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Konkurs EuroStaż skierowany 
jest do osób między 19 a 26 ro-
kiem życia. Szukamy tych, któ-
rzy nie siedzą z założonymi rę-
kami, ale chcą inwestować 
w siebie, szukają nowych wy-
zwań i dążą do podniesienia 
swoich kwalifikacji. Pamię-
taj - EuroStaż jest nie tylko dla 
tych, którzy chcą związać swoją 
przyszłość z szeroko pojętą po-
lityką. Doświadczenie nabyte 
w Brukseli może przydać Ci 
się w wielu dziedzinach lub być 
po prostu niezapomniana przy-
godą!
Konkurs jest podzielony na trzy 
etapy:

- etap I trwa od 17 maja do 10 
czerwca. Wejdź na stronę www.
eurostaz.pl i wypełnij test spraw-
dzający podstawową wiedzę 
o Unii Europejskiej. Do etapu II 
awansuje po 50% najlepszych 
uczestników z każdego woje-
wództwa.
- etap II potrwa od 14 czerwca 
do 4 lipca i będzie miał charak-
ter regionalny. Zadaniem będzie 
napisanie pracy na wskazany 
przez organizatorów temat. Do 
kolejnego etapu awansuje po 10 
uczestników z każdego woje-
wództwa.
- etap III potrwa od 16 lipca do 5 
sierpnia i będzie polegał na wy-

łonieniu drogą głosowania na 
Facebooku 16 laureatów, którzy 
wyjadą na płatny staż do Parla-
mentu Europejskiego. Nagrody 

dodatkowe w konkursie to 32 
wizyty studyjne oraz 300 nagród 
niespodzianek.
Nie wiesz, czy Ci się uda? 
Sprawdź się! Wejdź do gry! 
Przekonaj się, że Bruksela jest na 
wyciągnięcie ręki. Płatny staż to 
doskonała okazja, by pod okiem 
merytorycznej kadry w między-
narodowym otoczeniu poznać, 
jak działają unijne instytucje. 
Wejdź na : www.eurostaz.pl

16 płatnych staży w Parlamencie Europejskim, 32 wyjazdy studyjne 
i 300 dodatkowych nagród czeka na laureatów kolejnej edycji Eu-
roStażu. Nie czekaj - weź udział w konkursie i zdobywaj doświad-
czenie w jednej z najważniejszych unijnych 
instytucji. Wejdź na stronę www.eurostaz.pl 
i dowiedz się więcej.

Płatne staże 
w Parlamencie Europejskim

Zarządzenie Szefa KPRM do-
tyczy rządowej administracji 
centralnej (ministerstw i urzę-
dów centralnych) oraz terenowej 
(m.in. urzędów wojewódzkich, 
administracji skarbowej, nadzoru 
budowlanego, inspekcji i urzę-
dów statystycznych). Przepisy 

zarządzenia nie mają zastosowa-
nia do administracji samorządo-
wej (urzędów marszałkowskich, 
starostw powiatowych oraz urzę-
dów miast i gmin), w których 
czas pracy regulowany jest od-
rębnymi przepisami.

Policjanci z Wydziału 
dw. z Przestępczością 
Gospodarczą KMP 
w Olsztynie zabezpieczyli 
ponad 1000 paczek 
papierosów różnych 
marek bez polskich 
znaków akcyzy 
skarbowej.
 
Policjanci z Wydziału 
dw. z Przestępczością 
Gospodarczą KMP 
w Olsztynie na podstawie 
ustaleń operacyjnych 
zatrzymali Andrzeja 
S., który w swoim 
samochodzie oraz garażu 
przechowywał wyroby 
tytoniowe bez polskich 
znaków akcyzy skarbowej.
Funkcjonariusze łącznie 
zabezpieczyli ponad 
1000 paczek papierosów 
różnych marek bez 
polskich znaków akcyzy 
skarbowej. 
W przypadku, gdy 
nielegalny towar trafiłby 
na rynek, straty Skarbu 
Państwa wyniosłyby 
prawie 25 tysięcy złotych.
56-letni mieszkaniec 
gminy Purda usłyszał 
zarzuty. Grozi mu kara 
do 3 lat pozbawienia 
wolności.

kmp

Bezakcyzowe 
papierosy 
szkodzą 
podwójnie

Na wniosek Szefa Służby Cywilnej piątek (27 
maja), przypadający bezpośrednio po święcie 
Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy 
dla administracji rządowej. W zamian urzędy 
będą otwarte w sobotę, 4 czerwca. Stosowne 
zarządzenie podpisała Beata Kempa, Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Administracja 
państwowa w piątek 
nie pracuje

W pierwszym dniu ćwiczeń, 
„terroryści” zaatakowali Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji z zamiarem skażenia 
ujęcia wody. Sprawna akcja 
funkcjonariuszy Wydziału 
Zabezpieczenia Działań W-
-MOSG zakończyła się zatrzy-
maniem przestępców.
Następnego dnia, grupa prze-
stępcza wdarła się do budynku 
Urzędu Gminy Banie Mazur-
skie i wzięła kilku zakładni-
ków, grożąc wysadzeniem bu-
dynku. Do akcji wkraczają 

funkcjonariusze WZD i terro-
ryści zostają ujęci.
W przedsięwzięciu, oprócz 
funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej, udział wzięli przed-
stawiciele służb mundurowych 
z powiatu oraz lokalne instytu-
cje.
Zorganizowane ćwiczenia po-
zwoliły na wymianę doświad-
czeń służb współdziałających, 
a także pokazały poziom wy-
szkolenia w sytuacjach kryzy-
sowych.

ma

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicz-
nej uczestniczyli w dwudniowych (17-18 maja) ćwiczeniach organizo-
wanych przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

Ćwiczenia funkcjonariuszy 
W-MOSG w powiecie gołdapskim
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KRÓTKO

NA CZASIE

Olsztyn: Prelekcja „Czy Pan 
Bóg jest związany wyrokami 
władzy kościelnej?” będzie miała 
miejsce dnia 25 maja o godz. 
18:00 w Instytucie Kultury 
Chrześcijańskiej im. Jana Pawła 
II. Wstęp wolny.
Olsztyn: Seanse w Planetarium 
w dniu 25 maja będą odbywały 
się w godz. 9:00 - 18:00. Bilety 
za seans od 14 PLN.
Olsztyn: W dniu 25 maja o go-
dzinie 22:00 w Obserwatorium 
Astronomicznym odbędzie się 
teleskopowy pokaz nocnego 
nieba. Bilety od 7 PLN.
Olsztyn: Już niedługo, bo 29 
maja w godz. 15:00-19:00 
w klubogalerii „Arte” odbędzie 
się Garażówka - masowa 
wymiana i sprzedaż ciuchów. 
Wstęp wolny.
Olsztyn: Zwiedzanie Pracowni 
Astronomicznych Obserwato-
rium Astronomicznego odbędzie 
się w dniu 2 czerwca w godz. 
09:00-15:00. Bilety od 9 PLN.
Barczewo: 1 czerwca w Szkole 
Podstawowej w Barczewie 
odbędzie się Dzień Dziecka.
Dywity: Wernisaż wystawy 
malarstwa Alana Weatherilla od-
będzie się w dniu 31.05.2016r. 
(wtorek), o godz. 17:00 w Sali 
Widowiskowej GOK.
Dobre Miasto: 30 maja o godz. 
18:00 w Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznym w Dobrym Mieście 
odbędzie się premiera spektaklu 
„Cuda na wyspie Bujana” 
w wykonaniu dobromiejskich 
aktorów teatru Pallicho. Bezpłat-
ne zaproszenia do odebrania 
w sekretariacie CKB.
Dobre Miasto: 2 czerwca 
o godz. 18:00 w Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym 
w Dobrym Mieście, w ramach 
Czwartkowych Spotkań ze 
Sztuką odbędzie się wystawa 
malarstwa i rzeźby pt. „Podróż 
do lat dziecięcych”.
Jeziorany: W dniach 30-31 
maja w Centrum Dziecka 
i Rodziny w Jezioranach będzie 
mieć się spotkanie edukacyjne 
z Fundacją Rozwoju Dzieci im. 
Jana Amosa Komeńskiego.
Lidzbark Warmiński: Seans 
filmu „Dzień Matki” odbędzie 
się w dniu 26 maja o godzinie 
17:00 w Kinie „Ignacy”. 
Lidzbark Warmiński: Seans 
Astronomiczny z Astronomem 
na Wieży Zegarowej odbędzie 
się w dniu 28.05 o godz. 19:00 
w Hotelu Krasicki w Lidzbarku 
Warmińskim. Bilety od 20 PLN.

Wybrał:(K)

Głównym tematem rozmowy 
była wymiana wiedzy i do-
świadczeń odnośnie zasad funk-
cjonowania gmin w Polsce 
i w Niemczech. Gości z Wal-
lenhorst interesowało między 
innymi to, na jakie działania 
gmina wydatkuje pieniądze 
publiczne. Wójt gminy Sta-
wiguda Irena Derdoń wyja-
śniała, że do zadań własnych 
gmin w Polsce należy finanso-
wanie oświaty, straży pożarnej 
i pozostałych jednostek organi-
zacyjnych gminy. -Na te dzia-
łania pieniądze muszą się zna-
leźć w budżecie, natomiast jeżeli 

chodzi o inwestycje, realizo-
wane są tylko te , które są nie-
zbędne lub te, na które istnieje 
możliwość uzyskania środków 
unijnych lub rządowych. Ist-
nieje także inny sposób pozyska-

nia dofinansowania- w ramach 
partnerstwa publiczno- pry-
watnego.-mówiła wójt Stawi-
gudy. Prawdopodobnie gmina 
Stawiguda skorzysta z tej formy 
współpracy podczas realizacji 

inwestycji , polegającej na roz-
budowie oczyszczalni ścieków 
w Stawigudzie . Koszt wykona-
nia tych prac szacuje się na 22 
miliony złotych, co przekracza 
możliwości finansowe gminy. 
Burmistrz Otto Steinkampf 
pytał, czy gmina posiada zadłu-
żenie. Usłyszał w odpowiedzi , 
że nie ma gminy w Polsce, która 
nie miałaby długów. Gmina Sta-
wiguda również posiada dług 
na poziomie 26 % budżetu.Jest 
to kwota ok. 10 milionów zło-
tych. W związku z tym, że obec-

nie również ubiega się o dota-
cję na budowę szkoły, wskaźnik 
zadłużenia może ulec zmianie. 
Okazało się że Wallenhorst ma 
zadłużenie w wysokości ok.16 
milionów euro, z czego 4 mi-
liony euro pochłonęła budowa 
oczyszczalni ścieków. Roz-
mowa zaczęła się toczyć wo-
kół spraw związanych z gospo-
darką wodno- ściekową oraz 
zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych. Przedstawicieli 
delegacji niemieckiej intereso-
wało, czy w gminie są wodo-
ciągi i oczyszczalnie ścieków, 
w jaki sposób utylizuje się od-
pady i jakie koszty w związku 
z tym ponoszą mieszkańcy. 
Spotkanie zakończyły ustalenia, 
dotyczące przyszłorocznych ob-
chodów piętnastolecia partner-
stwa obu gmin, które odbędą się 
we wrześniu 2017 roku w Wal-
lenhorst z udziałem delegacji ze 
Stawigudy. 

rad

Żeby inwestować samorządy 
muszą pożyczać
W ubiegłym tygodniu gmina Stawiguda gościła dele-
gację partnerskiej gminy Wallenhorst z burmistrzem 
Otto Steinkampfem na czele. Goście z Niemiec od-
wiedzili szkoły gminne, przedszkole, a także niektóre 
firmy. W piątek 20 maja włodarze obu partnerskich 
gmin spotkali się w Urzędzie Gminy w Stawigudzie.

