalifikowano 12 fil-
mów ,chociaż wszystkich zgło-
szonych było ok. 50.

W zwycięskiej drużynie szkoły 
ze Smolajn znaleźli się: Alek-
sandra Brodowska, Justyna 
Strojczyk, Natalia Gapska 
oraz Krystian Małż. Zwy-
cięzcy pokonali w konkur-
sie bardziej doświadczonych 
i dojrzałych od siebie studen-
tów Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży: Ma-
teusza Dąbrowskiego, Se-
bastiana Chrzanowskiego, 
Dominika Sasinowskiego oraz 
Marka Dzwonkowskiego. Ich 
film otrzymał 1438 głosów.
Wręczenie nagród miało nie-
codzienną oprawę ,bo chociaż 
prof. Barbary Kudryckiej z oso-

bistych względów nie było, to 
pracownicy jej biur w Białym-
stoku i Olsztynie wywiązali się 
z ostatniego obowiązku organi-
zatora konkursu, czyli wręczenia 
nagród na przysłowiową szóstkę.
Uroczystość zorganizowano 
w sali sesyjnej Rady Miasta Olsz-
tyna a o zastępstwo poproszono 

Przewodniczącą Rady Miasta 
Olsztyna Halinę Ciunel. Towa-
rzyszyli jej pracownicy biura po-
słanki w Białymstoku w osobie 
dyrektora Sebastiana Roszkow-
skiego i dyrektora biura w Olsz-
tynie Łukasza Łukaszewskiego. 
Oprócz tradycyjnych dyplomów 
uczniowie otrzymali kamery 

Polaroid Cube i zaproszenia na 
czterodniowy wyjazd do Bruk-
seli, na przełomie czerwca i lipca 
tego roku. Po wręczeniu nagród 
było pamiątkowe zdjęcie i wspa-
niały tort z nadrukiem logo kon-
kursu. Dodatkową atrakcją i nie-
spodzianką dla młodzieży była 
wizyta w olsztyńskim oddziale 
Telewizji Polskiej.

rad

„ Młodzi kręcą Unię” pod takim tytułem poseł do Parlamentu euro-
pejskiego z naszego regionu prof. Barbara Kudrycka zorganizowała 
konkurs dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych na krótki film 
promujący fundusze unijne i obecność unijnych instytucji w na-
szym kraju. Liczył się pomysł na scenariusz, umiejętności i sprzęt 
niekoniecznie ,ale zapał i wiara w sukces przydały się wszystkim 
uczestnikom. Nie bez znaczenia była też sprawność organizacyjna 
przy kampanii promującej film w Internecie. 

Młodzi z Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach
nakręcają się na wyjazd do Brukseli

Paulina Gilarska
z Olsztynka 
w ubiegłym 
roku zajęła 
I miejsce 
w konkursie

Zwycięska drużyna  z ZSR w Smolajnach z nagrodami .Druga od lewej Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna Halina Ciunel
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-Panie Burmistrzu, Lidzbark 
Warmiński to historyczna 
Perła Warmii, ale obecnie 
miasto można by nazwać ser-
cem Warmii – szeroki wa-
chlarz imprez kulturalnych 
i sportowych, nowe atrakcje 
i inwestycje – w jakim kie-
runku miasto będzie podążać 
w najbliższej przyszłości?
-Tak, rzeczywiście, w mieście 
dużo się dzieje. Staramy się, 
aby miasto rozwijało się na 
wielu płaszczyznach. Celem 
jest stworzenie centrum tury-
stycznego, gdzie poprzez zwie-
dzanie zabytków można będzie 
poznać bogatą historię regionu, 
ale jednocześnie skorzystać 
z rozbudowanej infrastruktury 
sportowej, licznych atrakcji, 
smacznie i zdrowo zjeść, a wie-
czorem zrelaksować się, słu-
chając muzyki na żywo. Do-
kładamy też wszelkich starań, 
żeby miasto stało się uzdrowi-
skiem.
-Zamek Biskupów Warmiń-
skich, odnowiona Oranżeria 
Ignacego Krasickiego to miej-
sca, o których wszyscy słyszeli. 
Jakie nowe atrakcje czekają 
na odwiedzających?
-Na pewno warto odwie-
dzić Termy Warmińskie. 
W kompleksie rekreacyjno-
-wypoczynkowym poznamy 
wpływ leczniczych wód na 
nasze samopoczucie i zdro-
wie. Niedawno otworzyliśmy 
także kompleks sportowy przy 
ul. Bartoszyckiej - halę o kon-
strukcji łukowej z zapleczem 
magazynowym, przeznaczoną 
do gry w piłkę ręczną, siat-
kową, koszykową oraz tenisa 
ziemnego, wyposażoną w try-
buny na 126 osób. 
-Jednak rekreacja i wypoczy-
nek wielu osobom kojarzy się 
z przebywaniem na świeżym 
powietrzu, kontaktem z na-
turą?
-Wówczas zachęcam do ćwi-
czeń na siłowni zewnętrznej 
zlokalizowanej obok czterech 

kortów tenisowych przy hali 
sportowej, przeznaczonych do 
dyspozycji gości i mieszkań-
ców. Zapraszam także na spa-
cer ścieżkami Serpentyn – Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu 
Doliny Symsarny, miejscu 

przygotowanym na wędrówki 
oraz eskapady rowerem. 
-Lidzbark Warmiński w świe-
tle tego co Pan mówi staje 
się dobrym miejscem dla lu-
dzi aktywnych i dbających 
o swoją sprawność i zdrowie, 
ale zarazem ceniących kom-
fort życia ?
-Tak, nasze miasto to dosko-
nałe miejsce na aktywny wy-
poczynek i zadbanie o swoje 
zdrowie, bo mamy do tego 
wspaniałe warunki i przyja-
zną infrastrukturę. Każdy znaj-
dzie u nas coś dla siebie. Wy-

nika to również z członkostwa 
miasta w sieci Cittaslow, czyli 
sieci miast dobrego życia. 
Istotna jest dla nas gościnność, 
ochrona środowiska i podno-
szenie jakości życia mieszkań-
ców. Wspieramy lokalne firmy 

i wytwórców, promujemy tra-
dycyjne potrawy, dbamy o roz-
wój kultury, również tej sporto-
wej. Dla kajakarzy stworzono 
trasy z przystaniami, mamy 
skatepark dla młodzieży, place 
zabaw dla najmłodszych, dwa 
tory motocrossowe oraz bo-
gaty system ścieżek rowero-
wych w mieście. Zdrowy styl 
życia jest obecnie na topie. Co-
raz więcej osób zwraca uwagę 
na swoją kondycję fizyczną. To 
wszystko ma swoje przełoże-
nie na sporą liczbę działających 
klubów i sekcji sportowych. 

Ożywioną działalność prowa-
dzą m.in. sekcja koszykówki, 
piłki nożnej, kulturystyki, za-
pasów, lekkoatletyczna, ka-
rate, tenisa stołowego, strze-
lectwa i brydża sportowego, 
III liga siatkówki, zespoły ta-
neczne czy prężnie działające 
stowarzyszenie Rowerowy 
Lidzbark, które 8 maja organi-
zuje dużą imprezę, jaką będzie 
Lidzbark Warmiński Cross 
Country. Dzieci z lidzbarskich 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych chodzą na zajęcia wy-
chowania fizycznego na basen. 
Jesteśmy na etapie tworzenia 

klasy sportowej. Rada Miejska 
podczas ostatniej sesji podjęła 
uchwały wspierające sportow-
ców.
-Młodzież ma zatem duży wy-
bór i pole do popisu, ale nie 
samym sportem młody czło-
wiek żyje? 
-Oczywiście. Oprócz wszel-
kiego rodzaju zajęć poprawia-
jących sprawność fizyczną to 
z inicjatywy młodzieży orga-
nizowaliśmy również Lidz-
barską Sztukę, czyli Festiwal 
Graffiti i Rapu. Natomiast już 
16 kwietnia zapraszam wszyst-

kie młode talenty wokalne na 
Ogólnopolski Przegląd Pio-
senki Polskiej „Kryształowa 
Nuta”. 
-Skoro mówimy o kulturze 
to jakoś tak się historycz-
nie składa, że Lidzbark za-
wsze dzięki swoim znakomi-
tym mieszkańcom zawsze był 
i jest obecny na kulturalnej 
mapie regionu. Czy możemy 
przypomnieć z jakich wyda-
rzeń jesteście obecnie znani? 
-Latem miasto tętni życiem. 
Lidzbarski Dom Kultury i Dom 
Środowisk Twórczych „Ra-
tusz” przy naszym udziale jako 

miasta, często przy współ-
pracy z innymi partnerami or-
ganizuje szereg wydarzeń. 
Nie sposób wymienić wszyst-
kie, ale koneserów muzyki za-
praszam na Lidzbarskie Wie-
czory Jazzowe lub festiwal 
muzyki dawnej Energa Var-
mia Musica. Osoby z poczu-
ciem humoru powinny dotrzeć 
na Lidzbarskie Wieczory Hu-
moru i Satyry. Znajdzie się 
również coś dla wielbicieli ku-
linariów, bo nie gdzie indziej 
jak w Lidzbarku Warmińskim 
mamy Ogólnopolski Festiwal 

Serów Farmerskich i Trady-
cyjnych „Czas na Ser” oraz 
Festiwal Kultury Myśliw-
skiej oraz w tym roku po raz 
pierwszy obchody Ogólno-
polskich Dni Pszczelarza. Do-
bra zabawa to Dni Lidzbarka 
Warmińskiego, a miłośników 
i znawców historii zapraszam 
na Bitwę pod Heilsbergiem. 
Pełny kalendarz imprez znaj-
duje się na Portalu Miejskim 
lidzbarkw.eu oraz Facebooku 
Urzędu Miasta. 
-Czy Lidzbark z planami 
uzdrowiskowymi posiada 
możliwości rozwoju gospo-
darczego? 
-Zawsze staram się dbać 
o aspekt gospodarczy. Chcę, 
jako burmistrz, tworzyć lep-
sze możliwości dla przedsię-
biorców. W roku ubiegłym 
działki w strefie ekonomicznej 
podzielone zostały na mniej-
sze, co przyniosło dobre efekty 
w postaci sprzedaży działek. 
Rozbudowuje się firma Polm-
lek. Nowe miejsca pracy po-
wstały w Termach Warmiń-
skich, a także w firmie EWAN, 
specjalizującej się w produkcji 
mebli. Koncepcja uzdrowiska 
nie wyklucza rozwoju przemy-
słu. Nie może to być przemysł 
ciężki i trzeba pamiętać o odpo-
wiedniej lokalizacji, ale jest on 
koniecznym czynnikiem roz-
woju miasta.
- Jakie inwestycje w tym roku 
rozpoczną się w Lidzbarku 
Warmińskim?
-15 lutego Gmina Miejska uzy-
skała zgodę na przebudowę 
Amfiteatru Miejskiego wraz 
z budynkiem zaplecza. 16 lu-
tego 2016 roku przekazano te-
ren budowy II etapu przebu-
dowy drogi krajowej nr 51 na 
odcinku od ul. Grunwaldzkiej do 
ul. Olsztyńskiej, gdzie powsta-
nie rondo. Trwają tez przygoto-
wania do prac związanych z Bul-
warem, miejscem wypoczynku 
i spacerów. Ponieważ Lidzbark 
Warmiński leży na trasie Green 
Velo, postaramy się także stwo-
rzyć system ścieżek rowerowych 
łączących Termy Warmińskie 
z Serpentynami, centrum mia-
sta oraz Jeziorem Wielochowo, 
które w sezonie letnim cieszy 
się bardzo dużym zainteresowa-
niem.

Foto Paulina Rutkowska 
(R)

Lidzbark Warmiński w ostatnich latach dzięki sporej ilości pienię-
dzy unijnych konsekwentnie kreuje swój wizerunek. O szanse i per-
spektywy rozwoju miasta pytamy Jacka Wiśniowskiego, Burmistrza 
Lidzbarka Warmińskiego.   

Historyczna Perła Warmii konsekwentnie kreuje swój wizerunek

Następny przystanek 
to uzdrowisko

Jacek Wiśniowski 
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
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- Czy po czterech miesiącach 
funkcjonowania parlamentu 
można opisać różnice, które 
odróżniają go od parlamentu 
poprzedniej kadencji?
Pierwsza i podstawowa jest 
chyba widoczna gołym okiem. 
W latach 80-tych popularna 
była amerykańska kome-
dia „Nieoczekiwana zmiana 
miejsc” i tytuł ten doskonale 
obrazuje to, co mam na myśli. 
Niestety nie wszyscy potrafią to 
zaakceptować i przyzwyczaić 
się do nowej sytuacji. Tymcza-
sem, kiedy opozycja staje się 
władzą i odwrotnie, styl pracy 
musi się zmienić. Oczywiście 
rzucają się w oczy zmiany w ła-
wach poselskich i nie mówię tu 
jedynie o liczbie członków, 
których główne partie wprowa-
dziły do Sejmu. Podczas ostat-
nich wyborów pojawił się zu-
pełnie nowy szyk. Pierwszy raz 
nie ma w Sejmie lewicy post-
komunistycznej, pojawiły się 
natomiast partie zupełnie nowe, 
czyli .Nowoczesna i Kukiz’15. 
Proporcje w tej strukturze będą 
się jeszcze zmieniać (o czym 
i słychać w kuluarach, i można 
przeczytać w gazetach), na 
pewno bowiem ten i ów poseł 
zmieni przynależność. Jednak 
większość parlamentarna pozo-
stanie bez zmian i to zdecydo-
wanie wpłynie na obraz pracy 
parlamentu. Szybkość i sku-
teczność tych prac jest zresztą 
widoczna. Po prostu Prawo 
i Sprawiedliwość doszło do 
władzy mając konkretne pro-
pozycje i zaczęło je wprowa-
dzać w życie. Po wyborach 
w roku 2011 koalicja PO + PSL 
też miała większość, a potra-
fiła jedynie sprawić, że tę ka-
dencję określa się w mediach 
jako kadencję niespełnionych 

obietnic. Nie będę tu ich wspo-
minać, bo kampania dawno się 
skończyła, ale jedno wiem na 
pewno; obecny Sejm będzie 
słuchał obywateli i żaden pro-
jekt obywatelski nie trafi do ko-
sza. Szacunek do wyborców, to 
jedna z podstawowych różnic.
- W jakich komisjach, zespo-
łach parlamentarnych lub 
stałych delegacjach podjęła 
Pani pracę w nowej kaden-
cji?
Jeśli chodzi o komisje, to 
w bieżącej kadencji należę do 
dwóch. Jestem przewodni-
czącą Komisji Odpowiedzial-
ności Konstytucyjnej rozpa-
trującej wnioski dotyczące 
pociągnięcia do odpowiedzial-
ności konstytucyjnej wysokich 
urzędników przed Trybunałem 
Stanu i członkiem Komisji do 
Spraw Energii i Skarbu Pań-
stwa, która zajmuje się głów-
nie nadzorem nad własnością 
publiczną w gospodarce i bez-
pieczeństwem energetycznym 
naszego kraju. Podczas obecnej 
kadencji do komisji trafiło już 
kilka projektów ustaw, nad któ-
rymi pracowaliśmy. Tak stało 
się z ustawą o zmianie ustawy 
o efektywności energetycz-
nej, ustawą o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach ener-
gii oraz ustawy Prawo energe-
tyczne. Pracowaliśmy także 
nad zmianami w ustawach 
o funkcjonowaniu górnictwa 
węglowego, o radiofonii i tele-
wizji, o kontroli niektórych in-
westycji, o działach admini-
stracji rządowej. Wszystkie 
te ustawy zostały uchwalone 
przez Sejm, a zatem czasu nie 
marnowaliśmy.
Oprócz przynależności do ko-
misji, należę także do kilku 
zespołów parlamentarnych. 

