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Do egzaminu w nowej formule 
przystąpiło około 283 900 osób, 
natomiast w starej formule ma-
turę zdaje w tym roku około 2400 
osób. W województwie warmiń-
sko – mazurskim maturę w nowej 
formule zdaje 12044 uczniów, 
natomiast w starej 1447 uczniów.
Maturzysta musi przystąpić do 
trzech obowiązkowych pisem-
nych egzaminów maturalnych: 
z języka polskiego, z języka ob-
cego i z matematyki na poziomie 
podstawowym. Musi też przystą-
pić do co najmniej jednego pi-
semnego egzaminu z grupy tzw. 
przedmiotów do wyboru; maksy-
malnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wy-
boru są: biologia, chemia, fi-
lozofia, fizyka, geografia, hi-
storia, historia sztuki, historia 

muzyki, informatyka, język 
łaciński i kultura antyczna, 
wiedza o społeczeństwie, ję-
zyki mniejszości narodowych 

i etnicznych, język regionalny, 
a także matematyka, język pol-
ski i języki obce nowożytne. 
Egzaminy z przedmiotu do wy-

boru zdawane są na poziomie 
rozszerzonym. Dlatego do tej 
grupy zaliczane są także - na 
poziomie rozszerzonym - ma-
tematyka, język polski i języki 
obce, które są obowiązkowe na 
poziomie podstawowym.
Najczęściej wybierane przez te-
gorocznych maturzystów (ab-
solwentów 2017r.) egzaminy 
z przedmiotów dodatkowych na 
poziomie rozszerzonym w skali 
kraju to: 
język angielski – 138 974 osoby 
(48,9% zdających), geogra-
fia 79 201 osób (27,9 % zda-
jących), matematyka – 72 452 
osoby (25,5 % zdających), bio-
logia – 53 262 osoby (18,8 
% zdających), język polski - 
53 102 osoby (18,7% zdają-
cych), chemia – 29 735 osób 

(10,5% zdających), wiedza 
o społeczeństwie – 28 925 osób 
(10,2% zdających), historia – 
20 128 osób (7,1% zdających) 
i fizyka – 18 232 osoby (6,4 % 
zdających).
30 czerwca ogłoszone zostaną 
ogólnopolskie wyniki tegorocz-
nego egzaminu maturalnego. 
Ewentualny termin egzaminów 
poprawkowych to 22 - 25 sierp-
nia 2017 roku. Przypomnijmy, 
że w poprzednim roku w wo-
jewództwie warmińsko-mazur-
skim egzamin maturalny w sesji 
letniej zdało 76 % abiturien-
tów. 17 % osób, które nie zdały 
miało prawo przystąpienia do 
egzaminu poprawkowego, a 7 
% uczniów nie zdało z więcej 
niż jednego przedmiotu. 
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4 maja rozpoczął się okres egzaminów maturalnych, 
który potrwa do 26 maja. Jest to najważniejszy egza-
min w życiu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozpoczął się egzamin maturalny

W wieloboju strażackim oprócz 
świątkowskich strażaków 
udział wzięły drużyny z są-
siednich gmin- Dobre Miasto 
i Jonkowo. Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP uhonorowało 
medalami za zasługi dla po-
żarnictwa: Andrzeja Olewiń-
skiego (złoty medal),Krzysz-
tofa Frągnowskiego (srebrny 
medal), Mateusza Matysa, Mi-
chała Płotnikowskiego, Mate-
usza Banaszek, Pawła Ludwi-
kowskiego (brązowy medal). 
Natomiast, Prezydium Za-
rządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP odznaczyło me-
dalem Wzorowego Strażaka 
druha z OSP Skolity – Szy-
mona Ludwikowskiego. Pre-
zydium Zarządu Gminnego 
OSP odznaczyło ok. 30 druhów 
za wysługę lat oraz ok. 25 dru-
hów z drużyn młodzieżowych. 
Za długoletnią działalność prze-
ciwpożarową w Gminie Świątki 
dyplomy otrzymali następujący 
druhowie OSP z Gminy Świątki 
: Bitoft Józef, Pieczywek Je-
rzy, Płotnikowski Franciszek, 
Grudzień Stanisław, Guski 
Edward, Michałowski Ed-
mund, Zapał Mirosław.
Wyniki zawodów strażackich 
w poszczególnych grupach 
wiekowych. 

Kategoria grupy młodzieżowe 
dziewcząt 10-15 lat:
I miejsce – OSP Skolity
Kategoria grupy młodzieżowe 
chłopców 10-15 lat:
I miejsce – OSP Skolity

Kategoria drużyny mieszane 
10-16 lat
I miejsce – OSP Worławki
Kategoria grupy młodzieżowe 
dziewcząt 16-18 lat

I miejsce – OSP Praslity
Kategoria grupy młodzieżowe 
chłopców 16-18 lat
I miejsce – OSP Świątki

Kategoria grupa mężczyzn >18 
lat tzw. Grupa A
I miejsce – OSP Świątki
II miejsce – OSP Worławki
III miejsce – OSP Jonkowo
W kategorii OLDBOY >45 lat
I miejsce – OSP Świątki
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W Świątkach co roku na wiosnę strażacy sprawdzają swoją sprawność i gotowość 
bojową, a nie ma lepszej po temu okazji niż strażacki wielobój drużyn OSP. Zawody 
połączone są również z obchodami Gminnego Dnia Strażaka, który w tym roku zor-
ganizowano w sobotę 30 kwietnia.