-Czy to Pana pierwsza kadencja na sta-
nowisku burmistrza?
Otto Steinkampf, burmistrz Wallen-
horst: Podobnie jak Irena, sprawuję swoją 
pierwszą kadencję. Pierwszy raz przyje-
chałem też do Stawigudy. 
- Jakie są Pana wrażenia z pobytu 
w Stawigudzie. 
- Jestem absolutnie mile zaskoczony . Nie 
spodziewałem się, że gmina tak intensyw-
nie się rozbudowuje. Widać nowe drogi 
i domy. Jestem pewien, że w ciągu ostat-
nich piętnastu lat wydarzyło się tutaj wiele 
nowych rzeczy. Bardzo pozytywnie ode-
brałem również ludzi, których tutaj po-
znałem. Problemy , z którymi mierzą się 
samorządy u nas i w Polsce są bardzo po-
dobne zwłaszcza, jeżeli chodzi o sprawy 
finansowe dotyczące rozliczania wydat-
ków pomiędzy państwem, wojewódz-
twem a gminą. Po naszej rozmowie zro-
zumiałem, że mamy podobny problem, 
dotyczący zadłużenia gminy. Z drugiej 
strony, w obu gminach ludziom żyje się 
dobrze i myślę, że zarządzanie nimi to 
sama przyjemność. 
- Ile pieniędzy wpływa rocznie do bu-
dżetu gminy Wallenhorst ? 
- Gmina liczy 23 tysiące mieszkańców , 

budżet mamy w wysokości 35 milionów 
euro oraz 35-ciu radnych. Najwięcej pie-
niędzy z budżetu przeznaczamy na utrzy-
manie oświaty, finansowanie bezpieczeń-
stwa i ochronę miasta, na przykład straży 
pożarnej. 
- Zbliża się jubileusz 15-lecia współ-
pracy obu gmin. Co jest planowane 
przez stronę niemiecką w czasie uroczy-
stych obchodów w Wallenhorst?
-Chcemy to zorganizować w taki sposób, 
żeby w obchodach wzięło udział jak naj-
więcej obywateli i organizacji pozarządo-
wych z Wallenhorst. Chcemy się lepiej po-
znać poprzez sport i kulturę. 
- Czy mieszkańcy Wallenhorst otrzy-
mają jakieś informacje na temat wizyty 
w Stawigudzie?
- Oczywiście. Ukaże się artykuł w naszej 
lokalnej gazecie i w dużym czasopiśmie 
„Die Neue Osnabrücker Zeitung”. Jako 
burmistrz jestem też zobowiązany złożyć 
radzie raport z naszego pobytu w Polsce.

rad

-Skąd wziął się pomysł, żeby to wła-
śnie gmina Wallenhorst stała się 
gminą partnerską Stawigudy?
Irena Derdoń, wójt gminy Stawiguda: 
Współpracę tę rozpoczął mój poprzed-
nik- wójt Teodozy Jerzy Marcinkiewicz 
i poprzedni burmistrz Wallenhorst. Na-
sze partnerstwo rozpoczęło się 14 lat 
temu, zanim jeszcze Polska wstąpiła do 
Unii Europejskiej. Myślę, że jest to do-
bra współpraca, bo staramy się nawią-
zywać kontakty na różnych płaszczy-
znach . Będziemy dążyć do tego, aby ją 
jeszcze rozszerzyć, na przykład w za-
kresie turystyki i wymiany młodzieży. 
Gmina Wallenhorst ma wiele ciekawych 
rozwiązań, które chcemy przenieść na 
nasz teren. W ubiegłym roku, podczas 
wizytacji gminy Wallenhorst, podpa-
trywaliśmy jej rozwiązania w dziedzi-
nie edukacji. Myślimy też o tym, żeby 
umożliwić naszym przedsiębiorcom 
ściślejszy i częstszy kontakt z ich odpo-
wiednikami w Wallenhorst, szczególnie 
reprezentującymi branżę turystyczną. 
Taka możliwość istnieje, bo w Wallen-
horst organizowane są targi, na których 
moglibyśmy wystawiać oferty naszych 
firm z różnych branż, które działają 

w gminie Stawiguda. 
- Czy dostrzega Pani u strony nie-
mieckiej chęć dalszej współpracy?
- Tak i to nie tylko ze strony urzędników. 
W przeciwieństwie do naszej gminy 
w Wallenhorst działa bardzo duża liczba 
stowarzyszeń, które włączają się w reali-
zację wielu działań. Przyszłoroczne ob-
chody jubileuszu są przygotowywane 
przy dużym udziale tych stowarzyszeń. 
-Są jakieś podobne sprawy, z którymi 
mają do czynienia obecnie oba samo-
rządy?
Takich spraw jest wiele, ale w sferze spo-
łecznej łączy nas na przykład sprawa mi-
gracji ludności. W gminie Wallenhorst 
przebywa obecnie ok. 200 chrześcijań-
skich imigrantów z Syrii. U nas prze-
bywają jeszcze w Rybakach uchodźcy 
z trenu Ukrainy. Problemy związane 
z adaptacją tych ludzi do nowej sytuacji 
i warunków są podobne. Kwestia poko-
nania barier językowych, problemy z za-
pewnieniem miejsca pracy i zamieszka-
nia to zagadnienia bardzo aktualne.

rad 

Gmina Wallenhorst wchodzi 
w skład powiatu Osnabruk. Otto 
Steinkampf jest burmistrzem 
Wallenhorst i przewodniczył de-
legacji niemieckiej, która odwie-
dziła Stawigudę. 

Najwięcej pieniędzy 
przeznaczają na oświatę

Gmina Stawiguda przygoto-
wuje się do obchodów jubile-
uszu piętnastolecia partner-
skiej współpracy z niemiecką 
gminą Wallenhorst w przy-
szłym roku. 

Stawiguda chce rozwijać
współpracę

Spotkanie odbywało się w dobrej 
atmosferze

Goście z Niemiec interesowali się sprawami polskich partnerów

Od lewej: Otto Steinkampf, burmistrz Wallenhorst, 
od prawej Irena Derdoń wójt Stawigudy  

Irena Derdoń wręcza pamiątkowe 
upominki gościom z Niemiec
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WOJEWÓDZTWO

Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Grand Slam jest jednym z sze-
ściu najważniejszych turniejów 
siatkówki plażowej na świecie. 
W stolicy regionu zmagania na 
piaszczystych boiskach odbyły 
się już w minionych roku, cho-
ciaż wcześniej zmagania najlep-
szych siatkarzy i siatkarek odby-
wały się w Starych Jabłonkach.
W konferencji prasowej, która 
odbyła się w siedzibie Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej, uczest-
niczył Gustaw Marek Brze-
zin, marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego. – 
Nasz region jest gotowy na or-
ganizację Grand Slama – mówi 
marszałek. – Chcemy pokazać 
całemu światu, że na Warmii 
i Mazurach jest ładnie, smacznie 
i bezpiecznie. A o tym, że tak jest 
świadczą kibice, którzy dobrze 
się u nas czują. Cieszę się rów-
nież, że w porównaniu do tur-
niejów sprzed kilku lat podniósł 
się również poziom sportowy na-

szych zawodników.
W Olsztynie wystąpi osiem pol-
skich par męskich oraz pięć lub 

sześć par żeńskich. Większość 
z nich doskonale zna obiekty, 
bowiem w Centrum Sportowo-
-Rekreacyjnym UKIEL. Swój 
udział w zawodach potwierdziły 
również trzy pary, które są obec-
nie na najwyższych miejscach 
rankingu olimpijskiego. Z ko-

lei z rywalizacji mężczyzn na 
Warmię i Mazury przyjadą dwie 
czołowe pary.
21 odcinków specjalnych 
o długości ponad 300 km będą 
mieli do pokonania uczest-
nicy 73. edycji Rajdu Polski. 

Imprezę, która potrwa od 30 
czerwca do 3 lipca 2016 w oko-
licach Mikołajek, wspiera sa-
morząd województwa warmiń-
sko-mazurskiego.
Rajd Polski na Warmii i Mazu-
rach odbywa się od 2005 roku. 
Początkowo kierowcy walczyli 

o cenne punkty w klasyfikacji 
mistrzostw Europy, ale w 2009, 
2014 oraz 2015 roku Rajd Pol-
ski był jedną z rund mistrzostw 
świata. W tym roku również nie 
zabraknie światowej czołówki. 
Od wielu lat jest to jedna sztan-
darowych imprez o tak wyso-
kiej randze, która odbywa się na 
Warmii i Mazurach.
- Jest to doskonała promocja 
regionu, ale nie zapominajmy 
też o sportowych tradycjach – 
mówił na konferencji praso-
wej marszałek Gustaw Marek 
Brzezin. – Stąd przecież wy-
wodzą się chociażby nieodża-
łowany Marian Bublewicz czy 

Krzysztof Hołowczyc. Na prze-
strzeni tych 11 lat, od kiedy go-
ścimy Rajd Polski, wiele się też 
u nas zmieniło na lepsze. Wy-

starczy wspomnieć o bazie hote-
lowej, infrastrukturze sportowej 
czy komunikacyjnej. W ostatnim 
czasie oddaliśmy do użytku lot-
nisko w Szymanach, które jest 
naszym oknem na świat.
Przy zabezpieczeniu rajdu bę-
dzie pracowało 1400 porząd-
kowych, 140 policjantów oraz 
140 ochroniarzy. – Nie ma co 
ukrywać, że w ubiegłym roku 
otrzymaliśmy żółtą kartkę od 
FIA [Międzynarodowej Fede-
racji Samochodowej – red.]– 
przyznaje Andrzej Witkow-
ski prezes Polskiego Związku 
Motorowego. – Przyczyna była 
jedna, czyli niesubordycja kibi-

ców. Jako Polski Związek Moto-
rowy zrobiliśmy wszystko, żeby 
ten rajd się odbył, jednak FIA 
oczekuje, że zachowanie kibi-

ców poprawi się i będą prze-
strzegali obowiązujących reguł 
gry. Przygotowania do zmagań 
idą zgodnie z harmonogramem, 
a Rajd Polski ma być wizytówką 
naszego kraju.
Szutrowe zmagania przebie-
gają na terenie 11 mazurskich 
gmin, ale główna baza znajduje 
się w Mikołajkach. – Co roku 
staramy się wybudować jakiś 
nowy odcinek specjalny, żeby 
czymś zaskoczyć przyjeżdżają-
cych kibiców – twierdzi Piotr 
Jakubowski, burmistrz Mi-
kołajek. – W tym roku popra-
cowaliśmy nad odcinkiem Stare 
Sady. Dla nas Rajd Polski jest 
prawdziwym sportowym świę-
tem.
Swój przyjazd na Warmię i Ma-
zury zapowiedział m.in. utytu-
łowany Sebastian Ogier, na-
tomiast Polskę reprezentować 
będzie od sześciu do dziesię-
ciu załóg. Wystartuje m.in. Ka-
jetan Kajetanowicz, Hubert 
Ptaszek, Jakub Brzeziński czy 
Łukasz Pieniążek. Ostateczną 
listę zgłoszeń poznamy jednak 
6 czerwca.
Uroczysty start zaplanowano 
na 30 czerwca o godz. 16 
w centrum Mikołajek, następ-
nie o godz. 19 odbędzie się ry-
walizacji na tamtejszym torze.

W Warszawie odbyły się konferencje prasowe zwią-
zane z organizacją siatkarskiego Grand Slama oraz 
73. edycji Rajdu Polski. 

 

Do udziału w konferen-
cji zostali zaproszeni 
przedstawiciele instytu-
cji rządowych, ośrodków 
naukowych i uczelni, regio-
nalnych portów lotniczych 
a także innych podmiotów 
związanych z branżą bez-
załogowych statków po-
wietrznych. 
Przeprowadzono także po-
kaz bezzałogowych statków po-
wietrznych.
Aktualnie dużym wyzwaniem 
dla regulatora sektora lotniczego 
i ustawodawcy jest stworze-
nie bezpiecznych zasad i prze-
pisów prawnych do funkcjono-
wania bezzałogowych statków 
powietrznych, tzw. dronów. Ich 
ogromna popularność i przydat-
ność w różnych sektorach, spra-
wia, iż zarówno firmy, jak i osoby 
fizyczne inwestują w drony. Aby 
korzystać z niezaprzeczalnych 
dobrodziejstw i możliwości, ja-

kie daje wykorzystanie w działal-
ności gospodarczej bezzałogow-
ców, powinniśmy skupić się na 
doregulowaniu przepisów praw-
nych warunkujących bezpieczeń-
stwo.
O naruszeniach zasad ruchu lotni-
czego coraz częściej donoszą me-
dia, informując o niewłaściwych 
wartościach separacji drona od 
pasażerskiego statku powietrz-
nego zgłaszanych przez pilotów 
samolotów komunikacyjnych 
czy służby kontroli ruchu lotni-
czego. Władza lotnicza i ustawo-

dawca stoją przed trudnym zada-
niem tj. stworzeniem bezpiecznej 
regulacji, posługującej się pre-
cyzyjną aparaturą pojęciową 

w zakresie odseparowa-
nia drona od pasażerskiego 
statku powietrznego i stref 
zarezerwowanych dla Ge-
neral Aviation.
Branża stawia sobie pyta-
nie, czy w strefach wyzna-
czonych do latania kontro-
lowanego jest miejsce dla 
wszystkich kategorii stat-
ków powietrznych?
Urząd Lotnictwa Cy-

wilnego poprzez akcję „Lataj 
z głową bezzałogowo”, zainicjo-
waną przez prezesa ULC Piotra 
Ołowskiego, wspiera rozwój no-
wej kategorii lotnictwa, jaką są 
bezzałogowce. Urząd dostrzega 
jej przydatność dla wielu sek-
torów gospodarki, ale przede 
wszystkim edukuje pod wzglę-
dem bezpieczeństwa wyko-
nywania lotów i pomaga użyt-
kownikowi BSP odnaleźć się 
w rozbudowanych regulacjach 
skomplikowanej terminologii 
prawnolotniczej.