Zespoły zajmują się zde-
cydowanie węższym za-
kresem spraw niż komisje  
i przynależność do nich najczę-
ściej wiąże się z zainteresowa-
niami i działalnością pozaparla-
mentarną. Dlatego też, jako że 
zawsze bliska była mi tematyka 
dawnych Kresów Wschodnich 
i żywo interesowałam się sy-
tuacją Polaków mieszkających 
poza naszą wschodnią gra-
nicą, zostałam członkiem Ze-
społu ds. Kresów, Kresowian  
i Dziedzictwa Dawnych Ziem 
Wschodnich Rzeczypospoli-
tej. Mając na uwadze rozwój 
regionu, z którego pochodzę 
przyjęłam również członko-
stwo w Zespole ds. Rozwoju 
Polski Wschodniej. Należę 
także do Zespołu Surowców 
i Energii, Zespołu Tradycji 
i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
a także do Zespołu Sympaty-
ków Ruchu Światło – Życie, 
Akcji Katolickiej oraz Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolickich. 
Parlamentarzyści mają różne 
hobby i sympatie, stąd też moja 
przynależność do Zespołu 
Sportowego i Zespołu Straża-
ków. Nie wszystkie z wymie-
nionych Zespołów rozwinęły 
w pełni swoją działalność, ale 
należy pamiętać, że od mo-
mentu rozpoczęcia prac w bie-
żącej kadencji znajdujemy się 
w dość gorącym okresie i pracy 
jest sporo. Jestem jednak prze-
konana, iż aktywność zespołów 
będzie rosnąć. 
Pracy jest sporo i to nie tylko 
w kraju, bowiem w styczniu 
jako członek polskiej delegacji 
parlamentarnej wzięłam udział 
w zimowej sesji Zgromadze-
nia Parlamentarnego Rady Eu-
ropy i muszę powiedzieć, że 
udało nam się przekonać Zgro-

madzenie, aby podczas tej sesji 
nie odbyła się debata na temat 
sytuacji w Polsce, o co usile-
nie zabiegali posłowie Plat-
formy Obywatelskiej. Uważam 
bowiem, że demokracja w na-
szym kraju nie jest i nie była 
ani przez moment zagrożona. 
Na co dowodem jest postawa 
przedstawicieli PO, którzy pod-
czas swoich krajowych i zagra-
nicznych wystąpień donoszą na 
własny rząd i część parlamentu 
(nawiasem mówiąc demokra-
tycznie wybranego) i nie doty-
kają ich z tego powodu żadne 
konsekwencje. Ja to traktuję 
jako element politycznej de-
baty o Polsce, tylko nie mogę 
pogodzić się z bieganiem na 
skargę do innych krajów euro-
pejskich. To jest akurat żenu-
jące, bo wydaje mi się, że spod 
płaszczyka obrońców demo-
kracji wyzierają twarze obroń-
ców przywilejów dotychczaso-
wych elit.
-Jak oceniłaby Pani parla-
mentarną opozycję?
Trochę już o tym powiedzia-
łam, ale powtórzę. Dotychcza-
sowa władza, która zupełnie 
dla siebie niespodziewanie zna-
lazła się w nowej sytuacji, nie 
potrafi sobie z tym poradzić. 
Zarówno PO, jak i PSL nie po-
trafią przyjąć do wiadomości, 
że Polacy stracili do nich za-
ufanie. No nie wszyscy oczy-
wiście, ale zdecydowana więk-
szość tych, którzy postawili na 
nich cztery i osiem lat temu. 
Może zresztą wyraziłam się 
nie dość ściśle, oni zdają sobie 
sprawę z tego, że zostali spro-
wadzeni do roli opozycji, tylko 
zupełnie nie rozumieją, dla-
czego tak się stało i nie potra-
fią się w tej roli odnaleźć. Cza-
sem mam wrażenie, że totalna 
krytyka PiS-u i podjętej przez 
naszą partię działalności usta-
wodawczej ma zagłuszyć ich 
własne sumienia i poczucie 
winy. Miejsca, na których teraz 
siedzimy, oni zajmowali całe 
osiem lat i mając do dyspozy-
cji ogromny strumień unijnych 
pieniędzy i większość parla-
mentarną zmarnowali ten czas. 

Ale osiem lat to wystarczająco, 
żeby przeciętny obywatel po-
łapał się, że to jednak nie Ka-
czyński jest winien, że ceny ro-
sną, a zarobki nie, a pracy też 
nie można znaleźć. Może, je-
śli tamci politycy zrozumieją, 
ile ich własnej winy w tym, że 
przegrali wybory, i zrozumieją 
jeszcze, że naród wybrał PiS 
z jego programem, który wła-
śnie jest wprowadzany w ży-
cie, może wtedy staną się kon-
struktywną opozycją. Na razie 
bowiem jest tak, że jak my pod-
czas głosowania jesteśmy za, 
to oni przeciw i na odwrót. 
Tylko podczas głosowania nad 
ustawą mającą wprowadzić 
w życie program 500+ wstrzy-
mali się, ale głosowanie prze-
ciw byłoby politycznym samo-
bójstwem, zwłaszcza w obliczu 
żądań, żeby 500 przypadało na 
każe dziecko. Swoją drogą to 
też ciekawa sprawa. Najpierw 
w trakcie kampanii wyborczej 
i tuż po niej opozycja związana 
z Platformą twierdziła, że 500 
złotych na drugie i każde ko-
lejne dziecko wykończy budżet 
i jest to projekt niemożliwy do 
sfinansowania. Im bliżej było 
wprowadzenia go w życie, tym 
częściej słyszeliśmy, że PiS nie 
realizuje obietnic wyborczych, 
bo obiecał pieniądze na każde 
dziecko, a teraz chce dawać 
od drugiego. Proszę mi wie-
rzyć, elementy tego programu 
pojawiały się w spotach, ulot-
kach, wypowiedziach wszyst-
kich kandydatów PiS w wybo-
rach parlamentarnych i nie są 
to rzeczy ulotne, istnieją druki, 
nagrania, można to sprawdzić. 
Nigdzie nie było powiedziane, 
że pieniądze będą na każde 
dziecko. Było to oczywiste 
kłamstwo obliczone na podko-
panie zaufania do Rządu i skłó-
cenie polskich rodzin. A jeszcze 
śmieszniej zrobiło się, kiedy 
PO zażądało uwzględnienia 
każdego polskiego dziecka 
w programie 500 plus wbrew 
swoim wcześniejszym poglą-
dom na temat budżetu. 
Jest zresztą w Sejmie także 
opozycja zupełnie nowa, ale 

i o .Nowoczesnej i o Kukiz’15 
trudno się jeszcze wypowiadać, 
gdyż mam wrażenie, że w ob-
rębie tych partii, a zawłaszcza 
drugiej z nich zachodzi pro-
ces ciągłego formowania. Par-
tia pana Petru jest naturalnym 
sojusznikiem PO, gdyż ideolo-
gicznie w ogóle się nie różną. 
Jedyną różnicą jest to, iż jeszcze 
nie sprawowała władzy i to bu-
dzi zaufanie wyborców o libe-
ralnych poglądach rozczarowa-
nych w stosunku do poprzedniej 
ekipy. W każdym razie w Sej-
mie głosują identycznie i prze-
ważnie przeciw. Zupełnie ina-
czej jest w ruchu pana Kukiza, 
gdzie odnaleźć można wiele 
nurtów czy poglądów i to zde-
cydowanie przekłada się też 
na sposób głosowania. Człon-
kowie tego klubu parlamen-
tarnego głosują różnie, naj-
wyraźniej zgodnie z własnym 
sumieniem i poglądami.
-Ciągle słyszymy z ust opozy-
cji ,że Prawo i Sprawiedliwość 
chce zmiany obecnej konsty-
tucji. Czy taka zmiana Pani 
zdaniem nastąpi w tej kaden-
cji, a jeśli są takie pomysły 
to jakie argumenty przema-
wiają za zmianą ustawy za-
sadniczej?
Przede wszystkim do zmiany 
konstytucji potrzeba 2/3 gło-
sów, a takiej większości Prawo 
i Sprawiedliwość nie posiada. 
Musielibyśmy pozyskać głosy 
z innych klubów parlamen-
tarnych. Należy oczywiście 
przekonać należących do nich 
posłów, że zmiany takie są ko-
nieczne i uzasadnione. Wpraw-
dzie wśród posłów Kukiz’15 
również są zwolennicy zmiany 
ustawy zasadniczej, ale to 
mimo wszystko ciągle za mało. 
Wśród posłów PiS panuje prze-
konanie, że nie da się naprawić 
Rzeczypospolitej bez zmiany 
konstytucji i ja się z tym zga-
dzam. Całe to zamieszanie wo-
kół Trybunału Konstytucyjnego 
jest zbędne i nie jestem pewna, 
czy w dłuższej perspektywie 
odzyska on pokładane w nim 
zaufanie. 

Dokończenie na stronie 9

Są plany obniżenia podatku VAT

Decyzja zostanie podjęta 
do końca roku 
Temperatura bieżących sporów politycznych podnosi się i opada. 
Co z tego wynika dla  wyborców, którzy liczą na załatwienie może 
nie tak wielkich spraw jak zmiana Konstytucji, ale chociażby ob-
niżkę stawki podatku VAT i ogólnie poprawę gospodarczej koniunk-
tury? Jak wygląda obecny ,trochę odnowiony parlament i jakie plany 
mają rządzący pytamy posła na Sejm RP z naszego regionu, Iwonę 
Arent. 



925 lutego 2016 r.numer 71www.gwarminska.pl
OPINIE
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Dlatego projekt mówiący 
o zwiększeniu liczby człon-
ków do 18 i wygaszeniu ka-
dencji członków TK wybra-
nych przed jej wprowadzeniem 
jest dobry. Podobnie zresztą jak 
przepis mówiący, że zgodność 
z konstytucją ustawy o Try-
bunale Konstytucyjnym bada 
nie on sam, lecz Sąd Najwyż-
szy. Kukiz’15 złożył taki pro-
jekt niedawno w Sejmie, ale 
oprócz wnioskodawców po-
parli go tylko nasi posłowie. 
My poszlibyśmy jeszcze da-
lej w kwestii wyboru sędziów 
Trybunału. Chcielibyśmy, aby 
opozycja wskazywała jego 8 
członków, a większość parla-
mentarna 7. Będziemy o to za-
biegać. Pragnę przypomnieć, 
że od momentu przyjęcia obec-
nej konstytucji, czyli od 1997 
roku, była ona już dwukrotnie 
nowelizowana, więc nie jest to 
jakiś zamach na konstytucję, 
ale zwyczajne wprowadzenie 
poprawek w obszarach, w któ-
rych przyjęte przepisy się nie 
sprawdziły.
-Krytyczne uwagi zgłaszane 
są w związku z wprowadza-
niem programu 500 + przez 
samorządowców, którzy mają 
ten program wdrożyć w ży-
cie, czyli realizować od strony 
ewidencjonowania wniosków, 
wypłacania pieniędzy itp. Czy 
w ustawie lub rozporządze-
niach przewidziano przekaza-
nie samorządom pieniędzy na 
techniczną obsługę tego pro-
gramu?
Oczywiście, ustawodawca 
przewidział koszty obsługi pro-
gramu i nie chciał nimi obcią-
żać samorządów, które w więk-
szości i tak już mają trudności 
finansowe w realizacji wielu 
swoich zadań. Dlatego też 
w art. 29 ustawy wprowadza-
jącej w życie program 500+ 
znalazł się zapis, że właściwy 
organ oraz samorząd woje-
wództwa realizują zadania z za-
kresu świadczenia wychowaw-
czego jako zadanie z zakresu 
administracji rządowej. Ozna-
cza to, że świadczenie oraz 
koszty jego obsługi zostaną sfi-
nansowane z budżetu państwa, 
a samorządy otrzymają na ten 
cel środki w postaci dotacji ce-
lowej, a koszty obsługi wyno-
sić będą do 2% otrzymanej do-
tacji.
-Kiedy będziemy mogli do-
wiedzieć się czy program 
500+ zaczyna działać i przy-
nosi pożądane zmiany w de-
mografii?
Wprowadzając program 500+ 
liczymy na to, że rodzice prze-

staną bać się, decydując się na 
drugie dziecko, a może i trzecie, 
że nie starczy im pieniędzy na 
ich utrzymanie. Na pewno, żeby 
mówić o pozytywnych skut-
kach programu, kilka lat trzeba 
będzie poczekać. Jeśli w ciągu 
kilku kolejnych lat będziemy 

notować wzrost urodzeń jako 
stałą tendencję, będzie można 
powiedzieć, że program przy-
niósł pozytywne skutki. Nie-
którzy może powiedzą, iż jest 
to kwota niewielka, ale w przy-
padku wielu rodzin będzie to 
najzwyczajniej dodatkowa pen-
sja. A proszę mi wierzyć, Polacy 
nie boją się mieć dzieci, boją 
się tylko tego, że nie zapewnią 
im godnego życia. Statystycz-
nie w Wielkiej Brytanii Polki 
posiadają średnio dwoje dzieci. 
W Polsce statystycznie nieco 
ponad jedno. To nie jest tak, że 
kobiety, które wyjechały, mają 
bardziej prorodzinne poglądy. 
One po prostu mają lepsze wa-

runki i nie boją się o przyszłość 
swoich dzieci. My wprowadza-
jąc program 500+ chcemy spra-
wić, żeby te dobre warunki wy-
stępowały także w Polsce i liczę 
na to, że za pięć, sześć lat, będę 
mogła powiedzieć, iż się nie po-
myliliśmy.