W tym roku w regionie i w kraju 
będziemy obchodzić trzy ważne 
jubileusze - 1050 Rocznicę 
Chrztu Polski (Sejm RP przy-
jął uchwałę o ustanowieniu roku 
2016 Rokiem Jubileuszu 1050 
Rocznicy Chrztu Polski), 70. 
rocznicę śmierci Feliksa Nowo-
wiejskiego (Sejm RP w grudniu 
2015 r. przyjął uchwałę o ustano-
wieniu Feliksa Nowowiejskiego 
patronem roku 2016) oraz jubile-
usz 550-lecia II pokoju toruń-
skiego (Uchwała Nr IX/211/15 
Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego z dnia 26 
sierpnia 2015a r.).
 W celu koordynacji działań sa-
morządów terytorialnych oraz 
jednostek, które w swoich pla-
nach uwzględniły obchody tych 
ważnych rocznic, z inicjatywy 
marszałka województwa po-
wołano zespoły organizacyjne. 
Do prac w nich zaproszono 
osoby cieszące się autorytetem 

w środowiskach naukowych, 
przedstawicieli Kościoła Kato-
lickiego, samorządów teryto-
rialnych i stowarzyszeń. Przy-
gotowano blisko 80 propozycji 
wydarzeń kulturalnych i nauko-
wych, z tego 55 dotyczy uczcze-
nia Feliksa Nowowiejskiego, 
a 15 jubileuszu II pokoju toruń-
skiego. 

- Wielkie rocznice zasługują 
na wyjątkową uwagę – powie-
dział marszałek Gustaw Ma-
rek Brzezin. - Tak umacnia się 
tożsamość narodową, pielęgnuje 
kulturę i wzbogaca wiedzę. 

Samorząd Województwa wsparł 
finansowo najciekawsze propo-
zycje wydarzeń kwotą 164 tys. 
zł, zarówno w trybie otwartych 
konkursów, jak i w formie dota-
cji celowych. 
Niektórzy organizatorzy otrzy-
mali także dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Konferencja pod takim hasłem odbyła się w Porcie Lot-
niczym Olsztyn-Mazury. Jej organizatorami byli Mini-
sterstwo Infrastruktury i Budownictwa, Polska Agencja 
Żeglugi Powietrznej oraz Port Lotniczy Olsztyn-Mazury. 

„Bezpieczne wykorzystanie dronów 
w cywilnej przestrzeni powietrznej”

Warmia i Mazury gotowe na 
przyjęcie sportowców i kibiców

Rok 2016 w województwie warmińsko-mazurskim 
w dziedzinie kultury oraz umacniania tożsamości na-
rodowej i regionalnej zapisuje się w sposób szcze-
gólny ponieważ obfituje w ważne jubileusze i rocz-
nice. Poinformowano o nich podczas konferencji 
prasowej w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Będziemy świętować

Konferencja prasowa z udziałem Pawła Papke prezesa PZPS, drugi od prawej 
Gustaw Marek Brzezin marszałek wojewodztwa warmińsko-mazurskiego

Uczestnicy konferencji w sprawie Rajdu Polski

Od lewej: Prof. Stanisław Achremczyk, Wioletta Śląska-Zyśk wicemarszalek,Gustaw 
Marek Brzezin marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, JE Abp Edmund 
Piszcz, Piotr Sułkowski dyrektor Filharmonii
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- Podobnie jak w poprzednich 
latach, do składania wniosków 
z propozycjami projektów do re-
alizacji przez budżet miasta, za-
praszamy wszystkich olsztynian 
– informuje Marta Bartosze-
wicz rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta. - Wśród zmian, które 
będą obowiązywać autorów 
zadań, jest zdobycie poparcia 
dziesięciu osób.
To nie jedyna zmiana w OBO, 
bo główną jest odejście od pro-
jektu ogólnomiejskiego za 1 
mln zł. Zamiast tego mają po-
wstać projekty międzyosie-
dlowe. Pozostaną za to do-
tychczasowe wnioski typowo 
osiedlowe. Limit finansowy 
dla zadania osiedlowego to 110 
tys. zł, a dla zadania zintegro-
wanego 300 tys. zł. Niewyklu-
czone, że przyszłym roku będą 
realizowane już zrealizować 
cztery projekty zintegrowane.

Pierwszy raz do organizacji 
Olsztyńskiego Budżetu Oby-
watelskiego ma zostać włą-
czona nowo powoływana 
Rada Partycypacyjna. Będą ją 
będą tworzyć przedstawiciele 
wszystkich 23 rad osiedlowych. 
Społecznicy m.in. będą wspie-
rać przebieg akcji w osiedlach.
Miasto na projekty osiedlowe 
zamierza przeznaczyć 1,2 mi-
liona złotych a na zintegro-
wane ponad 2,5 miliona. To 
200 tys. więcej niż rok temu. 
Głosowanie nad złożonymi 
przez mieszkańców propozy-
cjami odbędzie się we wrze-
śniu, a same projekty można 
składać do 15 czerwca. Aby to 
ułatwić, w tym roku do dyspo-
zycji mieszkańców Olsztyna 
będą cztery punkty konsulta-
cyjne. Będzie w nich można 
zdobyć niezbędne informacje, 
a dyżurujący pomogą wypełnić 

wniosek.
W zeszłorocznej edycji OBO 

łącznie wpłynęły 152 propozy-
cje projektów osiedlowych i 49 

propozycji projektów ogólno-
miejskich. Do głosowania skie-
rowano 111 projektów osie-
dlowych oraz 29 projektów 
ogólnomiejskich. Zwycięskim, 

ogólnomiejskim projektem, 
była “Łynostrada”, zakładająca 
budowa rowerowej ścieżki re-
kreacyjnej wzdłuż Łyny. 

rak
Do 15 czerwca każdy, kto ukończył 13 rok 
życia może zgłosić swój projekt do realiza-
cji w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywa-
telskiego.

Rusza czwarta edycja Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego

Do przetargu organizowanego 
przez Warmińsko-Regionalną 
Organizację Turystyczną, która 
we współpracy z 40 hotelami 
w regionie tworzy produkt “Sa-
molotem na Mazury”, zgłosił się 
jeden oferent, który zapropono-
wał 4,8 mln złotych za wykona-
nie zadania. I to właśnie Spółka 
Warmia i Mazury będzie pro-
mować region w powietrzu i nie 
tylko. 
Kampania ma przede wszystkim 
promować region poprzez jego 
zwiększoną dostępność komuni-
kacyjną, bo regionalny port lot-
niczy realizuje loty dopiero od 
kilku miesięcy. 
Cała kampania promocyjna 
ma potrwać od 4 do 5 miesięcy 

i obejmie swoim zasięgiem dzia-
łania na terenie portu lotniczego 
(wyświetlanie filmu), a także na 
pokładach samolotów i w jed-
nym z polskich miast, w któ-
rym mieszka więcej niż 100 tys. 
mieszkańców. Reklamy znajdą 
się też m.in. na bilbordach i in-
nych nośnikach oraz stronie in-
ternetowej lotniska i w mediach 
społecznościowych. Krótki film 
reklamujący region ma być wy-
świetlany na dużym ekranie 
umieszczonym w centrum jed-
nego z miast w Polsce.
Przewidziano również promo-
cję na pokładach samolotów 
tych przewoźników, którzy la-
tają do Szyman i docierają za-
równo do rynku polskiego, jak 

i europejskich. Chodzi o rekla-
mowanie województwa m.in. 
w drukowanych magazynach 
pokładowych, elektronicznej 

karcie pokładowej czy na po-
twierdzeniach zakupu biletu 
oraz witrynach internetowych 
i profilach przewoźników na 

portalach społecznościowych. 
Port lotniczy Olsztyn-Mazury 
w Szymanach działa od 20 stycz-
nia, a jego rozbudowa kosztowała 
ponad 204 mln zł. Wybudowano 
terminal, wydłużono do 2,5 km 
drogę startową, powstały też m.in. 
parkingi i trasa łącząca lotnisko 
z drogę wojewódzką nr 57. 
Do tej pory z Szyman startuje 
tylko jeden przewoźnik (Sprin-
tAir) na trasach do Krakowa 
i Berlina. Następni dwaj prze-
woźnicy uruchomią połączenia 
w połowie czerwca - słoweń-
ska linia lotnicza Adria - z Mo-
nachium, a węgierski Wizz Air - 
z Londynem. 
Dotychczas w Szymanach od-
prawiono ok. 3 tys. pasażerów. 
Według szacunków do końca 
roku liczba pasażerów powinna 
zwiększyć się do 30 tys., ale to 
wciąż mało, aby port utrzymy-
wał się sam.

rak

Spółka Warmia i Mazury, zarządzająca portem lotniczym w Szyma-
nach zrealizuje za 4,8 mln zł kampanię promocyjną Warmii i Mazur. 
Reklamy walorów turystycznych i gospodarczych regionu pojawią 
się w terminalu pasażerskim, na pokładach samolotów i w centrum 
jednego z miast w Polsce. 

Region będzie promowany w powietrzu 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury rozwija skrzydła
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19 maja w spotkaniu powital-
nym wzięli udział wicestarosta 
olsztyński Joanna Michalska, 
oraz uczniowie i nauczyciele 
gimnazjum w Dywitach. – Po-
wiat Olsztyński i Powiat Osna-
brück łączy wieloletnia współ-
praca. Bardzo się cieszę, że 
przyjaźń rozwija się też po-
między szkołami w Dywitach 
i Schwagstorf. Dziękuję dyrek-
cji i pedagogom obu stron, że 
stwarzają młodzieży okazję do 
poznawania swoich kultur, po-
trzeb i nawiązywania przyjaźni. 
To z pewnością będzie miało 
wpływ na dobre relacje polsko-
-niemieckie w przyszłości i wza-

jemny szacunek obu narodów – 
mówiła wicestarosta.
- Partnerstwo między naszymi 
szkołami jest realizowane od 
2008 r. Co roku odwiedzamy się, 
ostatnio my wyjeżdżaliśmy do 
Niemiec, teraz gościmy naszych 
przyjaciół w Polsce. Partner-
stwo szkół przekłada się na rela-
cje rówieśnicze, rozwój kompe-
tencji językowych uczniów i ich 
zainteresowanie inną kulturą – 
opowiada Mirosława Klejna, 
wicedyrektor ds. gimnazjum 
w ZS w Dywitach.
Tegoroczna wymiana odbywa 
się pod hasłem „sport”. Ucznio-
wie obu szkół przedstawili 

prezentacje o znanych spor-
towcach. Po oficjalnych powi-
taniach, młodzież mogła od-
dać się dobrej zabawie tańcząc 
zumbę w rytm energicznej mu-
zyki. W programie pobytu nie-
mieckiej młodzieży, poza wi-
zytą w szkole, znalazł się m.in. 
wyjazd na basen, do parku lino-
wego oraz wizyty u rodzin pol-
skich gimnazjalistów.
Coroczną wymianę uczniow-
ską zapoczątkowała Bożena 
Wojarska, radna powiatu i były 
dyrektor szkoły, która także wi-
tała młodzież niemiecką i brała 
udział w spotkaniu.

mbm

Do powiatu olsztyńskiego przyjechała 23-osobowa grupa mło-
dzieży z Marienschule w Schwagstorf. Młodzi Niemcy przybyli wraz 
ze swoimi nauczycielami z kilkudniową wizytą na zaproszenie Gim-
nazjum Publicznego im. Marii Zientary-Malewskiej z Zespołu Szkół 
w Dywitach.

Młodzi z Niemic w Dywitach

Z pomocy programu stypen-
dialnego Fundacji w formie 
stypendiów ubiegać się mogą 
absolwenci gimnazjów, mło-
dzież szkól średnich oraz stu-
denci studiów dziennych, któ-
rzy nie ukończyli 25-go roku 
życia.
Stypendium naukowo-, spor-
towo- lub artystyczno-socjalne 
mogą otrzymać osoby osią-
gające dobre wyniki w na-
uce. Chodzi o średnią ocen nie 
mniejszą niż 4,50 na świadec-
twie kończąc gimnazjum bądź 
na świadectwie szkoły śred-
niej, natomiast w indeksie śred-
nią 4,00. Przyszli stypendyści 
powinni być finalistami olim-
piad, konkursów lub mieć udo-
kumentowane inne szczególne 
osiągnięcia naukowe, arty-
styczne lub sportowe.
Warunkiem wsparcia jest też 
trudna sytuacja materialna. Do-

chód na osobę w rodzinie nie 
może przekraczać 200% kry-
terium dochodowego określo-
nego w ustawie o pomocy spo-

łecznej, a to wynosi dla osoby 
samotnie prowadzącej gospo-
darstwo domowe 634 zł., a dla 
osoby w rodzinie 514 zł. Za-

tem kryterium dochodowym 
do złożenia wniosku o stypen-
dium jest nie przekroczenie 
kwoty 1268zł. netto dla osoby 
samotnie prowadzącej gospo-
darstwo domowe i 1028 zł. 
netto na osobę w rodzinie – wy-

jaśnia Joanna Rogowska.
Wnioski o przyznanie sty-
pendiów wraz z załączni-
kami należy kierować bez-

pośrednio i osobiście do 
koordynatora w siedzibie 
Fundacji, czyli w budynku 
Starostwa Powiatowego 
w Olsztynie przy placu Bema 
5, w pokoju 237, od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 11:00-15:00. Wnioski 
wysłane pocztą bądź przeka-
zywane przez osoby trzecie 
nie będą brane pod uwagę. 
Przyjmowane będą tylko kom-
pletne wnioski wraz z załącz-
nikami. Wniosek składa się 
z 3 elementów, muszą być wy-
pełnione wszystkie rubryki. 
Wniosek główny po wypeł-
nieniu musi być podpisany 
przez osobę ubiegającą się 
o stypendium. Jeśli jest ona 
niepełnoletnia, wniosek podpi-
suje również opiekun prawny 
wnioskodawcy. Oświadcze-
nie o sytuacji rodzinnej i ma-
terialnej musi być podparte od-
powiednimi dokumentami 
(zaświadczenie o dochodach 
z tytułu pracy, decyzje doty-
czące statusu bezrobotnego, 
wyroki alimentacyjne, decy-
zje dotyczące świadczeń eme-
rytalnych bądź rentowych, za-
siłki, zaświadczenie o ilości ha 
w gospodarstwie rolnym i inne 
– kopie wraz z oryginałami do 
wglądu).

– W tym roku dość wcześnie 
informujemy o programie sty-
pendialnym, gdyż do składa-
nych wniosków należy dołączyć 
zaświadczenia o dochodach 
z trzech ostatnich miesięcy od 
daty złożenia dokumentów, 
czyli z maja, czerwca i lipca – 
podkreśla Joanna Rogowska, 
koordynator Fundacji.
Wymagana jest potwierdzona 
przez pracownika MOPS, 
GOPS, opinia dotycząca wnio-
sku (cz. 2).
Wypełnione i podpisane 
oświadczenie (cz. 3 wniosku).
Średnia ocen udokumentowana 
kopią świadectwa lub indeksu 
– potwierdzona „za zgodność 
z oryginałem”. Udokumento-
wane szczególne osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub spor-
towe (kopie wraz z oryginałami 
do wglądu). Przy osobistym 
składaniu kompletnego wnio-
sku, „zgodność z oryginałem” 
dokumentów można potwier-
dzić w siedzibie Fundacji, oka-
zując oryginał. Szczegółowych 
informacji udziela koordyna-
tor Fundacji Joanna Rogowska 
pod numerem tel. 89 521 05 69.
Informacje dotyczące dni i go-
dzin przyjmowania interesan-
tów, poza okresem składania 
wniosków stypendialnych, są 
zamieszczone na profilu inter-
netowym Fundacji – link do fa-
cebook’a.

mbm

10 – 31 sierpnia to termin składania wniosków o przyznanie stypen-
diów dla uzdolnionej młodzieży z powiatu olsztyńskiego, ustalony 
przez Zarząd Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Samorząd Po-
wiatu Olsztyńskiego, na wsparcie finansowe najzdolniejszej młodzieży 
w roku szkolno-akademickim 2016/2017, przeznaczy 48 tys. zł.

Stypendia dla zdolnej młodzieży 
z powiatu olsztyńskiego

Od prawej: Bożena Wojarska radna powiatu olsztyńskiego, Joanna Michalska wicestarosta olsztyński z gośćmi z Niemiec

fot.arch. pow.

foto.arch.pow./Joanna Rogowska koordynator fundacji na wręczaniu stypendiów w poprzedniej edycji
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-Dlaczego ludzie związani 
z biznesem trafiają do poli-
tyki?
Marek Jakubiak, poseł na 
Sejm VIII kadencji, wice-
przewodniczącym klubu po-
selskiego Kukiz’15: -W ge-
ście rozpaczy. Przedsiębiorcy 
to ludzie, którzy biorą sprawy 
w swoje ręce. Posiadam dośc 
dużą firmę, którą stworzy-
łem nie dla siebie, a dla dzieci. 
W Polsce, jeżeli ktoś nie ma 
zamiaru przekazać firmy dzie-
ciom, zazwyczaj ją sprzedaje, 
najczęściej zachodnim koncer-
nom. Ja odmówiłem przynaj-
mniej trzem. Skrzydeł w bizne-
sie dodał mi fakt, że mam troje 
dzieci, dla których warto pra-
cować i coś po sobie pozosta-
wić. Chciałbym, żeby dzieci, 
które przejmą kiedyś po mnie 
moje przedsiębiorstwo, miały 
dużo łatwiej niż ja. Od czasów 

Wilczka, poprzez reformy Bal-
cerowicza do czasów Szała-
machy doświadczyłem już tyle 
biurokracji i bałaganu, że mia-
łem już tego dość. Dlatego po-
szedłem do polityki. Jestem 
człowiekiem upartym. Po-
mału, krok po kroku, będę ro-
bił wszystko, żeby wprowadzić 
w życie mój program wybor-
czy. Myślę tu o uproszczeniu 
systemu podatkowego i, gene-

ralnie, ułatwieniu życia przed-
siębiorcom. Denerwują mnie 
wypowiedzi, wygłaszane na-
wet z trybuny sejmowej przez 
niektórych wiceministrów, po-
równujące przedsiębiorców do 
przestępców. 
- Dlaczego tak się dzieje?
- To wszystko jest skutkiem 
partiokracji. Ludzie, którzy bu-
dują dzisiaj prawo, nie mają po-
jęcia o tym, co robią. W środo-
wisku Prawa i Sprawiedliwości 
jest sporo przedsiębiorców, ale 
w partii nikt nie liczy się z ich 
zdaniem. Uważam, że w Sej-
mie powinno być jak najwię-
cej przedsiębiorców po to, 
żeby mogli się przebić ze swo-
imi propozycjami. Apeluję do 
wszystkich przedsiębiorców, 
żeby podejmowali współpracę 
z partiami politycznymi i wal-
czyli o wejście do Sejmu. 
- W Polsce istnieje kilka or-

ganizacji przedsiębiorców, 
choćby Związek Pracodaw-
ców i Przedsiębiorców, które 
działają na rzecz swoich człon-
ków. 
- Owszem, ale lobbują raczej na 
korzyść dużych, a nie małych 
przedsiębiorstw . Pomiędzy 
państwem, które żąda, a przed-
siębiorcami, którzy muszą dać, 
istnieje przepaść. Nie mamy 
zbyt wielu możliwości obrony 
przed machiną państwową. Ja 
się na to nie zgadzam i dlatego 
jestem w Sejmie. Trzeba brać 
sprawy w swoje ręce. Konsty-
tucja z 1997 roku zapewnia 
partiokracji wszystko- nawet 
połączenie władzy wykonaw-
czej z ustawodawczą przez to, 
że umożliwia posłom pracę 
w rządzie. Centra legislacyjne 
podlegają de facto władzy wy-
konawczej. Czy minister wy-
myśli jakąkolwiek ustawę, 
która ograniczyłaby jego 
uprawnienia? 
- Zgodzi się pan z tezą, że 
mimo dwudziestu siedmiu lat 
wolności, nasza klasa urzęd-
nicza nadal tkwi mentalnie 

w poprzednim systemie?
- Nie zgadzam się. W starym 
systemie był etos pracy. Teraz 
panuje etos pieniądza. Wdarł 
się do nas drapieżny kapitalizm 
z lat 50-tych. Jeśli zabraknie 
panu na zapłacenie podatku, 
zdejmą z pana ostatnie spodnie. 
Nie ma empatii wobec ludzi. 
Dzisiejsze państwo, to partio-
kracja, która nie ma ani twa-
rzy, ani nazwiska. W Polsce po-
jawiła się klasa urzędnicza. Jej 
przedstawiciele w tej chwili to 
ok. 800 tysięcy zatrudnionych 
w urzędach ludzi.
- A co w takim razie z ma-
łymi i średnimi przedsiębior-
cami? Dlaczego nie robi się 
nic, w celu zmniejszenia kosz-
tów pracy tak, żeby po zapła-
ceniu wszystkich danin dla 
państwa, pozostały środki 
wystarczające na godne ży-
cie dla całej rodziny? Z pew-
nością wielu ludzi chętnie 
pracowałoby na swój własny 
rachunek, ale państwo sku-
tecznie ich do tego zniechęca. 
- Wiem, że Prawo i Sprawiedli-
wość przygotowuje jakiś pro-
jekt odnośnie ulżenia małym 
przedsiębiorstwom. Uważam 
jednak, że prawo gospodarcze 
musi być proste i przejrzyste 

dla wszystkich. Także dla du-
żych i średnich firm po to, żeby 
nie musiały zwalniać pracow-
ników. Kukiz’15 jest za jed-
noprocentowym podatkiem 
przychodowym i za emery-
turą socjalną. Oznacza to, że 
przez całe życie ci, którzy my-
ślą tylko o takiej emeryturze, 
która pozwoli im przetrwać, 
wpłacać będą co miesiąc niskie 
kwoty. Ci, którzy będą chcieli 
mieć wyższe emerytury, będą 
musieli się dodatkowo ubez-
pieczyć. Pracujemy nad takimi 
właśnie projektami. Udało nam 
się chyba trochę przekonać 
Prawo i Sprawiedliwość, bo 
bez niego nic nie zrobimy. 
- W którym momencie uzna 
pan, że udało się panu zre-
alizować swój program poli-
tyczny?
- Na pewno jeszcze nie w tej 
kadencji. Na razie planujemy 
zająć się edukacją społeczeń-
stwa. Robimy to między in-
nymi poprzez obecność w róż-
nych mediach. Mam nadzieję, 
że za cztery lata w Sejmie nie 
będzie samowładztwa jednej 
partii i będzie się można prze-
bić ze swoimi propozycjami. 

Dariusz Gołębiowski
Wsp:(bok)

Marek Jakubiak przebywał ostatnio w Olsztynie i spotkał się z kilkudziesięcioma 
osobami, które chciały poświęcić swój czas i posłuchać tego co jako polityk, 
przedsiębiorca i bez wątpienia medialna osobowość ma do powiedzenia. Skorzy-
staliśmy z okazji i zapytaliśmy posła o kilka spraw związanych m.in. z programem 
partii Kukiz ’15.