- Mali i średni przedsiębiorcy 
czekają na zmiany, które 
każdy rząd obiecuje przed 
wyborami, tylko po wyborach 
w dziwny sposób te obiet-
nice zostają zapomniane. Ge-
neralnie chodzi o obietnice 
zmniejszenia obciążeń fiskal-
nych, bo dla małych firm sta-
nowią one ogromną barierę 
do pokonania, która często 
jest przyczyną ich znikania 
w pierwszych trzech latach 
działalności z rynku?
Zajmujemy się ustawą po-
datkową. Rozumiemy drob-
nych przedsiębiorców, sklepi-
karzy, którzy zawsze obawiali 
się konkurencji ze sklepami 

wielkopowierzchniowymi. 
Nałożenie podatku zależnego 
od powierzchni miało sprzy-
jać konkurencyjności małych 
sklepów i zwiększonym wpły-
wom do budżetu z dużych. Te-
raz kiedy wprowadzono dwie 
stawki podatku zależne od do-

chodów, ta konkurencyjność 
może wydawać się mniejsza, 
zwłaszcza dla franczyzy. Ja je-
stem jednak przekonana, że 
wprowadzone zostaną zmiany, 
które rozwiążą problemy i wąt-
pliwości. Obecnie nie toczy się 
jeszcze praca ustawodawcza. 
Opracowywane są jednak za-
łożenia do projektu. W prawie 
wszystkich krajach Unii Euro-
pejskiej funkcjonuje taki po-
datek obrotowy. Brakuje go 
w Polsce. Bardzo ważne dla 
przedsiębiorców powinny być 
plany dotyczące obniżenia po-
datku VAT. Ta decyzja ma zo-
stać podjęta do końca bieżą-
cego roku. Czekamy na projekt 

Ministerstwa Finansów. Także 
obniżenie podatku CIT jest 
bardzo ważne, szczególnie dla 
małych firm. Jest propozycja 
zmiany z 19% do 15%. To sta-
nowiłoby znaczną różnicę.
-Czy są jakieś zmiany w Pani 
działalności, jako posła na 

Sejm, związane z wypełnia-
niem mandatu w okręgu wy-
borczym od początku tej ka-
dencji?
Zmian jest niewiele. Robię to, 
co robiłam zawsze. Staram się 
utrzymywać kontakt z wybor-
cami, szczególnie z tymi któ-
rzy potrzebują mojej pomocy. 
Mam trzy biura poselskie: 
w Olsztynie, Nidzicy i Kętrzy-
nie. Często jestem ostatnią de-
ską ratunku dla osób, które 
straciły wiarę w siłę państwa 
opiekuńczego i jego moc eg-
zekwowania praw. W naszym 
okręgu takich spraw jest wiele. 
Jestem posłem nie pierwszą 
kadencję i zdaję sobie z tego 

sprawę. Pracuję intensyw-
nie nie tylko w Sejmie. Zaj-
muję się także sprawami lo-
kalnymi i indywidualnymi. 
Jesienią zajmowałam się pro-
blemem matki, która straciła 
dziecko, ponieważ jego ojciec 
wywiózł je wbrew jej woli do 
Niemiec i kierowałam w tej 
sprawie interpelacje do Mini-
stra Sprawiedliwości i Ministra 
Spraw Zagranicznych. Z kolei 
w styczniu interweniowałam 
u Ministra Rolnictwa w spra-
wie dopłat bezpośrednich, któ-
rych rolnicy z województwa 
warmińsko-mazurskiego za rok 
2015 nie otrzymali w przewi-
dzianym wymiarze. Również 
w styczniu na podstawie sygna-
łów docierających do mojego 
biura wysłałam interpelację do 
Minister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej w sprawie roz-
wiązań legislacyjnych, które 
mogą uderzać w osoby aktyw-
nie poszukujące pracy. W skró-
cie chodzi o to, że osoba pod-
nosząca kwalifikacje może być 
uznana za osobę uczącą się i na 
tej podstawie można odmówić 
przyznania jej zasiłku dla bez-
robotnych. Interweniowałam, 
składając w Sejmie zapytania, 
również w sprawie stale pogar-
szającej się sytuacji w Warmiń-
sko-Mazurskim Centrum onko-
logii, którego zadłużenie stale 
rośnie, a programu restruktu-
ryzacji nie widać. Podobnie 
jak oddziału chirurgii piersi, na 
który zostały przekazane środki 
finansowe. Spraw, z którymi 
zwrócili się do mojego biura in-
teresanci jest jednak znacznie 
więcej. Pochylam się nad każ-
dym problemem, z którym do 
mnie przychodzą.
Sprawy regionu są dla mnie 
priorytetem. Zresztą zawsze 
nimi były. Zawsze starałam się 
być blisko mieszkańców War-
mii i Mazur. Tu się urodzi-
łam, mieszkam i uczestniczę 
w wielu spotkaniach i wyda-
rzeniach. Odbywam regularne, 
comiesięczne spotkania, które 
organizuję razem z Ruchem 
Kontroli Wyborów. W ponie-
działek 22 lutego odbyło się 
już trzecie takie spotkanie. Na 
pewno cenne jest także to, że 
w wyniku wyborów zmieniły 
się także władze wojewódzkie, 
co zapoczątkowało stałą współ-
pracę parlamentarzystów z wo-
jewodą i doprowadziło do re-
gularnych spotkań, na których 
omawiamy najpilniejsze pro-
blemy mieszkańców regionu. 
Takie spotkania na pewno przy-
służą się rozwojowi wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego.

Dariusz Gołębiowski

Iwona Arent, 
Poseł na Sejm RP
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Wiadomości Gazeta War-
mińska: Kto jest inicjatorem 
przeprowadzenia referen-
dum w sprawie odwołania 
obecnych władz Olsztynka?
Artur Wrochna, burmistrz 
Olsztynka: Prawo mówi, że 
taki wniosek może złożyć kilka 
osób. W tym przypadku było 
ich sześć. Wśród nich są dwie 
osoby publiczne- były wice-
burmistrz Olsztynka i jedyna 
opozycyjna radna w Radzie 
Miejskiej Olsztynka. Inicjato-
rzy muszą w ciągu dwóch mie-
sięcy zebrać ponad 1000 pod-
pisów mieszkańców. Jeżeli tak 
się stanie, zostanie zarządzone 
referendum. Praktycznie jeste-
śmy teraz w okresie przedrefe-
rendalnym. 
- W jaki sposób inicjatorzy 
referendum uzasadnili swój 
wniosek?
- Argumenty za referendum 
, w moim odczuciu, radnych 
i wielu mieszkańców, z któ-
rymi rozmawiałem, są kurio-
zalne. Burmistrzowi zarzuca 
się niekompetencję, rozrzut-
ność oraz nietrafione inwe-
stycje. Wymienia się sze-
reg olsztyneckich inwestycji, 
które ponoć doprowadziły do 
poważnych kłopotów finan-
sowych. Są one oczywistą 
nieprawdą. Argument o nad-
miernym zadłużeniu gminy 
jest kompletnie nietrafiony, po-
nieważ bieżące wydatki rów-
nają się bieżącym dochodom. 
Nie udaje się wypracować 
zbyt dużej nadwyżki budżeto-
wej, co wiąże się z ponoszo-
nymi przez gminę wydatkami 
na oświatę i pomoc społeczną. 
Na końcu uzasadnienia wnio-
sku o referendum wspomina 
się o zaciągnięciu zobowiąza-
nia na kwotę 4 milionów zło-
tych. Rzeczywiście, emitu-
jemy w tym roku obligacje, 
co zresztą gmina często robiła 
w latach poprzednich, ale nie 
znaczy to, że zwiększamy za-
dłużenie o 4 miliony. Deficyt 
gminy planowany na koniec 
2016 roku może się zwiększyć 
o ok. 1 700 000 złotych. Zadłu-
żenie na koniec 2015 roku wy-

nosiło 33,2 % naszego budżetu. 
Uważa się ,że poziom bez-
piecznego zadłużenia nie może 
przekraczać 60 % rocznych do-
chodów gminy. Dzięki obliga-
cjom chcemy mięć środki na 
wkład własny na kolejne inwe-
stycje , między innymi budowę 
kanalizacji, wodociągów, 
przedszkoli. Czekamy jedy-
nie na uruchomienie progra-
mów unijnych. Najważniejsze 
jest to, że gmina , przed okre-
sem wejścia w nową finansową 
perspektywę unijną, ma pełne 
możliwości podejmowania ko-
lejnych inwestycji. W ramach 
Cittaslow mamy szansę zdo-
być poprzez konkursy 20 mi-
lionów dodatkowych środków. 
W niektórych przypadkach 
jest to 80% dofinansowania. 
Trzeba korzystać z takich moż-
liwości. Od kilku lat przewod-
niczę polskiej sieci miast Citta-
slow. Wywalczyliśmy między 
innymi to że działania związku 
zostały włączone do Regional-
nego Programu Operacyjnego. 
Mamy doskonałe źródła finan-
sowania, zbliżają się konkursy, 
kolejne pieniądze zostaną za-
inwestowane w rozwój gminy. 
Uważam, że władza, która pra-
womocnie została wybrana 
w wyborach, powinna dokoń-
czyć kadencję, bo w gminie nie 
dzieje się nic niepokojącego. 
Prowadzenie kampanii wy-
borczej co roku jest po prostu 
szkodliwe. Jest to marnowanie 
czasu, pieniędzy i energii wielu 
mieszkańców i urzędników. 
Koszty, poniesione na przepro-
wadzenie referendum i ewen-
tualne , kolejne wybory, mo-
głyby sparaliżować działania 
gminy w celu pozyskania środ-
ków zewnętrznych. 
-To w takim razie, które olsz-
tyneckie inwestycje są naj-
bardziej krytykowane przez 
inicjatorów referendum 
i dlaczego?
-Na wiele inwestycji zdo-
byliśmy środki finansowe 
z różnych programów, które 
dodatkowo zasiliły nasz bu-
dżet w ostatniej kadencji 2010-
2014 kwotą ok. 20 milionów 

złotych. W przypadku Orlika 
inwestycję tę współfinanso-
wało Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, Urząd Marszałkow-
ski i Powiat Olsztyński. Środki 
na organizację muzeum po-
chodziły z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Autorzy 
wniosku za nietrafioną inwe-

stycję uznali między innymi 
remont ratusza i zorganizo-
wanie muzeum. Główną in-
westycją było muzeum, a nie-
które elementy ratusza zostały 
wyremontowane przy okazji. 
Budynek był w fatalnym sta-
nie i dawno należało to zrobić. 
Krytykuje się też powstanie lo-
dowiska, targowiska i Orlika 
między innymi za to, że nie 
tworzą nowych miejsc pracy. 
Jak można mówić o braku po-
trzeby funkcjonowania Orlika, 
jeśli widzi się, że jest to obiekt 
oblegany przez młodzież 
i przez dorosłych mieszkań-
ców często do późnych godzin 
wieczornych. Przede wszyst-
kim jednak wykorzystywany 
jest na zajęciach wychowa-
nia fizycznego przez naszych 
uczniów. Ten obiekt nie będzie 
na siebie zarabiał. Trudno, że-
byśmy pobierali pieniądze od 
młodzieży, którą kształcimy. 
Nowe targowisko powstało po 
to, żeby sprzedający i kupujący 
nie musieli taplać się w błocie. 
Miasta miały możliwość uzy-

skania dotacji na tę inwesty-
cję i skorzystały z niej. Gdyby 
władze Olsztynka zachowały 
się inaczej, pewnie teraz byli-
byśmy za to właśnie krytyko-
wani.
 -Czy to są jedyne krytyczne 
uwagi podnoszone przez opo-
nentów?
-Kolejnym zarzutem podno-
szonym we wniosku o refe-
rendum przez oponentów jest 
wysokie bezrobocie , brak per-
spektyw rozwojowych i bez-
czynność władz w tym zakre-
sie. Wszystkim nam zależy, 
żeby w gminie Olsztynek było 
małe bezrobocie, a władzom 

miasta najbardziej. Wiadomo, 
że nie jest to łatwe zadanie 
i nie wszystko można szybko 
osiągnąć, ale teza o bezczyn-
ności władz w tym zakresie 
jest całkowicie nieprawdziwa. 
W ostatnich latach wiele zro-
biliśmy, żeby przyciągnąć in-
westorów .W trudnym okresie 
braku koniunktury ożywiliśmy 
strefę ekonomiczną. Powstają 
tam obecnie trzy zakłady. Tym-
bark rozpoczyna dużą inwesty-
cję- budowę magazynów i hal 
produkcyjnych , co przynie-
sie niemałe pieniądze dla bu-
dżetu w formie podatków od 
nieruchomości. Współpracu-
jemy z Warmińsko- Mazurską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną 
i dzięki temu udało się sprze-
dać pod inwestycje już pra-
wie wszystkie działki. Ostatnia 
sprzedaż nastąpiła pod koniec 
ubiegłego roku. Kolejne inwe-
stycje są tu planowane w 2016 
i 2017 roku. Nasi radni wywal-
czyli podjęcie decyzji o budo-
wie obwodnicy, łączącej Olsz-
tynek ze stolicą regionu. Jest 