REKLAMA

W starym systemie był etos pracy

Marek Jakubiak poseł  Kukiz'15
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-Zawód rolnika to zajęcie wy-
magające wiele cierpliwości. 
Proszę powiedzieć jak Wasza 
szkoła przygotowuje do tego 
niełatwego zawodu ?
Joanna Maziuk:- W progra-
mie kształcenia są przedmioty 
ogólne i zawodowe. Mamy 
własne warsztaty szkolne, 
w których prowadzimy uprawę 
zbóż. Produkcję zwierzęcą 
można podpatrywać i uczyć 
się bezpośrednio od rolników, 
którzy z dobrym rezultatem 
prowadzą własne gospodar-
stwa rolne. Współpracujemy 
z 10 takimi gospodarstwami 
z terenu powiatu olsztyń-
skiego. Głównie są to gospo-
darstwa nastawione na pro-
dukcję mleka i hodowlę bydła 
mięsnego. Młodzież ma rów-
nież możliwość korzystania 
ze sprzętu rolniczego znajdu-
jącego się w zasobach naszej 
szkoły m.in. ciągników rolni-
czych, kombajnów zbożowych 
i innych maszyn potrzebnych 
do uprawy roli. Otrzymaliśmy 
budynek dydaktyczny przy 
ulicy Fabrycznej w Dobrym 
Mieście, w którym prowadzone 
są zajęcia. Praktyki zawodowe, 
warsztaty szkolne, treningi 
jazdy konnej nadal odbywają 
się w Smolajnach. Mamy tam 
park maszynowy, który służy 
również uczniom, pod okiem 
fachowców, do nauki obsługi 
maszyn i dokonywania pro-
stych napraw. W Smolajnach 
od czerwca tego roku otwie-
ramy bursę, w której uczniowie 
szkół ponad gimnazjalnych, 
z różnych szkół, będą mogli na 
czas pobierania nauki zamiesz-
kać. Młodzież naszej szkoły ma 
zapewniony bezpłatny dojazd 
i powrót z zajęć szkolnych.
-To jedyne nowości, z któ-
rymi spotkają się uczniowie 
w szkole od września ?
-Od nowego roku szkolnego 
będziemy kształcić uczniów 
technikum w nowych specjali-
zacjach. Obecnie prowadzimy 
nabór do klasy technik we-
terynarz i technik agrobiz-
nesu. Dotychczasowe trady-

cyjne specjalizacje: technik 
rolnik i technik architektury 
krajobrazu, pozostają i mamy 
nadzieję, że chętnych do na-
uki nam nie zabraknie. Mamy 
podpisane porozumienie 
o współpracy z Uniwersytetem 
Warmińsko-Mazurskim. ”Ar-
chitekci krajobrazu” mają za-
pewnione warsztaty z rysunku 
i zajęcia praktyczne w uniwer-
syteckim ogrodzie botanicz-
nym, a współpraca z Wydzia-
łem Bioinżynierii Zwierząt ma 
pomóc w rozwijaniu kierunku 
technika weterynarza. Ponadto 
prowadzimy nabór i kształce-
nie w Zasadniczej Szkole Za-
wodowej w zawodach Rolnik 
i Ogrodnik. Zdecydowanie 
poprawiły się warunki prowa-
dzenia zajęć wychowania fi-
zycznego. Uczniowie mają do 
dyspozycji nowo wybudowaną 
Powiatową Halę Sportową 
w Dobrym Mieście. Młodzież 
ma również dostęp do basenu. 
Poprawiły się także warunki 
korzystania z czytelni i biblio-
teki szkolnej. Mamy nowe, 
duże pomieszczenia z dostę-
pem do Internetu.
-Czy młodzież kształcąca się 
w szkole o profilu zawodo-
wym ma czas na rozwijanie 
własnych zainteresowań poza 
szkołą?
-Mamy w szkole zajęcia po-
zalekcyjne. Kółko informa-
tyczne pozwala na rozwijanie 
wcześniej nabytych na lek-
cjach umiejętności .Są zajęcia 
w szkolnym zespole muzycz-
nym. Dwa razy w tygodniu 
można uczyć się gry na instru-

mentach m.in. na pia-
ninie, gitarze, perkusji, 
trąbce i akordeonie . Ar-
tystyczne „dusze” mogą 
kształcić swoją wrażli-
wość na sztukę w szkol-
nym kółku teatralnym. 
W szkole zaczął swoją 
działalność Klub Eu-
ropejski pod patrona-
tem posłanki do Parla-
mentu Europejskiego 
prof. Barbary Kudryc-
kiej. Nasi uczniowie 
byli już w Brukseli 
rok temu i zwiedzali 
m.in. siedzibę instytucji unij-
nych, a w tym roku w czerwcu 
lub lipcu pojedzie na bezpłatną 

wycieczkę do Brukseli ko-
lejna grupa ,która wygrała kon-
kurs filmowy organizowany 
przez posłankę- „Młodzi kręcą 
Unię”. To duże wyróżnienie dla 
uczniów i szkoły. Dla uczniów 
mających duży zasób energii 
i lubiących rywalizację propo-
nujemy zajęcia sportowe z lek-
koatletyki. W bursie mamy za-
kupiony nowy sprzęt sportowy 
do siłowni typu atlas ,rowery, 
wioślarz itp. W naszej szkole 
można też nauczyć się jazdy 
konnej. Mamy obecnie 10 koni 
wierzchowych. Młodzież spra-
wuje opiekę nad końmi. Co-

dziennie chętni uczniowie 
mogą brać udział w zajęciach 
z jazdy konnej w Jeździeckim 

Uczniowskim Klubie Sporto-
wym „Galop”. Rokrocznie or-
ganizujemy w szkole zawody 
jeździeckie. Szkoła posiada 
sprzęt do uprawiania sportów 
zimowych - łyżwy i narty bie-
gowe. W okresie wiosennym 
i jesiennym organizujemy biegi 
przełajowe, rangi wojewódzkiej 
i powiatowej.
-Dla kogo ukończenie szkoły 
rolniczej jest atrakcyjne w dzi-
siejszych warunkach ekono-
micznych?
- Zdobycie wykształcenia rol-
niczego może być atrakcyjne 
dla młodzieży, pracującej we 
własnym gospodarstwie rol-
nym z rodzicami, ale też dla 
osób, które w rolnictwie wi-
dzą swoje miejsce i karierę za-
wodową. W ciągu najbliższych 
sześciu lat (2014-2020) istnieje 
możliwość uzyskania pomocy 
dla młodych rolników, rozpo-

czynających działalność, którzy 
nie ukończyli 40 lat i prowadzą 
gospodarstwo nie krócej niż 15 

miesięcy. Pomoc ma być za-
pewniona z Programu Rozwój 
Obszarów Wiejskich. Obecny 
projekt pod nazwą „Ułatwia-
nie startu młodym rolnikom” 
zakłada możliwość uzyska-
nia nawet kwoty 100 tys. zło-
tych na osobę pod warunkiem 
uzupełnienia w ciągu trzech lat 
i dziewięciu miesięcy wykształ-
cenia rolniczego i posiadania 
tytułu własności gruntów, na 
których prowadzona jest dzia-
łalność. Wnioski o tę dotację 
składa się w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Będą one rozpatrywane 
według trzech, punktowanych 
kryteriów. Liczyć się będzie 
wykształcenie młodego rolnika 
( im wyższe, tym więcej otrzy-
muje się punktów), powierzch-
nia użytków rolnych i stopa 
bezrobocia w powiecie, w któ-
rym znajduje się gospodarstwo. 

-Skąd w takim razie 
trafia młodzież do Wa-
szej szkoły?
-  Młodzież mamy 
z całego wojewódz-
twa, chociaż muszę 
podkreślić, że jeste-
śmy jedyną szkołą rol-
niczą w naszym powie-
cie olsztyńskim. Szkoła 
jest w dobrej sytuacji, 
jeśli chodzi o zaplecze, 
bo dysponujemy wła-
sną bursą, która może 
pomieścić 50 osób. In-
ternat proponuje też ca-
łodzienne wyżywienie 
i stwarza dobre warunki 
naszym uczniom, którzy 

nie mogą, ze względu na odle-
głość, dojeżdżać do szkoły. 

rad

Jak co roku młodzież kończąca gimnazja stoi przed wyborem dal-
szego kierunku kształcenia. Kto i dlaczego powinien wybrać Zespół 
Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smo-
lajnach?- pytamy dyrektora szkoły Joannę Maziuk.

Dobre warunki do kształcenia 
i rozwijania zainteresowań

REKLAMA

Joanna Maziuk dyrektor ZS w Smolajnach 

Budynek w Dobrym Mieście to nowa baza edukacyjna
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-Do jakich klas szkoła prowa-
dzi nabór?
Andrzej Wonia ,dyrektor Ze-
społu Szkół w Dobrym Mie-
ście: -Od września zespół bę-
dzie się składał z czterech 
typów szkół. Największą bę-
dzie technikum. Kolejną szkołą 
jest liceum ogólnokształcące 
i oddzielnie liceum ogólno-
kształcące dla dorosłych, a dla 
młodzieży po gimnazjum jest 
jeszcze zasadnicza szkoła za-
wodowa. W technikum bę-
dziemy mieli cztery klasy 
kształcące przyszłych hotela-
rzy, informatyków, ekonomi-
stów i logistyków. W liceum 
stwarzamy możliwość wy-
boru w klasach munduro-
wych pod hasłem praca w woj-
sku i praca w policji. Osoby 
z tej grupy programowo będą 
miały rozszerzone zajęcia 
z wos-u i edukacji dla bezpie-
czeństwa. Podjęliśmy współ-
pracę z jednostkami wojsko-
wymi z Lidzbarka i Olsztyna 
oraz Komendą Miejską Po-
licji w Olsztynie. Uczniowie 
tej klasy mają większą możli-
wość poznania pracy w tych 
służbach. W szkole zasadni-
czej kształcimy praktycznie we 
wszystkich zawodach. 
-Czy baza dydaktyczna 
w szkole stwarza warunki od-
powiadające wymogom no-
woczesnego kształcenia?
-Nasza szkoła pod tym wzglę-
dem należy obecnie do naj-
lepiej wyposażonych szkół 
w województwie i nie mamy 
się czego wstydzić. Posia-
damy pracownie komputerowe 
i laboratoria językowe do na-
uki języków obcych. Zajęcia 
z kultury fizycznej prowadzone 
są na nowej sali gimnastycznej 
i siłowni dla uczniów. 
-Jakie możliwości, mają 
uczniowie, którzy chcą rozwi-
jać zainteresowania i kształ-
tować swoją osobowość na 
zajęciach pozalekcyjnych?
-Od dłuższego czasu prowa-

dzimy w szkole szereg zajęć 
w bloku sportowo-kultural-
nym. Nasza szkolna drużyna 
siatkarska występuje w roz-
grywkach dobromiejskiej ligi 
piłki siatkowej. Można bez 
przesady powiedzieć ,że od lat 
tradycje siatkarskie w szkole są 
obecne. Dowodem wysokiego 
poziomu gry naszych reprezen-
tantów było swego czasu zdo-
bycie w tej dyscyplinie tytułu 
mistrzowskiego na szczeblu 
województwa. Mamy też do-
brze działające koło teatralne, 
które prowadzi różnorodne 
zajęcia, od pantomimy przez 
klasyczne spektakle teatralne. 
Osobną kategorią są spektakle 
profilaktyczne. Mamy sporą 
grupę młodzieży, która lubi 
śpiewać, tańczyć i recytować 
poezję. Nie ukrywam, że ze-
brała się też grupa nauczycieli, 
którzy są zainteresowani pro-
wadzeniem tych zajęć. Jednak 
przede wszystkim młodzież 
musi sama wykazać zaintere-

sowanie i chęć uczestniczenia 
w nich. W ramach Klubu Wo-

lontariatu można rozwijać em-
patię i uczyć się, jak pomagać 
drugiemu człowiekowi w sytu-
acjach trudnych, a takich prze-
cież w życiu każdego z nas 
nie brakuje. Wymienić można 
zbiórki żywności prowadzone 

na rzecz różnych organiza-
cji, ale także pomoc w hospi-

cjum czy pracę na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych. Wolon-
tariat pomaga młodemu czło-
wiekowi kształtować charak-
ter. Wolontariat stanowi swego 
rodzaju dopełnienie szkol-
nej nauki. Młodzież uczestni-
cząca w wolontariacie opusz-
cza naszą szkołę z większymi 
umiejętnościami i doświadcze-
niami, przez co jest bardziej 
dojrzała i lepiej przygotowana 
do dorosłego życia. Przyszli 
pracodawcy bardzo cenią za-
angażowanie i pewien zasób 

doświadczeń, który świad-
czy o przygotowaniu młodego 

człowieka do pracy. Nawet, je-
śli nie była to praca odpłatna. 
-Czy uczniowie w Waszej 
szkole mają szansę na otrzy-
manie dodatkowej pomocy 
jeśli np. przejściowo nie 
mogą sobie poradzić z nauką, 
czy też szkoła uważa, że to 
jest ich problem?
-Trudności w nauce często wy-
nikają z tego, że w rodzinach 
są jakieś nierozwiązane pro-
blemy. Byłoby nie w porządku 
z naszej strony, gdybyśmy zo-
stawiali uczniów w takiej sytu-
acji samych sobie. Staramy się 
im pomóc. W tym celu organi-
zujemy zajęcia konsultacyjne, 
gdzie niwelujemy pewne dys-
proporcje w nauce. Każdy 
uczeń w szkole może liczyć na 
pomoc pedagogiczno-psycho-
logiczną. Staramy się rodzaj 
pomocy dostosować do po-
trzeb uczniów, aby korzystając 
z niej, odnosili dla siebie kon-
kretne korzyści .
-W takim razie jak można 
ocenić szanse absolwentów 
na rynku pracy?
-Staramy się przekazać na-
szej młodzieży, że nie wszy-
scy znajdą pracę zgodnie 
z własnymi kwalifikacjami, bo 
rzeczywiście rynek pracy nie 
jest łatwy. Wiadomo też ,że nie 
każdy technik informatyk znaj-
dzie zatrudnienie w tej branży, 
hotelarz w hotelu itd. .Budu-
jemy jednak w młodzieży prze-
konanie, że to, czego się u nas 
nauczą, pozwoli im szybciej 
odnaleźć się przy poszukiwa-
niu pracy, nawet, jeśli będą 
zmuszeni zdobyć nowe kwali-
fikacje. 

rad

Szkoła o profilu zawodowym jest lepsza dla osób, które chcą szybciej 
rozpocząć pracę .Liceum Ogólnokształcące powinny wybierać osoby, 
które sprawę rozpoczęcia kariery zawodowej chcą odłożyć w czasie 
i mają dosyć mocno ugruntowane przekonanie o chęci dalszego kształ-
cenia na studiach - uważa dyrektor Zespołu Szkół w Dobrym Mieście 
Andrzej Wonia.

REKLAMA

Nauczą zawodu.Przygotują 
do pracy w mundurówce

Andrzej Wonia dyrektor ZS w Dobrym Mieście 



10 www.facebook.com/wgwarminska24 maja 2016 r. numer 77 www.gwarminska.pl
GMINA

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Dobrym Mieście 
radni przyjęli projekt prze-
prowadzenia drugiej edy-
cji budżetu obywatelskiego. 
Ubiegłoroczna edycja bu-
dżetu obywatelskiego była nie-
wątpliwym sukcesem- mówi 
burmistrz Dobrego Mia-
sta Stanisław Trzaskowski. 
W głosowaniu wzięło udział 
ponad tysiąc mieszkańców na-
szej gminy. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że trzeba było 
przyjść, bądź przyjechać do 
urzędu, żeby zagłosować oso-
biście, to liczba zaangażowa-
nych osób był naprawdę impo-
nująca. Zaproponowano także 
dużo ciekawych projektów. Wy-
raźnie wzrosło zainteresowa-
nie mieszkańców sprawami 
publicznymi. W tegorocznej 
edycji kwota do wykorzystania 
wzrośnie z 300 tysięcy do 450 
tysięcy złotych. W nowym re-
gulaminie zmieniono zapis, że 
realizowany będzie tylko jeden, 
zwycięski projekt. Jeżeli wygra 
projekt na przykład za 300 ty-
sięcy złotych , a kolejny, który 
uzyska drugi wynik, zmieści 
się w kwocie 150 tysięcy zło-

tych, w 2017 roku zostaną zre-
alizowane obydwa. Kwota 
przewidziana w budżecie 
w nadzwyczajnych okoliczno-
ściach może przekroczyć o 5% 
450 tysięcy złotych. Sporo dys-
kusji wywołała kolejna zmiana, 

polegająca na tym, żeby umoż-
liwić mieszkańcom głosowanie 
drogą elektroniczną. Władze 
miasta proponują zakup spe-
cjalnego programu, umożliwia-
jącego głosowanie przez Inter-
net. W ten sposób odbywałoby 

się ono na dwa sposoby- we-
dług preferencji mieszkańców. 
Pomysł ten wzbudził wiele 
kontrowersji. Pojawiły się 
obawy, że taki sposób oddawa-
nia głosów przez mieszkańców 
mógłby się okazać nie do końca 
uczciwy. -Uważam, że nie po-

winniśmy się skupiać na takich 
obawach- tłumaczy Stanisław 
Trzaskowski- program wy-
klucza możliwość podwójnego 
głosowania. Uważam także, że 
mieszkaniec, który przebywa 
w podróży lub czasowo pra-

cuje za granicą, również ma 
pełne prawo oddania swojego 
głosu przez Internet. Jest tu za-
meldowany i należy się liczyć 
z tym, że kiedyś wróci do naszej 
gminy. Kampania i głosowa-
nie mieszkańców nad projek-
tami obywatelskim odbędą się 
prawdopodobnie przed waka-
cjami. Wszystko po to, żeby jak 
najwięcej mieszkańców gminy 
miało możliwość zagłosowania 
na wybrany projekt. 

Tężnie mogą stworzyć 
mikroklimat

Być może jednym z projektów, 
który mieszkańcy Dobrego 
Miasta zgłoszą do realizacji 
w ramach budżetu obywatel-
skiego będzie budowa mini 
tężni solankowych, z których 
dobroczynnych właściwości 
skorzystało już wiele innych 
miast. Tężnie nasycają powie-
trze jodem, bromem, magne-
zem, sodem, potasem i żela-
zem, co korzystnie wpływa na 
schorzenia dróg oddechowych, 
i nadciśnienie tętnicze. Bur-
mistrz Trzaskowski proponuje 
postawienie tężni w centrum 
miasta, na przykład na terenie 
położonym nad rzeką, za tar-
gowiskiem, który będzie podle-
gał rewitalizacji w ramach pro-
jektu cittaslow. Wspomniany 
teren nie nadaje się pod zabu-
dowę, bo jest tam zbyt grząski 
grunt- wyjaśnia burmistrz 
Trzaskowski- mógłby nato-
miast świetnie służyć celom re-

kreacyjnym. Pomysł budowy 
tężni w Dobrym Mieście poja-
wił się już jakiś czas temu i stał 
się tematem rozmów mieszkań-
ców. Nie wiadomo jednak, czy 
zostanie przez nich zgłoszony 
do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego. 

Budowa nowego 
przedszkola musi 
poczekać na pieniądze

Zaplanowaną inwestycją, która 
na razie musi być przesunięta 
, jest budowa przedszkola. 
Rada podjęła decyzję o odro-
czeniu w czasie budowy no-
wego przedszkola, ponieważ 
nie ogłoszono dotąd żadnego 
konkursu , z którego gmina 
mogłaby na tę inwestycję uzy-
skać dofinansowanie, a dzięki 
temu zostałoby zaoszczędzone 
w gminnym budżecie od 3 do 
4 milionów złotych. Jeżeli jed-
nak takiego dofinansowania 
gmina nie uzyska, rozpocznie 
budowę przedszkola w przy-
szłym roku , całkowicie za wła-
sne pieniądze. To samo dotyczy 
świetlicy w Praslitach, gdzie 
gmina cały czas czeka na moż-
liwość uzyskania dofinasowa-
nia w ramach RPO. -Pieniądze, 
zaplanowane w budżecie na te 
inwestycje nie przepadną –za-
pewnia burmistrz. Zostaną 
wykorzystane w inny sposób, 
głównie na różne inwestycje 
drogowe i rozbudowę remizy. 

rad

W ostatnich latach coraz więcej dużych i małych gmin w Polsce 
umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o przeznaczeniu czę-
ści budżetu publicznego na inwestycje, służące wspólnemu dobru. 
W Dobrym Mieście budżet obywatelski swoją pierwszą edycję miał 
w ubiegłym roku. Rozpoczęła się już realizacja inwestycji, która uzy-
skała największą liczbę głosów mieszkańców, czyli budowa drogi 
w Smolajnach. 

Budżet coraz bardziej obywatelski 

Tym razem prawie trzydzie-
stoosobowa grupa studentów 
pod czujnym okiem dr inż. Elż-
biety Strzeleckiej z Kolegium 
Gospodarki Przestrzennej Po-
litechniki Łódzkiej wykonają 
opracowania dotyczące zago-
spodarowania przestrzeni miej-

skiej, oznakowania miasta oraz 
przeprowadzą ankietę wśród 
mieszkańców. Wszystkie te 
prace zostaną wykonane w ra-
mach współpracy. Studenci spo-
tkają się z Burmistrzem Lidz-
barka Warmińskiego, Jackiem 
Wiśniowskim, Radnymi Rady 

Miejskiej oraz lokalnymi dzia-
łaczami w celu dyskusji nad po-
mysłami. Będą obecni również 
podczas wręczenia nagród lau-
reatom konkursu na koncepcję 
zagospodarowania suchej fosy 
w Lidzbarku Warmińskim.

pz

26 maja po raz kolejny Lidzbark Warmiński odwiedzi delegacja 
z Politechniki Łódzkiej. 

Lidzbark Warmiński korzysta 
z pomocy studentów 
Politechniki Łódzkiej

Stanisław Trzaskowski burmistrz Dobrego Miasta czeka na kolejne propozycje mieszkańców  do budżetu obywatelskiego

Jacek Wiśniowski burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zapoznaje studentów z planem miasta
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 Po raz kolejny uczniowie sto-
czyli walkę z ortografią i wy-
kazali się znajomością zasad 
pisowni polskiej. Takie spo-
tkania edukacyjne poprzez za-
chęcanie do zdrowej rywali-
zacji, podnoszą umiejętności 
językowe i ortograficzne mło-
dzieży oraz sprzyjają wymia-
nie doświadczeń pedagogicz-
nych między nauczycielami 
Autorem dyktanda był Woj-
ciech Tański - konsultant 
w Warmińsko – Mazurskim 
Ośrodku Doskonalenia Na-
uczycieli w Olsztynie, który 
zgodził się, wzorem lat ubie-
głych, ułożyć tekst dyktanda 
i je odczytał. Nosiło ono tytuł 
„Polscy nobliści”. Jak każde 
dyktando, sprawdzian doty-
czył stopnia opanowania przez 
uczniów znajomości reguł oraz 
zastosowania ich w praktyce, 
czyli w pisowni.
Komisja konkursowa, której 
Przewodniczącym był Woj-
ciech Tański, po sprawdzeniu 
wszystkich prac wyłoniła na-
stępujących laureatów:

GMINA

Decyzję o przyznaniu hono-
rowego wyróżnienia „Zasłu-
żony dla Olsztynka” podjęto 
doceniając zasługi Zygmunta 
Jatczaka - ofiarność i zasługi 
w czasie wojny, działalność 
kombatancką , i wybitne pro-
pagowanie postaw patriotycz-
nych na terenie Gminy Olsz-
tynek. Kapituła przyznająca 
wyróżnienie podjęła decy-
zję 19 kwietnia 2016 roku na 
wniosek Artura Wrochny, 
Burmistrza Olsztynka.
Spotkanie cieszyło się du-
żym zainteresowaniem ,a sala 
konferencyjna Urzędu Miej-
skiego wypełniła się po brzegi. 
Obecni byli przedstawiciele lo-

kalnych władz samorządu, dy-
rektorzy samorządowych in-
stytucji, olsztyneccy harcerze 
i oczywiście rodzina oraz zna-
jomi Zygmunta Jatczaka.
Spotkanie prowadził histo-
ryk Krzysztof Schramm, który 
wspólnie z Panem Zygmuntem 
napisał książkę zawierającą 
jego wspomnienia o walce, 
podróżach, przyjaźniach, bólu 
i honorze pt. „Niczego nie ża-
łuję! Od Powstania Warszaw-
skiego z Armią Krajową do 
Indochin z Legią Cudzoziem-
ską.” Uczestnicy spotkania 

mogli zakupić książkę i popro-
sić o specjalną dedykację auto-
rów.
Ponad dziewięćdziesięcio-
-letni Zygmunt Jatczak zadzi-
wia - o czym mieliśmy oka-
zję przekonać się już podczas 
zeszłorocznego spotkania - 
sprawnością, dużym optymi-
zmem i poczuciem humoru. 
Ciekawie opowiadał o swoich 
doświadczeniach wojennych, 
o Powstaniu Warszawskim, 
walce w Indochinach, ale także 
i o czasach powojennych kiedy 
powrócił do kraju i zamieszkał 
w Olsztynku.
-Składamy Panu Zygmuntowi 
Jatczakowi gratulacje wraz 
z wyrazami szacunku za dzia-
łalność mającą na celu krze-
wienie i pielęgnowanie trady-

cji patriotyzmu narodowego 
oraz szerzenie wiedzy o woj-
sku polskim i jego żołnierzach 
– bohaterach narodowych, 
którzy pełnili służbę w obronie 
Ojczyzny na wszystkich fron-
tach II wojny światowej. 
Kierując do Pana słowa po-
dziękowań za minione lata 
patriotycznej działalności, za 
troskę o zachowanie dla po-
tomnych pamiątek przeszłości, 
przekazujemy serdeczne życze-
nia zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym oraz 
radości w każdym nadcho-
dzącym dniu-mówił do wy-
różnionego Artur Wrochna 
,burmistrz Olsztynka pod-
kreślając jego zasługi.

rad

Burmistrz Olsztynka wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizo-
wali spotkanie z Zygmuntem Jatczakiem - uczestnikiem Powstania 
Warszawskiego oraz byłym żołnierzem Legi Cudzoziemskiej. Powód 
był nie byle jaki, bo Panu Zygmuntowi wręczono medal „Zasłużony 
dla Olsztynka”. 