to kolejny element zachęca-
jący potencjalnych inwestorów 
do podejmowania działalności 
w Olsztynku. W naszym planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego przewidzieliśmy też teren 
pod lotnisko i budowę prze-
mysłu. Bezrobocie w powie-
cie olsztyńskim się zmniejsza 
i jest na pewno niższe niż w in-
nych rejonach Polski północ-
nej, ale nie da się tego zjawi-
ska całkowicie wyeliminować, 
dlatego korzystamy ze wszyst-
kich możliwych programów 
osłonowych. Organizujemy, 
przy współpracy z Powiato-
wym Urzędem Pracy, roboty 
publiczne. Rocznie zatrud-
niamy, przy wsparciu środków 
zewnętrznych, kilkadziesiąt 
osób. Jest to oferta dla ludzi 
z niższymi kwalifikacjami, któ-
rym trudniej jest znaleźć pracę. 
Szeroko korzystamy ze stażów, 
które są finansowane dla ab-
solwentów przez Urząd Pracy. 
Sporo pieniędzy na wsparcie 
bezrobotnych przeznaczamy 
z własnego budżetu. 
-A jak wygląda sprawa świad-
czonych przez gminę usług 
komunalnych i zarządzania 
podmiotami, które te usługi 
świadczą, bo jest to kolejny 
obszar, gdzie każdej władzy 
samorządowej „przyłożyć” 
najłatwiej?
Rzeczywiście, we wniosku 
jest zawarte stwierdzenie, że 
pompujemy środki budżetowe 
w przynoszącą coraz więk-
szą stratę Spółkę Komunalną. 
Spółka nie ma przynosić do-
chodów, jej wyniki finansowe 
muszą się bilansować. Po-
przednio funkcjonujący Zakład 
Gospodarki Komunalnej od lat 
był w fatalnym stanie. Spółka 
Komunalna, która powstała 
po jego przekształceniu, swoją 
działalność rozpoczęła od spo-
rych strat. Tym niemniej straty 
spółki z 2015 są zdecydowanie 
niższe od strat z lat poprzed-
nich i to o ok. 300 tysięcy zło-
tych. Wynika to z wdrażanego 
programu oszczędnościowego. 
Mówienie, że spółka ma się 
coraz gorzej, jest kłamstwem. 
W ubiegłym roku nasza spółka 
uzyskała środki unijne i zain-
westowała w przebudowę ka-
nalizacji w mieście. Firma ma 
niełatwą sytuację, ale zacho-
wuje płynność finansową. Być 
może, gdybyśmy drastycznie 
podnieśli opłaty dla miesz-
kańców, nie miałaby żadnych 

problemów. Musieliśmy, co 
prawda, podnieść cenę odbioru 
ścieków, ale wcześniej nale-
żała ona do najniższych w Pol-
sce. Chcąc uniknąć drastycz-
nego wywindowania opłat, 
gmina przejęła na siebie czę-
ściowo koszt odbioru ścieków. 
Radna Wiesława Filipkowska 
zaskarżyła do sądu uchwałę 
Rady Miejskiej o tych dopła-
tach, jako niezgodną z pra-
wem. Efektem anulowania tej 
uchwały byłoby to, że miesz-
kańcy ponosiliby pełen koszt 
odbioru ścieków, albo Spółka 
Komunalna musiałaby upaść. 
Przejęcie jej zadań przez jakiś 
podmiot prywatny doprowa-
dziłoby do niekontrolowanego 
podwyższenia opłat.
- Chyba w większości wnio-
sków o referenda pada zarzut, 
że władza nie słucha opozycji 
i wyborców. Czy w Olsztynku 
jest inaczej? 
-Jest on podnoszony przeciwko 
mnie jako burmistrzowi. Do-
słownie sformułowany mówi 
o: całkowitym ignorowaniu 
głosu i rzeczywistych potrzeb 
mieszkańców, arogancji wła-
dzy, nepotyzmie politycznym. 
Odpowiedź może być tylko 
jedna -promocja za publiczne 
pieniądze nie jest mi do ni-
czego potrzebna, mam na-
tomiast obowiązek infor-
m o w a n i a  m i e s z k a ń c ó w 
o konkretnych działaniach lo-
kalnych władz. Nie wszyscy 
uczestniczą w sesjach rady, 
a społeczeństwo powinno wie-
dzieć, jakie realizujemy in-
westycje i za jakie pieniądze. 
Oskarżenie o nepotyzm jest 
całkowicie kuriozalne, ponie-
waż, poza żoną, która od dawna 
realizuje własną karierę zawo-
dową w instytucji, która nie 
podlega samorządowi gminy, 
nie mam w Olsztynku i okoli-
cach żadnej rodziny. Syn jest 
studentem Uniwersytetu War-
mińsko- Mazurskiego, a córka 
mieszka za granicą. Oburza-
jące jest tworzenie jakichś po-
wiązań między prywatnymi 
osobami a urzędem i kolporto-
wanie takich informacji. Robi 
się to w celu zdyskredytowa-
nia burmistrza i przewodniczą-
cego rady. Znam tysiące osób 
w gminie Olsztynek i z wie-
loma mam możliwość kon-
taktu na co dzień. Nigdy nie 
spotkałem się z podobnym za-
rzutem ze strony mieszkańców. 

Dariusz Gołębiowski

Na początku lutego w Urzędzie Miejskim w Olsztynku oraz w biurze Komisa-
rza Wyborczego w Olsztynie zostały złożone przez grupę inicjatywną, złożoną 
z kilku osób,  powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum gmin-
nego w sprawie odwołania Burmistrza Olsztynka i Rady Miejskiej w Olsztynku 
przed upływem kadencji. O stawianych burmistrzowi  zarzutach, ich racjonalno-
ści i krótko mówiąc co z tego pomysłu może wyniknąć dla gminy i mieszkańców 
rozmawiamy z Arturem Wrochną burmistrzem Olsztynka.

Czy będzie referendum w Olsztynku?

Artur Wrochna burmistrz Olsztynka
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-W czwartek 18 lutego poro-
zumienie w tej sprawie podpi-
sali burmistrz Dobrego Miasta  
Stanisław Trzaskowski i przed-
stawiciel Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki- wyjaśnia 
dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dobrym Mie-
ście- Zbigniew Wójcik. Nasz 
Ośrodek stanie się filią PZLA, 
który zobowiązał się do utrzy-
mania jednego etatu dla in-
struktora, prowadzącego zaję-
cia i doposażenia nas w sprzęt 
lekkoatletyczny. Ośrodek za-
cznie funkcjonować już od 1 
marca. Tego dnia w świetlicy 
OSiR-u inauguracyjny wykład 
pt. „Droga do sukcesu sporto-
wego. Szanse, zagrożenia” wy-
głosi dr Tomasz Boraczyński. 
Wykład jest adresowany głów-
nie do trenerów i animatorów 
sportu. Po inauguracji odbędą 
się pierwsze zajęcia praktyczne. 
OSiR zadbał o przygotowanie 

kadry instruktorskiej. Na prze-
łomie I i II kwartału w Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich w 
Spale odbędzie się II etap kursu 
dla instruktorów, w którym 
weźmie udział 6 osób. Dobro-
miejski Ośrodek Lekkiej Atle-
tyki z czasem ma się przekształ-
cić w klub. Już teraz  prężnie 
działa Dobromiejski Klub Bie-
gacza „Odcisk” . W marcu zo-
stanie utworzona sekcja lekko-
atletyczna dla dzieci ze szkół 
podstawowych a we wrze-
śniu dla gimnazjalistów. Dy-
rektor Wójcik spodziewa się 
,  że także  w tym przypadku 
PZLA utworzy etat dla instruk-
tora i zapewni środki dydak-
tyczne.  Klub będzie działał we 
współpracy z Ludowymi Ze-
społami Sportowymi. -Cho-
dzi głównie o podzielenie się 
kosztami wyjazdów na zawody, 
sponsorowanie obozów i zgru-
powań szkoleniowych. Ponie-

waż od pewnego czasu coraz 
więcej mieszkańców Dobrego 
Miasta uprawia lekkoatletykę, 
władze miejskie rozważają kon-

cepcję modernizacji stadionu, 
który w tej chwili jest obiektem 
wyłącznie piłkarskim z Trasą 
Zdrowia PZU, na której  od-
bywać się będą zajęcia lekko-
atletyczne- mówi Zbigniew 
Wójcik. Wszystko zależy od 
tego, czy projekt uda się spiąć 
od strony finansowej i uzyskać 
na jego realizację środki ze-
wnętrzne. 
OSiR stara się uatrakcyjniać 

pobyt na krytej pływalni. Od 
pewnego czasu funkcjonuje 
w obiekcie  gabinet masażu. 
Od tygodnia na małym basenie 

działa  też  specjalna, mała zjeż-
dżalnia dla dzieci do lat dzie-
sięciu. -Udało nam się powołać 
sekcję pływacką, którą prowa-
dzi kwalifikowany instruktor 
pływania, pan Bogdan Wasz-
kiel. Cieszy się ona na tyle du-
żym powodzeniem, że musimy 
utworzyć kolejną grupę. Będzie 
można mówić wtedy o indywi-
dualizacji treningu. Pływacy 
są  w różnym wieku i prezentują 
różny poziom umiejętności. Ge-
neralnie jest to młodzież , ale 
na początku marca utworzymy 
grupę dla dorosłych, chcących 
nauczyć się podstaw pływania 
lub doskonalić swój styl  - kon-

tynuuje Zbigniew Wójcik.
Dobre Miasto przyłączyło się 
w tym roku do ogólnopolskiego 
projektu edukacyjno- biego-

wego „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 
którego ideą jest oddanie hołdu 
żołnierzom polskiego podzie-
mia antykomunistycznego , 
działającego w latach 1944-
1963. (W 2011 roku dzień 1 
marca został ustanowiony świę-
tem państwowym – Narodowym 
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych” przyp.red.). –
Bieg odbędzie się w najbliż-
szą niedzielę (28 lutego). 
W tej chwili zarejestrowali-
śmy już około 130-tu biega-
czy , a spodziewamy się, że bę-
dzie ich około 150-ciu. Zapisać 
będzie się  można do ostatniej 
chwili, z tym, że wówczas wpi-
sowe będzie o 100% wyższe, 
czyli wyniesie 20 złotych, ponie-
waż jest to dla organizatorów 
pewne utrudnienie. Trasa biegu 
głównego wynosi 1963 metry 
na pamiątkę  tego, że ostatni 
żołnierz wyklęty zginął w 1963 
roku. Bieg główny poprzedzą 
biegi młodzieżowe i dziecięce 
na dystansach 200-300 metrów. 
Trasa biegu głównego, który 
poprowadzony zostanie ulicami 
Dobrego Miasta ,  pokrywa się 
w 90% z trasą Biegu Niepodle-
głości. Tym razem jednak start 
i meta znajdować się, będą przy 
ratuszu Parter Urzędu Miej-
skiego ma być zapleczem pla-
nowanej imprezy. Będzie można 
się tam spokojnie przebrać, od-
począć, napić herbaty, poroz-
mawiać.  Tam też znajdować 
się będzie biuro zawodów. Za-
praszamy nie tylko chętnych do 
biegania, ale także publiczność- 
zachęca  Zbigniew Wójcik.
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym  Mieście poszerza swoją 
ofertę dla zwolenników różnego rodzaju aktywności ruchowej. Od 
marca działalność rozpocznie Ośrodek Lekkiej Atletyki, który z cza-
sem ma się przekształcić w  Klub Lekkiej Atletyki. 28 lutego  po raz 
pierwszy ulicami Dobrego Miasta odbędzie się bieg pamięci „Tro-
pem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, w którym pobie-
gnie ok. 150 180 osób.

Dobre Miasto stawia 
na królową sportu

Pierwszymi stypendystami zo-
stali młodzi sportowcy, trenu-
jący boks w Uczniowskim Klu-
bie Sportowym „Junior” pod 
kierunkiem trenera Karola Tu-
chewicza: Tomasz Kalwara, 
Piotr Szerszeń i Rafał Tuche-
wicz. Tomasz i Piotr  zostali 
w ubiegłym roku złotymi meda-
listami Mistrzostw Polski Mło-

dzików, które odbyły się w Po-
znaniu, natomiast Rafał zdobył 
brąz na Indywidualnych Mi-
strzostwach Polski Juniorów. 
-Stypendium ma być dodatkową 
motywacją dla naszej mło-
dzieży, żeby zobaczyła, że warto 
się czemuś poświęcić i spędzać 
sensownie czas - wyjaśnia po-
mysłodawca programu, wójt 

Sławomir Kowalczyk. Mam na-
dzieję, że niedługo chłopcy uzy-
skają też laury w plebiscycie 
o tytuł Najlepszego sportowca 
powiatu. 
Po uroczystym wręczeniu sty-
pendiów i nagrody specjal-
nej rozpoczęła się część nieofi-
cjalna, w której uczestniczyli...
Dokończenie na stronie 12

17 lutego w Urzędzie Gminy w Świątkach po raz pierwszy wręczono 
stypendia i nagrody dla uzdolnionej młodzieży w ramach Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Pro-
gram został przyjęty do realizacji przez radę gminy Świątki pod koniec 
2015 roku. Jego celem jest finansowe wspieranie uczniów, którzy osią-
gają wybitne wyniki w sporcie, nauce i w rożnych obszarach sztuki. 