Zygmunt Jatczak wyróżniony tytułem 
„Zasłużony dla Olsztynka”

I miejsce zajęła – Pola Świtalska z Gimnazjum Niepublicznego 
Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
II miejsce – - Kaja Kapuścińska z Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich w Olsztynku
III miejsce – Klaudia Kurzyńska z Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich w Olsztynku
Tytuł Mistrza Kaligrafii otrzymała Anita Grablewska z Gimna-
zjum im Jana Pawła II w Dobrym Mieście. 

Uczestnikom zmagań z „bykami ortograficznymi” gratulujemy 
i zachęcamy do dalszego rozwoju zamiłowań nad zasadami pi-
sowni języka polskiego.   

W Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbył się XVII Powiatowy Kon-
kurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna”. W konkursie wzięło udział 20 uczest-
ników z 7 szkół gimnazjalnych powiatu olsztyńskiego.

Sprawdzian ortograficznych 
umiejętności w Olsztynku Głównym obszarem dzia-

łań nowego wicewójta 
będą sprawy gminnej 
oświaty a także gospodarki 
komunalnej i inwestycji . 
W najbliższym czasie zo-
staną ogłoszone konkursy 
na stanowiska dyrektorów 
zespołów szkół w Butry-
nach, Klebarku Wielkim 
i gimnazjum w Purdzie. 
W bieżącym roku szkol-
nym kończą się kontrakty 
dotychczasowym dyrek-
torom wspomnianych 
placówek. -Do udziału 
w konkursach zapraszamy 
wszystkie osoby, które speł-
nią warunki - mówi zastępca 
wójta gminy Purda Jarosław 
Dzioba. -Chcemy, aby sposób 
wyłaniania nowych dyrektorów 
był jak najbardziej przejrzysty. 
Do końca lipca zostaną publicz-
nie ogłoszone kryteria konkur-
sów oraz podane terminy postę-
powania rekrutacyjnego. 

Lato pod znakiem 
realizacji inwestycji 
gminnych

-Czerwiec i lipiec w naszej gmi-
nie będą miesiącami rozpoczę-
cia i ukończenia kilku inwesty-
cji- mówi wójt gminy Purda 
Piotr Płoski.- Około 600 tysięcy 

złotych zostanie wydane na re-
alizację funduszu sołeckiego. 
Do realizacji każdej inwestycji 
wykonanej w ramach tego fun-
duszu do każdej złotówki do-
daliśmy drugą . Rozpoczęła się 
budowa boiska sportowego i re-
mont budynku posterunku Po-
licji w Purdzie , do którego zo-
stanie przeniesiona siedziba 
Gminnego Ośrodka Opieki Spo-
łecznej. Budowa boiska zosta-
nie ukończona do końca sierp-
nia. 6 czerwca zostanie otwarty 
konkurs ofert na budowę kana-
lizacji i wodociągu w Trękusku. 
Gmina ma już wybranego wy-
konawcę na realizację odcinka 
drogi w Ostrzeszewie. Czeka 

jedynie na rozstrzygnięcie kon-
kursów w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Kiedy tylko ukaże się ogłosze-
nie i będzie możliwość ponosze-
nia kosztów kwalifikowanych, 
budowa zostanie rozpoczęta. 
Niedługo rozpocznie się reali-
zacja inwestycji za kwotę 180 

tysięcy złotych w ramach 
Funduszu Ochrony Dróg 
Gruntowych- budowa 
skrzyżowania dróg w miej-
scowości Purdka. Droga re-
alizowana jest ze znacznym 
dofinansowaniem z Urzędu 
Marszałkowskiego. Do 
końca czerwca zostanie 
wybrany w wyniku prze-
targu wykonawca tej inwe-
stycji. -Warto podkreślić 
naszą współprace z orga-
nizacjami pozarządowymi, 
dzięki której zostały uru-
chomione fundusze na ter-
momodernizację- dodaje 

Piotr Płoski. Dofinansowa-
nie uzyskały Ochotnicze Straże 
Pożarne w Purdzie i Klebarku 
Wielkim przy niemałym udziale 
pracowników Urzędu Gminy. 
OSP w Klebarku Wielkim Po-
moc Maltańska uzyskała też 
dofinansowanie w kwocie 20 
tysięcy złotych od Marszałka 
Województwa, Gustawa Marka 
Brzezina na innowacyjne dzia-
łania grupy ratowniczo- poszu-
kiwawczej. 
Podczas ostatniej sesji rady 
gminy wójt Piotr Płoski uzy-
skał absolutorium za wykonanie 
budżetu gminy za ubiegły rok 
stosunkiem głosów 14 za, jedna 
radna była przeciw.

rad

Od pierwszego kwietnia na stanowisko zastępcy 
w gminie Purda został powołany Jarosław Dzioba, 
były Komendant Wojewódzki Ochotniczych Hufców 
Pracy a wcześniej urzędnik, odpowiadający w Woje-
wódzkim Urzędzie Pracy za zamówienia publiczne 
i wydatkowanie środków samorządowych. 

Gmina Purda ma nowego 
zastępcę wójta

Artur Wrochna burmistrz Olsztynka dekoruje Zygmunta Jatczaka medalem

Jarosław Dzioba zastępca wójta Purdy

Odważni stanęli do walki z ortografią w Olsztynku
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Warunkiem uczestnictwa było 
stworzenie alternatywnej hi-
storii dramatu Szekspira. Jak 
mówi Lidia Wojtera, nauczy-
cielka języka angielskiego, 
młodzież bardzo entuzja-
stycznie podeszła do projektu. 
-Dzieci same się wszystkim 
zajęły, wymyśliły historię. Ja 
ograniczyłam się do pomocy 
przy dialogach. 
Klasa I A z rozszerzonym ję-
zykiem angielskim entuzja-
stycznie wyraziła chęć udziału 
w konkursie. Przygotowania 
odbywały się na godzinach wy-
chowawczych, języku angiel-
skim, ale także popołudniami. 
Warunkiem konkursu była 
praca zespołowa, więc każdy 
miał jakiś swój udział w pro-
jekcie. Dzięki dużemu zaan-
gażowaniu uczniów klasy IA 
szkole udało się zająć pierw-
sze miejsce, co jest niemałym 
sukcesem. -Nasza Pani zapy-
tała się czy chcielibyśmy wziąć 
udział w konkursie, na co na-
sza klasa bardzo chętnie się 
zgodziła. Najpierw wszystko 
sobie rozplanowaliśmy, rozpi-
saliśmy role, a następnie za-
jęliśmy się scenografią- mówi 

Maja Rosłon, jedna z uczest-
niczek konkursu. Dagmara 
Modzelan potwierdza, że 
-pracowała cała klasa, każdy 

z nas miał swoje własne zada-
nie i dołożył się do sukcesu.-Co 
prawda chłopcy na 
malowaniu znają się 

średnio, ale wraz z kolegami 
pomagaliśmy dziewczynom jak 
tylko potrafiliśmy- dodaje Szy-
mon Michałowski. 
Młodzież gimnazjum w Świąt-
kach wpadła na oryginalny 
i ciekawy pomysł osadzenia 

akcji „Romea i Julii” w Japo-
nii, co znalazło uznanie jury, 

jak i samych zainteresowa-
nych. -Najbardziej podobała 
mi się ciekawa, orientalna sce-
neria. Akcja oryginału „Romea 
i Julii” toczy się w Anglii, nato-
miast my z naszą interpretacją 
przenieśliśmy się do Japonii- 
zachwyca się Paweł Podpora 
pomysłem. Nagrodą główną 
w konkursie są warsztaty języ-

kowe, które odbędą się 30 maja 
br. Pierwszą część spotka-

nia stanowią zajęcia językowe 
z rodzimymi użytkownikami 
języka angielskiego, natomiast 
w drugiej części młodzież bę-
dzie miała okazję zmierzyć 
swoje kompetencje językowe 
przy pomocy komputerowego 
testu Aptis for Teens. -Wraz 
z rodzicami znaleźliśmy dofi-
nansowanie na ten cel, jako, 
że sam dojazd niestety nie jest 
pokrywany przez organizato-
rów. Stwierdziliśmy, że skoro 
jest to nagroda, to dzieci wraz 
z rodzicami nie powinni do niej 
dopłacać z własnej kieszeni- 
mówi Lidia Wojtera. 
Sukcesów było więcej
Wygrana w konkursie „Współ-
cześni Romeo i Julia” nie jest 
jedynym sukcesem, jakim 
w ostatnim czasie pochwalić 
się może gimnazjum w Świąt-
kach. Zespołowi wokalnemu 
udało się zająć I miejsce w X 
Festiwalu Piosenki Religijnej 
w Ornecie, a także wyróżnie-
nie w II Ogólnopolskim Fe-
stiwalu im. Jacka Kaczmar-
skiego w Olsztynku. Warto 
także wspomnieć o indywi-
dualnych sukcesach uczniów 
placówki. III miejscem w Ar-
chidiecezjalnym Konkursie Bi-
blijnym im. Sługi Bożego kard. 
Augusta Hlonda pochwalić się 
może Dominik Nowosielski, 
natomiast Katarzyna Kubuj 
zdobyła I miejsce w II Gimna-
zjadzie Językowej Macmillan 
Lower Secondary School To-
urnament, a także III miejsce 
w Powiatowym Konkursie Re-
cytatorskim im. Krystyny Spi-
kert w Dobrym Mieście.

rad

Uczniowie z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Świąt-
kach zdobyli pierwsze miejsce w konkursie językowym, organizo-
wanym przez British Council w Warszawie. „Współcześni Romeo 
i Julia” to temat przewodni konkursu, skierowanego do uczniów 
szkół gimnazjalnych i licealnych z całej Polski. 

Gimnazjaliści ze Świątek mają
się czym pochwalić

Od lewej w drugim rzędzie: Lidia Wojtera nauczycielka jęz. angielskiego ze zwycięską klasa IA z Gimnzajum Publicznego im. JP II w Świątkach
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11 czerwca na Scenie Kame-
ralnej odbędzie się Prapremiera 
polska przedstawienia „Kredyt” 
z Piotrem Machalicą i Piotrem 
Borowskim, które „Jaracz” przy-
gotowuje w koprodukcji z Te-
atrem im. Adama Mickiewicza 

w Częstochowie. Co zrobić, do 
jakich argumentów się odwołać 
kiedy bank nie chce przyznać 
nam pożyczki? Czy bywają sytu-
acje bez wyjścia? O tym wszyst-
kim opowie „Kredyt”.
Nowością w Teatrze Jaracza 

będzie prezentacja spektaklu 
„Dziwka z Ohio” (19 maja - 
Olsztyn, 3 lipca - Ełk) w syste-
mie audiodeskrypcji, czyli z do-
datkowymi opisami lektorskimi 
dla osób niewidomych i słabowi-
dzących.

Teatr Jaracza zaprasza widzów na doskonale przyjętą przez kry-
tyków „Kartotekę” Tadeusza Różewicza w reżyserii Andrzeja Maj-
czaka, a także: spektakl dyplomowy studentów Studium Aktor-
skiego „Zespół śmierci i tańca”, przedstawienie „Wojna nie ma 
w sobie nic z kobiety” noblistki Swietłany Aleksijewicz oraz „Dziwkę 
z Ohio” – spektakl o miłości i przemijaniu, „Tango” Mrożka oraz 
„On wrócił”opowiadający o pojawieniu się Hitlera w czasach nam 
współczesnych. 

Czerwiec to ostatni miesiąc trwającego 
sezonu teatralnego 2015-2016

REKLAMA

Oprawę muzyczną wystawy 
wzięło na siebie dwóch Jacków: 
Sobczak i Walesiak. Wystawę 
otworzyły – nie szczędzące mi-
łych słów twórcom - Jolanta 
Adamczyk i prof. UWM Wio-
letta Jaskólska. Pod kierunkiem 
prof. Jaskólskiej Zenon Drozd 
– jako członek grupy artystów 
tworzących w Domu Środowisk 
Twórczych - namalował kilka-
dziesiąt prac. Dziedziczny ta-
lent malarski drzemie po stro-
nie Aliny Drozd. Dzieci obojga 
małżonków po rodzicach rów-
nież odziedziczyły artystyczne 
dusze i zamiłowania. Pierwsza 
z córek ukończyła ASP i dziś 

wykonuje zawód renowatora, 
druga jest kreatorem wizerunku, 
a trzecia architektem krajo-
brazu.
Oprócz możliwości podziwia-
nia obrazów warmińskich kapli-
czek, był czas na podzielenie się 
uwagami i odczuciami odnośnie 
zaprezentowanej kolekcji przy 
wielkich szklanych misach, 
do których gospodarze nasy-
pali doskonałych ciasteczek 
w kształcie serc, wypieku zna-
nej w Lidzbarku Zofii Dobosz. 
Kto nie gustował w tego rodzaju 
słodkościach mógł przeko-
nać się jak smakuje szynka wę-
dzona w kominie i słonina przy-

gotowana po wojskowemu. Nie 
mogło zabraknąć stołu z nalew-
kami i winem, na którym znala-
zły się przeróżne trunki własnej 
produkcji. Wiśniówka, pigwa, 
orzechówka, i szatan…smako-
wały wybornie. A na deser oczy-
wiście pokaźny tort w kształcie 
palety. 
Choć upłynęło trochę czasu 
wspomnienie wystawy do dziś 
pozostaje naturalnie żywe. 
Pod powiekami obraz uni-
katowych kapliczek Warmii 
i Mazur w łagodnej kolorystyce, 
w nozdrzach zapach mirabelki 
i kawy… 

Małgorzata Markowska

18 kwietnia w Lidzbarskim Domu Kultury odbył się wernisaż mał-
żonków Drozd.  Temat: kapliczki Warmii i Mazur. Kto nie był – niech 
żałuje! Cóż to był za wernisaż! Od drzwi wejściowych niespodzianka 
goniła niespodziankę, bo Alina i Zenon Drozdowie zadbali o niepo-
wtarzalność imprezy. 

KLIMATY WARMII I MAZUR 
–pobrzmiewające echo wystawy…
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Od lewej: Alina Drozd, Zenon Drozd, prof. Wioletta Jaskólska, Jolanta Adamczyk
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Nasi czytelnicy nie mogą się rozstać z gazetą nawet na wyjeździe.
Zdjęcie otrzymaliśmy od Państwa Jacka i Bogusi Danilewiczów 
z Lidzbarka Warmińskiego. Dziękujemy !  
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INNE KUPIĘ
 
KUPIĘ ZBOŻE: pszenica,owies,jęczm
ień,żyto,pszenżyto,kukurydzę,łubin,bo-
bik, Eko,itp. Min 24t. Zapewniam trans-
port, płacę w dniu odbioru. Tel.509-
942-079.
 

INNE SPRZEDAM
 
TELEWIZOR GRUNDIG 21c - sprze-
dam. Cena 120 zł. Tel 784559770.

FOTEL GALA skóra czerwony
 - 600zł - tel.608419897. 

 

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

 
KUPIĘ MIESZKANIE w Olsztynie do 
80tys. Może być do remontu, zadłużone 
itp.-tel.515600111.

MIESZKANIE, dom w mieście i na wsi 
- również połowę z komornikiem, z lo-
katorem, służebnością, zadłużony, z róż-
nymi problemami, również udziały. Go-
tówka od ręki, tel.-668200300.

SZYBKO KUPIĘ mieszkanie w Olszty-
nie i nie tylko w dobrej cenie. Gotówka 
w tym samym dniu. Obojętnie jakie, 
może być z problemem, do remontu itp. 
Tel-668200300.
 

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

 

LIDZBARK WARMIŃSKI, działka 
rolno-bud. 3000m2, nad jeziorem 
Wielochowskim,4km od centrum 

miasta. Prąd,woda. Wydane warunki 
zabudowy.Cena 79.000PLN.Tel- 

888155579. 

SIEDLISKO-GRYŹLINY koło STA-
WIGUDY. Piękna okolica. 1,5h ziemi-
,las,zarybiony staw, dom 150m plus bu-
dynek gospodarczy. Extra cena-tylko 
249tys.tel-791896475.

OLSZTYN-Dywity.  Dom bl iź-
niak-150m, po remoncie, ogro-
dzony w dobrej cenie. Ulica olsz-
tyńska. Cena-279tys. Do negocjacji. 
Dzwoń-791896475.

DOBRE MIASTO po generalnym. Go-
towe do wprowadzenia - 2pokoje, 1 
piętro. Cena-129tys. Do negocjacji. 
Dzwoń-791896475.

DZIAŁKA BUDOWLANA w Olsz-
tynie-2400m. Możliwość podziału na 
2 działki. Cena okazyjna tylko-79tys-
-OKAZJA!!! Dzwoń-791896475.

SPRZEDAM działkę pod budowę 
domu jednorodzinnego, 10 km od 

Olsztyna 19 zł/m2. Prąd, woda, kanali-
zacja w drodze. Tel. 693614291. 

 
PRACA SZUKAM

 
SZUKAM pracy jako dozorca. Tel. 789 
380 333.
 

PRACA DAM
 
! Ciekawe możliwości dorabiania dla 
każdego, 601-64-90-31, 504-175-182

BRUKARZA, 504-662-051

BRUKARZY, pomocników do 30 lat, 
537-698-317

FIRMA Z.Jaskot zatrudni kierowców 
C+E z doświadczeniem w transporcie 
międzynarodowym w systemie pracy 
3-4/1. Oferujemy atrakcyjne wynagro-
dzenie, umowę o pracę. Kontakt 607-
610-578

FIRMA zatrudni do sprzątania butiku 
odzieżowego w Galerii Olsztyńskiej 
w gospodzinach rannych. Tel. 500-115-
801

FIRMA zatrudni pracowników budow-
lanych, murarzy i tynkarzy, tel. 600-
420-607, (89)512-92-54

GLAZURNIKA, 602-172-613

HOTEL Natura Mazur Resort & Confe-
rencje w Warchałach zatrudni kelnerów, 
barmanów, kierowników sali z możli-
wością zamieszkania, e-mail: kadry@
natura-mazur.pl

 
USŁUGI

 
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY? Do-
staniesz je od nas, nawet jak masz ko-
mornika,z big,krd. Dla wszystkich, 
emeryci bez limitu wieku.

Olsztyn-Partyzantów 65/10.tel-
730200200.

MASZ auto - masz gotówkę z możliwo-
ścią użytkowania. Masz nieruchomość - 
masz gotówkę. Minimum formalności. 
GOTÓWKA OD RĘKI.
Olsztyn-Partyzantów 65/10.tel-
730200200.

MASZ auto - masz gotówkę z możliwo-
ścią użytkowania. Masz nieruchomość - 
masz gotówkę. Minimum formalności. 
GOTÓWKA OD RĘKI. Olsztyn-
Partyzantów 65/10.tel-730200200.

EMERYCIE, rencisto, potrzebujesz pie-
niędzy? Gotówka Expres do 5000zł. 
Płacimy w 5minut. Wystarczy decyzja 
z ZUS. Olsztyn-C.H.Jakub,parter.Tel-
89 5350313.

C.H.Jakub,parter.Tel-89 5350313.

C.H.JAKUB w Olsztynie. TEL-89 
5350313.

GLAZURA, terakota, zab. g-k, 
hydrauliczne prace, szpachlowanie, 

malowanie, 693 614 291. 
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W sobotę Warmig Olsztyn 
wygrał dwa spotkania po 3:0 
z Odrą Racibórz, a potem ze 
Spartanem Lublin. W nie-
dzielę olsztyński zespół zwy-
ciężył 3:2 z LKSG Łódź i tym 
samym zdobył czwarty raz w hi-
storii i trzeci raz z rzędu Mistrzo-
stwo Polski. Po turnieju o krótki 
wywiad poprosiliśmy Mateusza 
Chyla - trenera drużyny War-
mig Olsztyn
-Jaki był poziom tych mi-
strzostw?
Poziom tych Mistrzostw był bar-
dzo wysoki. Znacząco wzrasta 
on z każdym rokiem, zawodnicy 
podnoszą swoje umiejętności 
poprzez treningi w klubach oraz 
centralne zgrupowania i konsul-
tacje kadry Polski
-Mistrzostwo Polski i co dalej? 
Jakie macie plany na przy-
szłość jako drużyna?

Na tę chwilę kończymy na kilka 
miesięcy treningi na hali, by od-
dać się w pełni siatkówce plażo-
wej, gdyż już za trzy tygodnie 
(3-5.06. również w Olsztynie) 
odbędą się Mistrzostwa Polski 
Niesłyszących w tej właśnie dys-
cyplinie sportu, a zaraz po nich 
dwie czterodniowe konsultacje 
kadry narodowej i Mistrzostwa 
Świata w Turcji (Samsun), 18-
24.07. Kilku zawodników z na-
szego klubu ma szanse na wy-
jazd na te Mistrzostwa. We 
wrześniu zbierzemy się ponow-
nie na treningach piłki siatkowej 
halowej i rozpoczniemy treningi 
do Pucharu Polski Niesłyszą-
cych, który w tym roku odbędzie 
się w Gliwicach (04.-06.11.) 
oraz Ligi Mistrzów Niesłyszą-
cych (przełom listopada i grud-
nia) o ile zbierzemy odpowiednie 
fundusze na wyjazd na tę im-

prezę. I tu ogromna prośba o po-
moc wszystkich firm z regionu 
i nie tyle o wszelkie możliwe 
wsparcie. W 2014 roku udało 

nam się dzięki całkowitemu sfi-
nansowaniu wyjazdu przez pana 
Jerzego Mroza, prezesa Fun-
dacji Huberta Jerzego Wa-

gnera wyjechać do Włoskiego 
Pesaro i godnie reprezentować 
nasz klub, miasto Olsztyn, wo-
jewództwo warmińsko-mazur-

skie i całą Polskę. Zajęliśmy 
tam wysokie piąte miejsce. Rok 
temu, na II edycję organizo-
waną w Brugge (Belgia) nie-
stety nie udało nam się poje-
chać z powodu braku funduszy.  
-Praca z osobami niesłyszą-
cymi to wyzwanie. Jak do 
niego podchodzisz? 
Z osobami niesłyszącymi pra-
cuje się bardzo specyficznie. Na 
początku bardzo ciężko wejść 
w ten świat osób niesłyszą-
cych, lecz gdy poznamy ich bli-
sko dowiemy się że, są to osoby 
bardzo serdeczne i oddane. Na 
pewno w dużym stopniu po-
maga mi dobra znajomość ję-
zyka migowego, który opanowa-
łem w dobrym stopniu, przez ten 
okres pracy z nimi. Współpra-
cuję z klubem Warmig od roku 
2009. Do każdego zawodnika 
trzeba podchodzić indywidual-
nie. Zamiast komunikacji wer-
balnej, więcej rzeczy staramy 
się pokazywać. Praca ta daje mi 
dużo satysfakcji. Pomaganie tym 
chłopakom to moja pasja.

al

Olsztyńska drużyna Mistrzem Polski!
Niedawno Olsztyn był miejscem rozgrywa-
nia finałów Mistrzostw Polski piłki siatkowej 
niesłyszących, w którym triumfował zespół 
ze Stolicy Warmii i Mazur. 

Drużyna Warmig Olsztyn zdobyła Mistrzostwo Polski