Stypendia dadzą im szansę na rozwój

Młodzi sportowcy z mistrzowskimi tytułami

Nowi instruktorzy lekkiej atletyki w dobromiejskim OSiR

Spotkanie u wójta po odbiór stypendium to miłe wydarzenie .Trzeci od prawej: Wójt Gminy Świątki 
Sławomir Kowalczyk
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...między innymi rodzice na-
grodzonych uczniów, ich tre-
ner oraz prezes UKS „Junior” 
Robert Łaszczewski. Tre-
ner Karol Tuchewicz barwnie 
opowiadał o kulisach ostatnich 
sukcesów swoich podopiecz-
nych i ich decydujących wal-
kach. Młodzi ludzie mówili 
o swojej pasji, dotychczaso-
wych osiągnięciach i planach 
na przyszłość. Rafał zdobył już 
kilka medali i zdaniem trenera, 
a jednocześnie taty, jest bardzo 
dobrym zawodnikiem,  chociaż 
nie wiąże swojej przyszłości 
z boksem. Planuje w tym roku 
dobrze zdać maturę  i dostać się 
na medycynę. Tomek na razie 
nie myśli o tym, co będzie ro-

bił w przyszłości. Uważa, że 
boks nauczył go pewności sie-
bie . Zrozumiał też, że w tym 
sporcie siła i wytrzymałość nie 
są najważniejsze. Liczą się  też: 
inteligencja i spryt. Rodzice 
Tomka, są dumni z osiągnięć 
syna. Zauważyli pozytywne 
zmiany w jego zachowaniu. 
Przyznają, że wcześniej mieli 
problemy z okiełznaniem jego 
temperamentu. O przyszło-
ści na razie nie myśli również 
Piotr. Próbował wcześniej tre-
nować inne dyscypliny spor-
towe. Grał na przykład w piłkę 
nożną, ale czuł, że nie jest to 
sport  dla niego. Kiedy po-
wstała sekcja bokserska, posta-
nowił za radą taty spróbować, 
czy boks spełni jego oczekiwa-
nia. -Na razie wydaje się, że był 

to dobry wybór- mówi z prze-
konaniem w głosie Piotr.
Sekcja boksu działa w UKS-
-ie dopiero od 2014 roku, a już 
osiąga sukcesy, na które inne 
kluby muszą pracować przez 
wiele lat.  Na ubiegłorocznych 
Mistrzostwach Polski UKS „Ju-
nior” zajął czwarte miejsce, zo-
stawiając w tyle renomowane 
kluby z dużych miast. To bar-
dzo dobry wynik i wszystko 
wskazuje na to, że uda się nam 
go powtórzyć. Mamy zdolną , 
pracowitą młodzież . Trenują 
u nas także dziewczęta i świet-
nie się spisują. Boks wśród pań 
jest od lat w naszym kraju bar-
dzo popularny . Osiągamy dużo 
lepsze wyniki niż w boksie mę-
skim. Nasze panie potrafią 
przywieźć z mistrzostw Europy 

połowę złotych medali. Po ci-
chu liczę, że moje zawodniczki 
z kolejnych mistrzostw Polski 
także przywiozą medale – mówi 
trener Karol Tuchewicz. Zor-
ganizować klub bokserski nie 
jest łatwo. Najpierw trzeba uzy-
skać licencję po to, żeby zawod-
nicy mogli występować na róż-
nych zawodach. Udało mi się 
zdobyć licencję dość szybko, 
bo już po dwóch tygodniach od 
złożenia wniosku. Kolejnym za-
daniem było uzyskanie dla mo-
ich zawodników stypendiów. 
Myślę, że, jeśli chłopcy będą 
dalej tak pracować, jak dotych-
czas, mają szansę powołania do 
kadry Polski. Trening zabiera 
zawodnikom 10 godzin tygo-
dniowo. Dodatkowo czas za-
bierają im wyjazdy na różne za-

wody, mają też swoje obowiązki 
domowe i szkolne. Mam na-
dzieję, że chłopcy wytrzymają 
tak intensywne zajęcia i nie zre-
zygnują z treningów. Miałem 
już dwóch zawodników w ka-
drze narodowej, między innymi 
mojego syna. Wszystkie inne 
dzieci miały stypendia a nasze 
wyjeżdżały na dwutygodniowe 
zgrupowania całkowicie  na 
koszt rodziców. Dzięki otrzy-
manemu dzisiaj stypendium do 
końca roku ta trójka chłopców 
znajdzie się w dużo lepszej sy-
tuacji. Na szczęście obecne wła-
dze gminy bardzo nas wspie-
rają. Wójt załatwia sponsorów 
, natomiast pani Monika Ćwiek 
pisze projekty do funduszy ze-
wnętrznych. Pani Monika po-
maga mi także przetrwać różne 

okresy załamania, które czasem 
się zdarzają. 
Po ubiegłorocznych sukcesach 
na arenie ogólnopolskiej trener, 
władze klubu i gmina postano-
wili zorganizować na miejscu 
galę  bokserską, która odbędzie 
się już  12 marca w hali spor-
towej w Świątkach. Przyjadą 
zawodnicy z województwa ma-
zowieckiego, pomorskiego, El-
bląga, Tczewa, Szczytna. Swo-
ich zawodników  wystawią 
wszystkie olsztyńskie kluby. 
Chłopcy i dziewczęta , trenu-
jący w Świątkach boks będą 
mieli okazję zmierzyć się z wy-
magającymi rywalami a , co 
najważniejsze – zaprezentować 
się w swoim lokalnym środo-
wisku. 

rad

Młodzi sportowcy z mistrzowskimi tytułami

Wiadomości Gazeta Warmiń-
ska: Gmina Purda pozyskała 
po raz kolejny pieniądze 
z Urzędu Marszałkowskiego, 
na jaki projekt tym razem? 
Rafał Wilczek, sekretarz 
gminy Purda: -Pieniądze po-
zyskane z Urzędu Marszał-
kowskiego zostaną zainwe-
stowane w projekt Kulinarne 
Dziedzictwo Pogranicza War-
mii i Mazur, który realizo-
wany jest w ramach Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich 
[KSOW]. Zorganizowaliśmy 
konkurs skierowany do całego 
województwa. Sam projekt 
napisany został na kwotę 100 
tysięcy złotych. Ostatecznie 
udało nam się pozyskać 89 ty-
sięcy złotych dofinansowania, 
czyli dość sporą kwotę, biorąc 
pod uwagę ogólną ilość zło-
żonych projektów, z których 
tylko kilka dostało dofinanso-
wanie. Co więcej, nasz pro-
jekt znalazł się ex aequo na 5 

miejscu z projektem gminy Pa-
sym. Zakłada on organizację 
warsztatów kulinarnych oraz 
różnego rodzaju działań infor-
macyjno-promocyjnych doty-
czących naszej gminy. 
- Co wspólnego ma gmina 
z tradycją kulinarną?
- Chodzi przede wszystkim 
o promocję naszego regionu. 
Wykonawstwo projektu po-
wierzymy najprawdopodob-
niej GOK-owi, który wspiera 
nasze świetlice, gdzie prowa-
dzone będą zajęcia z kucha-
rzem i dietetykiem. Produkty 
czy sprzęt, będą oczywiście 
opłacone z pieniędzy projektu. 
Podczas finału, który odbędzie 
się na naszych dożynkach, zor-
ganizowany zostanie międzyg-
minny konkurs kulinarny. Do 
udziału zaprosimy ościenne 
gminy, zarówno z Mazur jak 
i Warmii. Przewidywana na-
groda w konkursie kulinarnym 
to 10 tysięcy złotych, a więc 

będzie o co powalczyć. Na-
szym celem jest integrowa-
nie środowisk i wyciąganie 
mieszkańców z domów. Przede 
wszystkim chodzi o dobra za-

bawę, ale chcielibyśmy także 
pokazać ludziom jak można się 
racjonalnie odżywiać, jak wy-
korzystywać nasze dziedzic-
two kulinarne, dla przykładu- 
jak przygotować dania, które 
można potem okazjonalnie 
sprzedawać na różnych festy-

nach. Oprócz działań wymie-
nionych zorganizujemy szko-
lenia w zakresie weterynarii, 
aspektów prawnych, aby zgod-
nie z wszelkimi zasadami móc 

nimi handlować. Tworzymy 
w ten sposób okazję znalezie-
nia nowych źródeł zarobko-
wych dla mieszkańców, któ-
rzy nie mają ich zbyt wielu. 
Jest to wartość dodana. Dla 
gminy może to być uatrakcyj-
nienie różnych wydarzeń i jej 
promocja. Tematem przewod-
nim w projekcie jest ziemniak- 
mazurski kartoflak przeciwko 
warmińskim plackom ziemnia-
czanym. Z uwagi na duże za-
lesienie naszej gminy chcemy 
włączyć do kulinarnych zma-
gań dziczyznę oraz runo leśne, 
z których uczestnicy będą mu-
sieli coś przygotować. Chodzi 
o to, aby skupić się na produk-
tach, która są regionowi naj-
bliższe. Ciekawym punktem 
imprezy będzie także zorgani-
zowanie pojedynku publicz-
ności na najlepszy kartoflak 
czy najlepsze placki ziemnia-
czane. Natomiast, jeżeli chodzi 
o same warsztaty, to będą one 
zależne od kucharza, który je 
poprowadzi. Będziemy uczyć 
jak odżywiać się zdrowo, a jed-
nocześnie smacznie. 
- Kiedy planujecie przepro-
wadzenie konkursu?
- Na konkurs zapraszamy 
w końcówce sierpnia, pod-
czas naszych dożynek. Przez 
cały okres wakacyjny, tj. od 
czerwca do lipca, w 6 świetli-
cach orgaznizowane będą wy-
żej wspomniane warsztaty ku-
linarne. W warsztatach mogą 
brać udział wszyscy chętni, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem osób młodych, seniorów 
60+, oraz osób niepełnospraw-

nych, na tych grupach zależy 
nam najbardziej. Projekt za-
kłada udział 120 osób, a przed-
sięwzięcie promowane będzie 
w mediach. Organizujemy 
także kampanię zachęcającą do 
udziału w konkursie kulinar-
nym, polegającą na uczestnic-
twie w wydarzeniach organizo-
wanych w sąsiednich gminach, 
które zapraszamy do udziału 
w naszych imprezach, ze sto-
iskami promocyjnymi z kuli-
nariami i rękodziełem. Zapla-
nowaliśmy 6 takich wyjazdów, 
dofinansowanych w 100%, 
więc gmina nie musi się dokła-
dać z funduszy własnych. 
Czy inne projekty na ten rok 
są w przygotowaniu?
Złożyliśmy także projekt na 
Kiermas Tradycji, Dialogu, 
Zabawy w Bałdach. Ten pro-
jekt także został zakwalifiko-
wany, jednak póki co spadł na 
listę rezerwową. Ale nawet bez 
dofinansowania i tak zostanie 
zrealizowany. Część sacrum 
pozostaje bez zmian, natomiast 
część związana z festynem 
i koncertami ulegnie modyfi-
kacji. W tym roku na pewno 
nie będzie dużych koncertów, 
które nie cieszyły się zbyt du-
żym zainteresowaniem. Wo-
limy te pieniądze przezna-
czyć na inne imprezy gminne, 
a wiemy jakich wydarzeń na-
sza społeczność oczekuje. 
Oprawa muzyczna w Bałdach 
oczywiście będzie, ale chcemy 
postawić na lokalne zespoły 
działające na terenie naszej 
gminy. 

Dariusz Gołębiowski

Projekt Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza Warmii i Mazur stworzy 
możliwość 120 osobom z gminy Purda spojrzenia na sprawy ku-
charzenia od bardzo fachowej strony. Efektem dodanym będzie 
m.in.  możliwość nauczenia się jak na gotowaniu zarobić, na przy-
kład sprzedając swoje potrawy na gminnej imprezie. O realizacji 
projektu rozmawiamy z jego autorem, sekretarzem gminy Purda 
Rafałem Wilczkiem.   

Mazurski kartoflak kontra warmińskie placki ziemniaczane

W Purdzie 120 osób pozna 
tajniki kuchni regionalnej

Autor projektu kulinarnego sekretarz Gminy Purda Rafał Wilczek
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W województwie warmińsko 
- mazurskim znajduje się 121 
placówek edukacyjnych mniej-
szości narodowych z językiem 
niemieckim i ukraińskim. Wśród 
nich znajdują się oddziały przed-
szkolne, szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły średnie. - 
W ramach ustawy z dnia 6 stycz-
nia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz ję-
zyku regionalnym, rodzic może 
wystąpić z pisemnym wnioskiem 
do dyrektora szkoły o zorganizo-
wanie nauczania języka mniej-
szości narodowej – mówi Alina 
Ślimak, starszy wizytator Ku-
ratorium Oświaty w Olsztynie. 

Na wniosek rodziców

Głównym aktem prawnym regu-
lującym organizację nauczania 
języka mniejszości narodowej 
w szkołach, jest  art. 13 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty oraz rozporzą-
dzenie MEN z dn. 14 listopada 
2007 r.  w sprawie warunków 
i sposobu wykonywania przez 
przedszkola, szkoły i placówki 

publiczne zadań umożliwiają-
cych podtrzymywanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicz-
nej i językowej uczniów należą-
cych do mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz społeczności 
posługujących się językiem re-
gionalnym. We wniosku rodzic 
określa formę nauczania: w ję-
zyku mniejszości, dwujęzycznie 
lub dodatkową naukę języka 
mniejszości. Dokument należy 
złożyć dyrektorowi szkoły przy 
zgłoszeniu ucznia do szkoły 
albo w toku nauki, w terminie do 

dnia 30 kwietnia i nabywa mocy 
prawnej z początkiem kolejnego 
roku szkolnego. 

Z planu lekcji

Uczniowie nie muszą deklaro-
wać przynależności do mniej-
szości narodowej, dlatego nie 
można ustalić, czy w naszym re-
gionie istnieją klasy, w których 
100% uczniów ma niemieckie 
lub ukraińskie pochodzenie. Ję-
zyk mniejszości narodowej jest 
przedmiotem obowiązkowym 

dla ucznia z pełnymi konse-
kwencjami zasad oceniania, kla-
syfikowania i promowania, co 
oznacza, że uzyskana ocena wli-
cza się do średniej ocen, a ocena 
roczna ma wpływ na promocję 
do następnej klasy. Liczba go-
dzin nauczania języka mniejszo-

ści w zespole międzyprzedsz-
kolnym lub międzyszkolnym 
wynosi 3 godziny tygodniowo, 
natomiast w szkołach lub od-
działach z nauczaniem w języku 
mniejszości na poziomie szkoły 
podstawowej, gimnazjum, li-
ceum, technikum lub szkoły za-
wodowej - od 2 do 5 godzin.

Większe subwencje dla
mniejszości

Kwota części oświatowej sub-
wencji w skali ogólnokrajo-

wej w 2015 roku wynosiła 5 
258 zł na każdego ucznia na-
rodowości polskiej, a w przy-
padku szkół mniejszości naro-
dowych - 5 907 zł. W ubiegłym 
roku w województwie warmiń-
sko – mazurskim uczyło się 2 
575 uczniów posługujących się 
językiem mniejszości narodo-
wej, z czego 1 350 – językiem 
niemieckim i 1 225 – językiem 
ukraińskim. Szkoły mniejszości 
narodowych z naszego regionu 
otrzymały dodatkowe środki 
w łącznej wysokości 15 211 
106 zł. - Podział kwoty subwen-
cji oświatowej w jednostce sa-
morządu terytorialnego na po-
szczególne szkoły i placówki, 
w tym na konkretne zadania, do-
konywany jest według zasad wy-
pracowanych przez tę jednostkę 
z uwzględnieniem ponoszonych 
kosztów funkcjonowania szkół 
i placówek realizujących za-
dania wynikające z przepisów 
prawa oświatowego - mówi Ju-
styna Sadlak z biura praso-
wego Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Poziom subwen-
cji przeznaczonych na szkoły 
mniejszości narodowych na 
nowy rok szkolny będzie znany 
pod koniec lutego.

Wydatki na podręczniki

Dlaczego subwencje dla 
uczniów szkół mniejszości 
narodowych są wyższe niż 
w przypadku uczniów pol-
skich szkół? - Dodatkowe 
kwoty mają zrekompensować 
organom prowadzącym szkoły 
zwiększone koszty wynikające 
z organizowania dodatkowych 
zajęć dla uczniów. Zajęcia te 
służą podtrzymywaniu tożsa-
mości językowej i kulturowej 
poprzez naukę języka mniej-
szości narodowej lub etnicznej, 
historii i kultury własnej oraz 
geografii państwa, z którego 
obszarem kulturowym utożsa-
mia się uczeń – odpowiada Ju-
styna Sadlak. Ponadto pod-
ręczniki szkolne i pomoce 
naukowe są dofinansowywane 
z budżetu państwa. Książki po-
trzebne do nauczania mniej-
szości narodowych są wyku-
pywane przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i prze-
kazywane szkołom. Stosun-
kowo niewielki popyt na wspo-
mniane wydawnictwa wpływa 
na wysokie ceny jednostkowe 
podręczników. Okazuje się, że 
bez pomocy państwa edukacja 
mniejszości stałaby się dużym 
obciążeniem dla wielu rodzin.

(aha)

Szkoły mniejszości niemieckiej i ukraińskiej mają za zadanie pielę-
gnować tożsamość narodową uczniów i ułatwić im integrację z pol-
skim społeczeństwem. Jednak pokusa uzyskania większej subwencji 
może zachęcać małe szkoły niepubliczne do nieetycznych zachowań 
i łatwego sięgania po pieniądze dla mniejszości w celu podreperowa-
nia szkolnej kasy. 

Mniejszości narodowe w polskim systemie oświaty

Większa subwencja może
stanowić pokusę 

Jest to spektakl w języku francuskim z polskimi napisami, za-
tem znajomość języka francuskiego nie jest niezbędna.
Spektakl odbędzie się w Sali Widowiskowej w CEIK w Olsztynie. 
Informacje i zapisy: info.drameducation@gmail.com
 
Data: 02 marzec 2016
Godzina: 11.00 
Miejsce: Sala Widowiskowa CEIK w Olsztynie.
Czas trwania: 60 min + 15 minut na spotkanie i rozmowę z au-
torem i artystami
Język: francuski + polskie napisy
Cena: promocyjna: 10 zł
Rodzaj tekstu: Komedia
Liczba aktorów: 4

Po spektaklu sprzedawane będą sztuki autora, w cenie 10 zł. 
Będzie też okazja do otrzymania autografu, zrobienia sobie 
zdjęcia z autorem!
 
Streszczenie spektaklu:
Rodzice wychowują swoje dzieci. Dają im rady, przykład, naka-
zują, rozkazują, pouczają, wyzywają. Rodzice mają być naszym 
wzorem do naśladowania. A co jeśli ich zachowanie nie pokrywa 
się z dawanymi radami? Czy nie jest często tak, że i oni potrzebują 
małej lekcji wychowania? Czy nie potrzebują oni czasami przy-
kładów do naśladowania? W tej zabawnej, pełnej humoru kome-
dii Laurent Van Wetter przenosi nas w świat domowego ogniska 
i pokazuje rodzące się napięcia na linii rodzic - dziecko. „Wycho-
wajmy ich” to kilkanaście scen z życia naszych rodzin!  

Drameducation - Międzynarodowe Centrum Teatru Francuskojęzycznego w Polsce oraz Centrum Francusko-
-Polskie w Olsztynie zapraszają 2 marca na spektakl teatralny „Eduquons-les” autorstwa belgijskiego pisa-
rza Laurenta Van Wettera w wykonaniu francuskiego teatru „Acteon” z Arles.

„Wychowajmy ich”- sztuka z polskimi napisami
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Święto patrona Litwy

Tradycja „Kaziuków” liczy już 
trzysta lat i związana jest ze Św. 
Kazimierzem królewiczem, pa-
tronem Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego i obecnie Litwy. 
Był on synem Kazimierza Ja-
giellończyka i Elżbiety Raku-
szanki, matki królów. Urodził 
się on w Krakowie w 1458 roku 
na Wawelu. Wzrastał w mądro-
ści pod kierunkiem słynnego hi-
storyka Jana Długosza. Jako re-
gent Królestwa Polskiego i jako 
podkanclerz, funkcję którą peł-
nił w Wielkim Księstwie Litew-
skim, urzędując w Wilnie w 1483 
roku, sprawiał władzę w arcymą-
dry sposób. Był osobą pobożną, 
pisał piękne modlitwy. Niestety, 

mając niespełna dwadzie-
ścia sześć lat zmarł na zamku 
w Grodnie z powodu cho-
roby płuc 4 marca 1484 roku. 
Został pochowany w Arcy-
katedrze Wileńskiej pod we-
zwaniem św. Stanisława i św. 
Władysława, w arcypięknej 
barokowej kaplicy p.w. św. 
Kazimierza. Fundatorami 
tej kaplicy byli Zygmunt III 
Waza i Władysław III Waza. 
Kaplica została wyświęcona 
w 1636 roku. Od tej pory 
rozpoczęła się tradycja Kier-
maszu Kaziukowego i Ka-
ziukowych pochodów. Po-
chodom towarzyszył orszak 
przebierańców, handlarzy, 
kuglarzy. Od 1935 roku na 

czele takiego pochodu 
jechał przebrany za Św. 
Kazimierza wilnianin. 
Niestety, te pochody 
odeszły w przeszłość 
w czasach okupacji so-
wieckiej Litwy. 

Obecny Kiermasz 
Kaziukowy wrócił 
do starej tradycji

Multum ludzi, sprzeda-
jących i kupujących, są 
upojeni piękną atmos-
ferą tego kiermaszu. 
Stragany z wyrobami 
rzemieślników ciągną 
się wzdłuż i wszerz na-
szego „grodu nad Wi-
lią”, a mianowicie od 

Placu Ratuszowego aż 
do Arcykatedry, po ca-
łej ulicy Giedymina 
(w okresie międzywo-
jennym ta ulica nosiła 
nazwę Adama Mic-
kiewicza) aż do Placu 
na Łukiszkach, a także 
wzdłuż ulicy Maironisa. 
Na straganach kupić 
można wszystkie wy-
roby rzemieślników Li-
twy i gości z sąsiednich 
krajów. Łyżki drew-
niane, wałki, stolnice, 
kosze, dzbanki i wiele 

innych wyrobów króluje na tym 
kiermaszu. Warto dodać, iż nie 
móc wymienić wszystkich tych 
cudowności, których nasze oczy 
nie mogą ogarnąć. Na szczególną 
uwagę smakoszy zwraca litew-
skie pieczywo, sery, wędliny i li-
tewskie piwo (produkt regional-
nych browarni). Faktem jest, że te 
towary są wyrobem rodzinnych 

przedsiębiorstw.

Piernikowe serca, 
obwarzanki i palmy

Na kiermaszu królują 
również pierniki w po-
staci serca. Gwoli we-
sołości warto przypo-
mnieć, jak handlowano 
tymi kaziukowymi pier-
nikami w okresie dwu-
dziestolecia międzywo-
jennego. Zachęcając do 
kupowania krzyczano 
w gwarze wileńskiej na-
stępujące słowa: „Ka-
ziukowa serca daja, 
bo na złotnia mnie nie 
staja”; „Zapamiętaj so-
bie dzień, gdy ja mówił 
kocham cień”; „Wero-
nicia, moja życia, daj 
mnie igła, daj mnie ni-

cia, a ja wezma serca swoja 
i przyszyja tam, gdzie twoja…”. 
W tym okresie były również 
słynne obwarzanki smorgońskie. 
Sprzedawano je dowcipnie krzy-
cząc: „Obwarzanki sprzedaja, 
dziurki darmo oddaja”. 
Największą ozdobą Kiermaszu 
Kaziukowego są słynne palmy 
wileńskie. Palmy te, które ozda-
biają stół wielkanocny, są nad-
zwyczaj piękne. Najbardziej 
znane są tzw. Wałeczki, wite z su-
chotników naturalnych i farbo-
wanych. Niestety, są coraz rza-
dziej spotykane, gdyż wymagają 

dużej ilości ziół, a jeszcze więk-
szej cierpliwości i pracy. Obecnie 
na Wileńszczyźnie wije się też 
palmy o innych kształtach, a są 
to: „brzuszki”, „rumianki”, „pta-
sie piórka”, „astry” 
i „grzybki”. Niektóre 
z nich przypominają 
bukiety. Owe palmy 
są wyrabiane w pod-
wileńskiej wsi Kraw-
czuny, gdzie pra-
wie w każdym domu 
kobiety od poko-
leń parają się wiciem 
palm. Dziś palmy 
powstają również 
w okolicznych Sała-
tach, Nowosiółkach, 
Wikieliszkach, Cie-
chanowiszkach. W tej 
ostatniej miejscowo-
ści działa obecnie 
izba-muzeum palm. 
Często palmy wielka-
nocne są również uple-

cione z łozy i gałązek ja-
łowca. Niektórzy te palmy 
upiększają różnorakimi 
kwiatami, wykonanymi 
z kolorowego papieru.

Niemenczyński 
„Kaziuczek” 

Piękny jest również „Ka-
ziuczek” w Niemenczynie 
(odbędzie się 12 marca). 
Bardziej on przypomina 
ów kiermasz z okresu mię-

dzywojennego. Jest on mniejszy 
niż ten wileński, ale każdemu Po-
lakowi bardzo bliski. Centrum 
Dziennego Pobytu Osób Nie-
pełnosprawnych w Niemenczy-
nie również ma swój stragan, 
a pieniądze uzyskane ze sprze-
daży wyrobów własnej produk-
cji są kierowane na realizację 
projektów owej instytucji. Warto 
dodać, że w tym roku na „Ka-
ziuczkach” odbędzie się koncert 
zespołu Wiza z Podbrodzia, Re-
jonu Święciańskiego, miejsca po-
łożonego 12 kilometrów od Zu-
łowa, gdzie urodził się twórca 

niepodległości Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej Polskiej Józef 
Klemens Piłsudski. 
Ów artykuł w sposób jasny nie 
odzwierciedli wszystkich wa-

lorów tego pięknego kiermaszu 
w Wilnie i Niemenczynie. Więc 
serdecznie zapraszamy naocz-
nie nasycić się naszymi „Kaziu-
kami”. A kto nie będzie obecny, 
dużo straci…

Andrzej Aszkiełowicz
Śródtytuły pochodzą od redakcji

W marcu szczególną uwagę przykuwa Kiermasz Kaziukowy w Wil-
nie i okolicach. W bieżącym roku Kiermasz Kaziukowy, potocznie 
zwany „Kaziukami”, w Wilnie odbędzie się w dniach 4-6 marca. „Ka-
ziuczek” natomiast odbędzie się w Niemenczynie, największym 
mieście Rejonu Wileńskiego, gdzie przeważa mniejszość polska. 

Korespondencja z Wilna

Kupujcie, kupujcie na „Kiermaszu 
Kaziukowym”… w Wilnie

Andrzej Aszkiełowicz, 
Magister Teologii po 
Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim w Lublinie; 
licencjonowany przewodnik 
po Litwie z dwunastoletnim 
doświadczeniem; nauczyciel 
religii w Gimnazjum 
im. Świętego Stanisława 
Kostki w Podbrzeziu, 
jego Podstawowego 
Oddziału w Pikieliszkach, 
Szkoły-Wielofunkcyjnego 
Centrum w Wesołówce, 
Szkoły Podstawowej 
w Jęczmieniszkach. 
Tel. kom. +370 656 57 565
E-mail: aszkiel@yahoo.com
Zdjęcia: Marian Dzwinel 
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Pianistka należy do grona szcze-
gólnie wyróżniających się ar-
tystów polskich młodego po-
kolenia. Jest absolwentką 
krakowskiej Akademii Muzycz-
nej w klasie fortepianu prof. 
Andrzeja Pikula, którą ukoń-
czyła z wyróżnieniem. Artystka 
uczestniczyła również w kur-
sach mistrzowskich, podczas 
których pracowała z wybitnymi 
pedagogami o międzynarodo-
wej sławie, takimi jak Paul Ba-
dura-Skoda – legenda światowej 
pianistyki czy prof. Dina Yoffe, 
laureatka Konkursu Chopinow-
skiego w Warszawie w roku 
1975.
W I części mistrzowskiego re-
citalu fortepianowego artystka 
wykona kompozycje:
Aleksander Tansman – Sonatina 
Transatlantycka
Fryderyk Chopin – Nokturny 
op. 9 (b-moll; nr 2 Es-dur; nr 3 
H-dur)
Feliks Nowowiejski – Borowiak
Fryderyk Chopin – Ballada g- 
moll op. 23
W II części recitalu pianistka za-
prezentuje następujące utwory:
Aleksander Skriabin – II Sonata 
gis-moll op. 19 („Sonata -fanta-
zja”)
Karol Szymanowski – Etiuda b-
-moll op. 4 nr 3
Ignacy Jan Paderewski – Ca-
price -Valse op. 10 nr 5
Fryderyk Chopin – Scherzo b-
-moll op. 31
Bilety w cenie: normalny - 40 zł, 
ulgowy - 30 zł do nabycia w ka-
sie pon. -pt. w godz.10-18 oraz 

poprzez stronę internetową Fil-
harmonii.http://bilety.filhar-
monia.olsztyn.pl/numerowane.
html?id=272

Polska Orkiestra Sinfonia Iu-
ventus – gościnnie w Filharmo-
nii Warmińsko-Mazurskiej
26 lutego 2016 r. (piątek), 
o godz. 19.00 w sali koncerto-
wej Filharmonii wystąpi Pol-
ska Orkiestra Sinfonia Iu-
ventus. Orkiestrę poprowadzi 
Piotr Staniszewski – absol-
went Akademii Muzycznej 
w Gdańsku w klasie skrzy-
piec oraz Uniwersytetu Mu-
zycznego Fryderyka Chopina 
w klasie dyrygentury symfo-
niczno – operowej. Artysta 
współpracuje jako dyrygent 
z Teatrem Wielkim - Operą 
Narodową w Warszawie.
Orkiestra w Olsztynie zapre-
zentuje dwie kompozycje Ri-
charda Wagnera – Uwerturę do 
opery Tannhäuser oraz Prelu-
dium i Miłosną śmierć Izoldy 
z dramatu muzycznegoTristan 
i Izolda. W drugiej części kon-
certu usłyszymy Uwerturę - 
fantazję „Romeo i Julia” Piotra 
Czajkowskiego. 
Polska Orkiestra Sinfonia Iuven-
tus została utworzona z inicja-
tywy Jerzego Semkowa w 2007 
roku. W skład Orkiestry wcho-
dzą najzdolniejsi absolwenci 
i studenci wyższych uczelni mu-
zycznych, którzy nie ukończyli 
30 roku życia. Sinfonia Iuven-
tus rozpoczęła działalność arty-
styczną w czerwcu 2008 roku. 

Współpracowała ze znakomi-
tymi dyrygentami. 
Od początku działalności or-
kiestra zrealizowała szereg na-
grań płytowych, radiowych 
oraz telewizyjnych dla Univer-
sal Music, CD Accord, DUX, 
Polskiego Radia S. A., Albany 
Records, TVP Kultura. Szcze-
gólne miejsce w dyskogra-
fii zespołu zajmują dwie płyty 
z repertuarem symfonicznym 
(Schubert, Czajkowski) zare-
jestrowane pod batutą Jerzego 
Semkowa. Współpraca dyry-
gencka z Krzysztofem Pende-
reckim zaowocowała wydaniem 
kompletu jego symfonii w au-
torskim kształcie interpretacyj-
nym (2012). Wydawnictwo zo-
stało uhonorowane nagrodą 
International Classical Music 
Award (2014). W dorobku ze-
społu znajdują się ponadto na-
grania z dyrygentami i solistami 
takimi jak Gabriel Chmura (Ri-
chard Strauss, Françaix, De-
bussy), Tadeusz Wojciechowski 
(Chopin), Marcin Nałęcz-Nie-
siołowski (Chopin), Mariusz 
Patyra (Wieniawski), Ivan Mo-
nighetti (Haydn), Agata Szym-
czewska (Bruch, Wieniawski 
i Mendelssohn), George Tchit-
chinadze i Monika Wolińska 
(Bacewicz).
Orkiestra występowała na 
wielu estradach koncertowych 
oraz podczas licznych festiwali 
w Polsce i za granicą: w Au-
strii, Chinach, Francji, Hiszpa-
nii, w Niemczech, Portugalii, 
Szwajcarii, na Litwie, Ukrainie 

i we Włoszech. Od kwietnia 
2009 roku orkiestra jest człon-
kiem Europejskiej Federacji Na-
rodowych Orkiestr Młodzieżo-
wych (EFNYO). W listopadzie 
2013 roku Honorowym Patrona-
tem Artystycznym objął orkie-
strę Krzysztof Penderecki. Od 
września 2015 roku dyrektorem 
orkiestry jest Anna Kościelna.
26 lutego 2016 (piątek), godz. 
19.00 w sala koncertowa Filhar-
monii

Polska Orkiestra SINFONIA 
IUVENTUS – gościnnie w Fil-
harmonii Warmińsko-Mazur-
skiej
Piotr Staniszewski – dyrygent
 
W programie:
Richard Wagner – Uwertura 
„Tannhäuser”
Richard Wagner – Prelu-
dium i Miłosna śmierć Izoldy 
z dramatu muzycznego „Tristan 
i Izolda”

***
Piotr Czajkowski – Uwertura-
-fantazja „Romeo i Julia”
Bilety w cenie: normalny - 40 zł, 
ulgowy - 30 zł do nabycia w ka-
sie pon. -pt. w godz.10-18 oraz 
poprzez stronę internetową Fil-
harmonii
Koncert dostępny na Kartę Du-
żej Rodziny w ramach projektu 
„Warmia i Mazury dla dużej ro-
dziny”

Mistrzowskie recitale już dzisiaj 
W czwartek, 25 lutego 2016r.,o godz.19.00 Filharmonia zaprasza na 
Mistrzowski Recital Fortepianowy w wykonaniu Anny Miernik, a w 
piątek 26.02 na koncert Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Lęk przed tym, co czyha za ogro-
dzeniem narasta z każdym ko-
lejnym dniem, strach przeradza 
się w panikę, potrzeba kontro-
lowania otoczenia staje się coraz 
większa. Paranoja i natręctwa 
kobiety wpływają na jej relacje 
z mężem, wobec którego sta-
wia coraz większe wymagania. 
Oboje dążą do perfekcji, wspi-
nają się po kolejnych szczeblach 
społecznej hierarchii, uciekają 
przed ubóstwem, przemocą, izo-

lują się od wszystkiego, co nie 
pasuje do ich świata. Tymcza-
sem zagrożenie jest bliżej niż 
można się spodziewać i wcale 
nie musi przyjść z zewnątrz. 
W tym świecie człowiek musi 
być godzien swoich lęków. 
W przedstawieniu możemy 
oglądać aktorów nominowa-
nych do Teatralnej Kreacji Roku 
2015 – Marzenę Bergmann 
i Grzegorza Gromka. Warto zo-
baczyć ich role przed oddaniem 

głosu w plebiscycie, którego 
szczegóły można poznać na 
stronie teatru – www.teatr.olsz-
tyn.pl

przekład: Artur Kożuch, reży-
seria: Jacek Jabrzyk, scenogra-
fia i kostiumy: Bartholomäus 
Martin Kleppek, muzyka: Ja-
nosch Fries 
obsada: Marzena Bergmann, 
Grzegorz Gromek, Dominik Ja-
kubczak

Na Scenę Margines Teatru Jaracza powraca doceniony przez krytyków spektakl 
„W stanie zagrożenia”. Oto na strzeżonym i monitorowanym osiedlu, w luksuso-
wym apartamencie zabezpieczonym na tysiące sposobów, mieszka małżeństwo, 
które za wszelką cenę chce zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. 

Stan zagrożenia z nominowanymi

Siedmiu mężczyzn poszukuje 
w świecie miłości i odrobiny 
szczęścia. W świecie, w którym 
niełatwo być prawdziwym fa-
cetem i coraz trudniej zorien-
tować się, czego od mężczyzn 
oczekują kobiety. Filip, sympa-
tyczny roztrzepaniec, właśnie 
traci pracę, gdy ledwie co po-
znana Zosia oznajmia mu, że jest 
z nim w ciąży. Z kolei jego przy-
jacielowi Tomaszowi zawsze 
wszystko się udaje – narzeczona  
i własny dom już czekają. Gdyby 
tylko nie ta panika przed poważ-
nym zobowiązaniem… 
Producent muzyczny i podry-
wacz Kordian nie planuje jesz-
cze życiowej stabilizacji – dla 
niego życie to szaleństwo i stan 
wiecznego upojenia. Ricky – 
gwiazdor wymagający niezwy-
kle intensywnej opieki – tylko 
on potrafi wyprowadzić Kor-
diana z tego stanu. Podczas gdy 
opuszczony przez żonę kierowca 

autobusu Stefan wszelkimi spo-
sobami stara się odzyskać Ju-
lię, zrozpaczony Jarosław cierpi 
w swojej samotności…
Ogólnopolska sieć kin Helios 
zaprasza Widzów na premie-
rowe pokazy filmu „7 rzeczy, 
których nie wiecie o facetach” 
w całej Polsce już od najbliż-
szego piątku. Szczegółowe in-
formacje zostały opubliko-
wane pod adresem: www.
helios.pl/siedemrzeczy. Bilety 
są już dostępne w sprzedaży, 
zapraszamy na seanse!
Helios S.A. to największa sieć 
kin w Polsce pod względem 
liczby obiektów. Dysponuje 37 
kinami, posiadającymi łącz-
nie 206 ekranów i ponad 42 
tys. foteli. Sieć kin Helios jest 
w 100% scyfryzowana. Spółka 
skupia swoją działalność głów-
nie w miastach małej i śred-

niej wielkości, ale jej kina są 
również obecne w najwięk-
szych aglomeracjach Polski, 
m.in. w Łodzi, Gdańsku i Wro-
cławiu. Helios S.A. jest czę-
ścią Grupy Agora, jednej z naj-
większych spółek medialnych 
w Polsce, działającej w segmen-
cie prasy (wydawca m.in. „Ga-
zety Wyborczej”, „Metrocafe.pl”  
i czasopism), reklamy zewnętrz-
nej (lider rynku - AMS), Inter-
netu (grupa Gazeta.pl), radia 
(stacje radiowe: Radio TOK FM, 
Radio Złote Przeboje, Rock Ra-
dio i Radio Pogoda) i telewizji 
(współwłaściciel kanału filmo-
wego Stopklatka TV). Helios 
został nagrodzony Godłem Te-
raz Polska podczas XXV edycji 
konkursu w kategorii USŁUGI 
oraz tytułem Created in Poland 
Superbrands 2015/16 w katego-
rii KINA.

26 lutego na ekrany 
kin ogólnopolskiej 
sieci Helios przebo-
jem wchodzi kome-
dia w gwiazdorskiej 
obsadzie - „7 rze-
czy, których nie wiecie 
o facetach”. Siedem 
różnych historii, które 
się ze sobą przepla-
tają, siedem spojrzeń 
na mężczyzn, ich rela-
cje i związki… Tego nie 
można przegapić!

„7 rzeczy, których nie wiecie 
o facetach” w kinach Helios!
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W Olsztynie, jak to jest już od 
kilku lat, rekrutacja do przed-
szkoli i szkół odbywać się będzie 
z wykorzystaniem systemu in-
formatycznego. Na stronie www.
nabor.pcss.pl/olsztyn  rodzice 
znajdą informacje o ofercie pla-
cówek, poznają warunki przyję-
cia, wypełnią wniosek o przyję-
cie i uzyskają wyniki rekrutacji. 
Zgodnie z przyjętymi harmono-
gramami nabór do przedszkoli 
trwać będzie od  15 do 31 marca 
a jego ostateczny wynik zostanie 
publicznie ogłoszony 29 kwiet-
nia. Rekrutacja do szkół  pod-
stawowych rozpocznie się 22 

marca i potrwa do 11 kwietnia. 
Jej wyniki poznamy 27 kwiet-
nia. W Olsztynie działa 26 przed-
szkoli publicznych i około 40-tu 
niepublicznych. Aktualnie do pu-
blicznych przedszkoli uczęszcza 
3043 dzieci, do placówek niepu-
blicznych 2703, a w klasach „ze-
rowych” jest ich 108. Tyle mniej 
więcej miejsc oczekuje na dzieci 
w roku szkolnym 2016/2017. 
Od tego, ilu sześciolatków opu-
ści w tym roku przedszkola, za-
leżeć będzie liczba miejsc dla 
dzieci młodszych. Wynik naboru 
uczniów do klas „zerowych” 
i klas pierwszych szkół podsta-

wowych jest jednak wielką nie-
wiadomą. Największe obawy 
mają dyrektorzy szkół i nauczy-
ciele klas początkowych. -Może 
się zdarzyć, że niektóre szkoły 
będą miały   problem z  nabo-
rem uczniów do pierwszych klas 
- mówi zastępca dyrektora 
Wydziału Edukacji  Urzędu 
Miasta Olsztyna Teresa Wi-
śniewska. Na pewno znajdą się 
w nich te dzieci, które miały od-
roczony obowiązek szkolny i  
siedmiolatki , które na wniosek 
rodziców będą ponownie zapi-
sane do klasy pierwszej.

Dokończenie na stronie 17

Zbliża się czas rekrutacji do przedszkoli i szkół. W grudniu ubiegłego 
roku Sejm postanowił pozostawić rodzicom decyzję o  wysłaniu swo-
ich sześcioletnich dzieci do szkoły.  Jest to sytuacja, która niepokoi 
zarówno samorządy, nauczycieli, jak i rodziców przedszkolaków. Je-
żeli większość sześciolatków pozostanie w przedszkolach, może za-
braknąć miejsc dla dzieci trzyletnich, ponieważ prawo do wychowania 
przedszkolnego będzie ich dotyczyć dopiero od 1 września 2017 roku.

Wszystko rozstrzygnie  się pod koniec kwietnia

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Decydują rodzice

EDUKACJA
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Dokończenie ze strony 16

Nie wiadomo, jak zachowają się 
rodzice dzieci sześcioletnich. Być 
może dla niektórych z nich waż-
nym argumentem za posłaniem 

do szkoły sześcioletniego dziecka 
będzie mała liczebność klas. W tej 
sytuacji łatwiej też będzie dostać 
się do wybranej szkoły dzieciom 
spoza obwodu. Naprawdę trudno 

przewidzieć, jaki będzie wynik re-
krutacji.  Wszystkiego dowiemy 
się w kwietniu- wyjaśnia nam 
Teresa Wiśniewska. 

rad

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

EDUKACJA
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REKLAMA

MARATON GROZY 26.02. GODZ. 23:00
FILMOWE PRANKI SCOOBY-DOO 28.02. GODZ. 10:30
KINO KONESERA „SYN SZAWŁA” 02.03. GODZ. 18:00
KULTURA DOSTĘPNA ,,OBCE NIEBO” 03.03. GODZ. 18:00

PREMIERY
110% POLSKA/12 – 11:00*
*dotyczy 27-28.02.
7 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH POLSKA/15 – 
11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00*, 21:15**
*nie dotyczy 26.02., **dotyczy 26.02.
3D BOGOWIE EGIPTU USA/AUSTRALIA/10 NAPISY – 17:30, 20:00
BOGOWIE EGIPTU USA/AUSTRALIA/10 NAPISY – 11:15*, 11:30**
*dotyczy 27-28.02., **nie dotyczy 27-28.02.
POKÓJ IRLANDIA/KANAD/15 NAPISY – 13:00, 18:15, 20:45*, 21:00**
*dotyczy 26.02., **nie dotyczy 26.02.
GRIMBSY WLK. BRYTANIA/15 NAPISY – 16:15*, 16:45**, 19:15, 
21:00*, 21:15**
*dotyczy 26.02., **nie dotyczy 26.02.
THE LOBSTER IRLANDIA/WLK. BRYTANIA/GRECJA/FRANCJA/
HOLANDIA/USA 15 NAPISY – 10:15*; 10:30**; 11:15***; 13:30****; 
19:30*****; 20:15******; 20:45*******; 22:00********
*dotyczy 27.02., **nie dotyczy 26-27.02.; ***dotyczy 26.02.; ****doty-
czy 2.03; *****nie dotyczy 2.03.; ******dotyczy 26.02.; *******dotyczy 
2.03; ******** nie dotyczy 26.02 oraz 02.03.

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS OLSZTYN
WAŻNY 26.02.-03.03.2016 r

ROZRYWKA
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AUTO-MOTO KUPIĘ
 
KOLEKCJONER kupi stare auta: 
Syrena,Warszawa,Mikrus,Nysa,Wo
łga,Moskwicz,Gaz,Fiat,Zaporożec,
Simka i inne ciekawe oraz wszelkie 
części tel. 505529328.
 

INNE KUPIĘ
 
KOLEKCJONER kupi stare moto-
cykle-części:silniki,ramy,baki,koła-
,kosze itd. oraz wojenne przedmioty: 
szable,bagnety,hełmy,czapki,mundu-
ry,odznaki...505529328.
 

INNE SPRZEDAM
 

Sprzedam akordeon 
Weltmejster 80 basów, stan 

dobry. Tel.697 343 270. 
 

PRACA DAM
 
Osobę do odczytów liczników 

gazowych, Olsztynek 
i okolice tel. 798 748 267. 

 
! Ciekawe możliwości dorabiania dla 
każdego, 601-64-90-31, 696-129-
363.

! MLM -Perfumy, Suplementy. Mer-
cedes Benz, 783-25-70-84.

AGREGAT tynkarski wynajmę, 500-
029-001.

APTEKA w Olsztynku zatrudni tech-
nika farmacji, 602-288-514.

BRUKARZY i pomocników z do-
świadczeniem lub brygadę brukar-
ską, 600-36-33-76.

BRYGADZISTĘ (roboty ziemne), 
niwelatora, dokumantacji, 661-268-
040, 661-395-829.

DELIKATESY przy Dworcowej 68 
zatrudnią sprzedawczynię na umowę.

DO ochrony obiektów Olsztyn, Do-
bre Miasto, 661-555-540.

FIRMA pożyczkowa zatrudni dorad-
ców klienta. Wysokie prowizje, naj-
lepsze warunki, tel. 734-422-581.

KIEROWCA C+E. Kętrzyn, 603-
604-127.

KIEROWCĘ C, 509-840-270.

MECHANIK samochodowy, 604-
212-663.

OPERATOR pompogruszki, 797-
590-507.

OPERATORA koparko-ładowarki. 
Praca w delegacji, 661-395-829, 661-
268-040.

SALON Fryzur Salsa zatrudni fry-
zjera, fryzjerkę. Telefon kontaktowy, 
695-840-803.

SPAWACZY TIG, MAG, ślusarzy ze 
znajomością rysunku, 514-876-913.

ZATRUDNIĘ kierowcę C, CE 
w transporcie międzynarodowym, 
604-295-455.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E i opera-
tora koparki kołowej, 606-104-108.

ZATRUDNIĘ stażystę w spedycji 
międzynarodowej, 604-295-455.

ZATRUDNIĘ w gospodarstwie, 
601-772-124.

ZATRUDNIĘ w gospodarstwie, 
796-754-027.

ZATRUDNIAMY do sprzątania 
w szpitalu w Olsztynie. Kontakt: 
510-015-098.

ZATRUDNIMY operatora koparki 
na pełen etat. Budowa Barczewo. 
Kontakt: 785-921-909.

ZLECĘ od zaraz profesjonalnej fir-
mie wykonanie przyłączy kanaliza-
cji sanitarnej. Olsztyn, 600-433-003.
 

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

 
OSTRÓDA - 2 pokoje. Cena- 99tys. 
Do negocjacji. Dzwoń - 791896475.

RUCIANE NIDA - 2 pokojowe 
piękne mieszkanie w bloku blisko je-
ziora, cena-99tys.-tel.-791896475.

3 HEKTAROWA działka rolna 
w Kronowie 24km od Olsztyna. Ta-
niej nie znajdziesz, extra cena-tylko 
69tys.tel-791896475.

OLSZTYN-Łęgajny, mieszkanie-2po-
koje-29metrów. Okazyjna cena-tylko 
89tys. i do negocjacji-791896475.

DZIAŁKA BUDOWLANA w Olsz-
tynie, 2400m. Możliwość podziału 
na 2 działki. Cenza okazyjna, tylko 89 
tys. OKAZJA!!! dzwoń - 791896475.

SPRZEDAM działkę pod 
budowę domu jednorodzinnego, 

10 km od Olsztyna 19 zł/m2. 
Prąd, woda, kanalizacja 
w drodze tel. 693614291. 

SPRZEDAM działkę pod 
budowę domu jednorodzinnego, 

10 km od Olsztyna 19 zł/m2. 
Prąd, woda, kanalizacja 
w drodze tel. 693614291. 

 

USŁUGI
 
BIURO nieruchomości A.M. za-
prasza. Szybko i skutecznie sprze-
damy twoją nieruchomość, zapra-
szamy, Olsztyn-Partyzantów 65/10, 
tel.794000000.

ZAMIENIMY wszystkie nierucho-
mości. Kompleksowo zajmiemy się 
też trudnymi nieruchomościami, za-
praszamy, Olsztyn-Partyzantów 
65/10, tel.794000000.

POŻYCZKI pod zastaw mieszkań, 
działek, lokali, domów. Również 
bez spłat miesięcznych. Pożyczki-
-C.H.JAKUB w Olsztynie TEL-89 
5350313.

POŻYCZKA pod zastaw samochodu 
z opcją używania. Pożyczasz od nas 
pieniądze i dalej jeździsz swoim 
autem, pożyczki C.H.Jakub tel. 
895350313.

POŻYCZKI zapraszają, Olsztyn-
-Partyzantów 65/10, tel. 730200200. 
Pożyczymy każdą kwotę, pod zastaw 
auta, mieszkania, każdej nierucho-
mości, bez zbędnych formalności.

POTRZEBUJESZ pieniędzy? Bank 
ci odmówił? Pożyczka do 30000zł. 
Więcej niż prawdopodobne, że ją 
dostaniesz, zapraszamy! Olsztyn-
-C.H.Jakub, parter, tel.-89 5350313.

EMERYCIE, rencisto, potrzebujesz 
pieniędzy? Pożyczki expresowe do 
30000zł. Expres umowa. Wystarczy 
decyzja z ZUS. Olsztyn-C.H.Jakub, 
parter, .tel-89 5350313.

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie, glazurnicze, podłogi. 
Tel. 669 336 031. 

ANTENY tv/sat-dekodery (nc+, pol-
sat), telewizory, kino d.- montaż, stro-
jenie, naprawa w przystępnej cenie. 
Profesjonalnie, tel. 505852046. 

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie, glazurnicze, podłogi. 
Tel. 669 336 031. 

! Glazura, hydraulika, malarskie, 
669-336-031

BUDOWA domów, 501-250-779

BUDOWA domów, remonty, wykoń-
czeniówka, 602-40-44-75

CYKLINOWANIE bezpyłowe, 500-
709-992

CYKLINOWANIE bezpyłowe, 502-
472-522

POLBRUK kompleksowo, 602-401-
309

POSADZKI agregatem, 503-155-
084

POSADZKI agregatem, 721-222-
736

WYBURZENIA, wykopy, wywóz 
gruzu, ziemi, tłuczeń piasek, odśnie-
żanie, koparki-ładowarki, wywrotki, 
czarnoziem, 604-849-831

ŻALUZJE, rolety, 89/541-35-00, 
504-720-494

PRZEPROWADZKI - najtaniej, 
797-451-602
1,5T +winda najtaniej 797-451-602

BAGAŻÓWKA, 608-845-189

GLAZURNICTWO, 607-809-431

OGŁOSZENIA DROBNE
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Pierwsza odsłona meczu to za-
cięty i wyrównany pojedynek. 
Żadna z drużyn nie była w sta-
nie wyjść na większe niż dwu-
bramkowe prowadzenie. Olsz-
tyńska drużyna tego dnia grała 
bez najlepszego strzelca Mar-
cina Malewskiego, który pau-
zował za czerwoną kartkę. Do 
remisu 12:12 olsztyniacy dopro-
wadzili w ostatniej sekundzie 
pierwszej połowy.  - W naszym 
składzie zabrakło dziś Marcina, 
pierwsza partia była bardzo wy-

równana, ale potrafiliśmy zała-
tać tę lukę i zagrać dobrze. Spo-
dziewaliśmy się, że po przerwie 
będzie podobnie, ale wyszliśmy 
na prowadzenie, którego już 
nie oddaliśmy - mówił po me-
czu, świetnie dysponowany tego 
dnia, bramkarz Warmii - Ma-
teusz Gawryś.  Druga odsłona 
spotkania to koncert w ofensy-
wie Warmii Traveland Olsz-
tyn. Drużyna ze stolicy Warmii 
i Mazur szybko wyszła na pro-
wadzenie, którego już nie od-

dała do końca meczu. W bramce 
brylowali olsztyńscy golki-
perzy, a na listę strzelców co 
chwila wpisywali się Droździk 
i Kopyciński.  Warmia poka-
zała po raz kolejny charakter, 
a olsztyńska Hala Urania nadal 
jest niezdobyta w tym sezonie. 
Po tym spotkaniu Warmia 
Traveland Olsztyn umocniła 
się na pozycji lidera I Ligi i jest 
na dobrej drodze do awansu 
o klasę wyżej. 

al

Na taki “kawał” piłki ręcznej kibice w Olsztynie czekali od dawna. 
Mecz pomiędzy Warmią Traveland Olsztyn a Meblami Wójcik El-
bląg budził duże zainteresowanie.  Tego dnia po raz pierwszy od lat 
na zmagania  szczypiornistów otwarta była cała Hala Urania, która 
zgromadziła tłumy kibiców. Nie zawiedli ich oczekiwań zawodnicy 
obydwu drużyn, ale to klub z Olsztyna był górą i pokonał swojego 
rywala z Elbląga 29:26 (12:12). 

To był mecz! Derby regionu dla Olsztyna! 

-Cieszę się, że rozegraliśmy ten 
sparing. Mieliśmy sporo proble-
mów przy tak agresywnie grają-
cym przeciwniku, aby się utrzy-
mać przy piłce. Tak wyglądają 
sparingi z zespołami z niższych 
lig, bowiem zawodnicy nasta-
wiają się, że grają z zespołem 
teoretycznie lepszym, to trzeba 
więcej biegać i grać bardziej agre-

sywnie. - podsumował sparing 
Mirosław Jabłoński, trener Sto-
milu Olsztyn 
Olsztynianie przystąpili do po-
tyczki z rezerwami stołecznego 
klubu bez kilku kluczowych za-
wodników. W związku z proble-
mami kadrowymi w roli stopera 
musiał zagrać ofensywny pomoc-
nik Grzegorz Lech.  W barwach 

Legii Warszawa kibice mogli zo-
baczyć dobrze znanego z ekstra-
klasowych boisk Tomasza Brzy-
skiego (na zdjęciu). 
Pierwsze ligowe spotkanie w tym 
roku Stomil Olsztyn rozegra na 
własnym stadionie z Olimpią 
Grudziądz. Mecz zaplanowano 
na 5. marca, początek o 13:00. 

al

Tego spotkania Stomil Olsztyn nie będzie wspominał dobrze. 
“Biało-niebiescy” ulegli w meczu sparingowym rezerwom Legii 
Warszawa. Przez niemal całe spotkanie wyraźną przewagę miał 
warszawski zespół i to on zasłużenie wygrał 3:1.Honorowe trafienie 
dla olsztynian zaliczył w 60 minucie Rafał Kujawa.

Stomil przegrał 
z rezerwami Legii 

- To był ciężki i trudny mecz, 
choć wynik może na to nie wska-
zywać. Ten mecz mógł się rów-
nie dobrze zakończyć 3:2 i na-
szą przegraną. Cieszymy się, bo 
takie mecze, gdzie w dwóch se-
tach nic nam nie wychodzi, 
a wygrywamy, pokazują dojrza-
łość drużyny. My również mamy 
problem z meczami wyjazdo-
wymi i wydaje mi się, że jest to 
związane z wiekiem zespołu. Je-
steśmy młodymi drużynami.- ko-
mentował przebieg spotkania 

Paweł Woicki kapitan Indyk-
polu AZS Olsztyn.
W pierwszych dwóch odsło-
nach przewaga gospodarzy 
była wyraźna i nie zmąciły tego 
dość długie okresy przestojów.  
Mimo kilku słabszych momen-
tów olsztynianie panowali nad 
sytuacją. Indykpol AZS Olsz-
tyn potknął się dopiero w  trze-
ciej partii. Po wyrównanym 
początku inicjatywę przejęli go-
ście. Odskoczyli na kilka punk-
tów i swojej szansy nie wypu-

ścili. Na szczęście olsztyńscy 
siatkarze zakończyli ten pojedy-
nek w czterech setach. W ostat-
niej odsłonie meczu to oni byli 
górą. Uniknęli wpadek i zdobyli 
komplet punktów. - To był szcze-
gólny dla nas mecz. W ostat-
nim meczu mieliśmy problem 
z blokiem. Dzisiaj było ich mnó-
stwo. Praca przyniosła efekty. - 
skwitował to spotkanie Andrea 
Gardini trener Indykpolu 
AZS Olsztyn.

al

Wtorek (23.02) w Hali Urania stał pod znakiem akademickiej siat-
kówki. Na boisku zmierzyły się tego dnia AZS Olsztyn z AZS-em 
Częstochowa. I w tym pojedynku górą byli siatkarz z Kortowa, któ-
rzy wygrali to spotkanie 3:1 (25:21, 25:12, 22:25, 25:21).

Akademickie spotkanie 
w Uranii dla Indykpolu 