Zawody strażackie i medale 
za długoletnią służbę w Świątkach 

OLSZTYN: 
ODZYSKALI 
KRADZIONY ROWER 
I ZATRZYMALI 
MĘŻCZYZNĘ 
KTÓRY PRÓBOWAŁ 
GO SPRZEDAĆ

W wyniku zorganizowa-
nych działań policjanci od-
zyskali kradziony rower 
i zatrzymali 29-letniego 
mieszkańca Ostródy. Męż-
czyzna oferował sprzedaż 
pojazdu na jednym z portali 
internetowych. Noc spędził 
w policyjnej celi. Jak mówią 
funkcjonariusze sprawa jest 
rozwojowa.

Informacja o kradzieży ro-
weru wpłynęła do Komendy 
Miejskiej Policji w Olsztynie 
w minioną sobotę (06.05). 
Pojazd został skradziony 
z piwnicy jednego z bloków 
przy ul. Pstrowskiego. Poli-
cjanci od razu zajęli się wy-
jaśnianiem tej sprawy. Jak 
okazało się, jednoślad został 
wystawiony na sprzedaż na 
portalu internetowym. Funk-
cjonariusze we współpracy 
z właścicielem roweru prze-
prowadzili akcję w wyniku 
której odzyskali kradziony 
rower. Zatrzymali również 
29- latka, który próbował 
sprzedać mienie pochodzące 
z przestępstwa. Mieszkaniec 
Ostródy spędził noc w poli-
cyjnym areszcie. Trwa usta-
lanie wszystkich okoliczno-
ści tego zdarzenia.
Jak mówią policjanci sprawa 
jest rozwojowa.

kmp

Matury czas zacząć

Drużyna Oldboy OSP Świątki 

Strażacy w akcji  
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W budynku B zlokalizowane 
będą 63 mieszkania, oraz lokale 
usługowe od strony ciągu pie-
szego przy ulicy Barcza. W bu-
dynku C, w całości o przezna-
czeniu mieszkalnym, znajdowało 
się będzie 49 takich lokali. Każda 
z klatek schodowych budynków 
B i C posiadała będzie własną 
halę garażową z indywidualnymi 
miejscami parkingowymi, oraz 
komórkami lokatorskimi przy-
pisanymi do poszczególnych lo-
kali.
Prace przy realizacji budynków 
rozpoczną się w maju 2017 roku, 
a planowane oddanie lokali na-
bywcom nastąpi w październiku 
2018 roku.

Lokale handlowo
-usługowe
Parter pierwszego realizowanego 
w ramach osiedla City Park bu-
dynku A przewidziano w całości 
na 19 lokali usługowych. Kon-
dygnacja o wysokości niespełna 
5 metrów spełnia wymogi pro-

wadzenia większości rodzajów 
nieuciążliwej działalności go-
spodarczej. W tak wysokich po-
mieszczeniach możliwe jest po-
nadto optymalne wykorzystanie 
przestrzeni, poprzez dodanie dru-
giej kondygnacji w formie antre-
soli.
Jedną z funkcji nowoczesnych lo-
kali handlowo-usługowych ma 
być zapewnienie mieszkańcom 
produktów i usług pierwszej po-
trzeby, jakie zaoferować mogą 
osiedlowy sklepik, piekarnia czy 
apteka. Lokale dostarczać mogą 
też usług i produktów czterdzie-
stu tysiącom mieszkańców pobli-
skich Nagórek i Jarot, korzystając 
przy tym z ruchu pieszego gene-
rowanego przez pobliski market 
spożywczy i centrum handlowe.
Dzięki dogodnemu położeniu 
komunikacyjnemu osiedla, przy 
skrzyżowaniu jednej z ważniej-
szych dróg miasta – ulicy Krasic-
kiego, z ulicą Barcza – z dojaz-
dem do lokali z dalszych części 
Olsztyna również nie będzie pro-

blemu. Obsługę komunikacyjną 
zapewnią chodniki i drogi we-
wnątrzosiedlowe wraz z miej-
scami postojowymi dla aut i ro-
werów.
Zakup lokalu usługowego na 
osiedlu City Park to świetna in-
westycja, zarówno dla przedsię-
biorców szukających właściwego 
miejsca do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej, jak 
i dla inwestorów, którzy chcą ku-

pić lokal usługowy w celu jego 
wynajmowania. Atrakcyjna loka-
lizacja gwarantuje satysfakcjonu-
jącą stopę zwrotu z zainwestowa-
nego kapitału. 

Inwestor
Spółkę deweloperską TJ DE-
VELOPMENT tworzy grupa in-
westorów z bogatym doświad-
czeniem w realizacji projektów 
budowlanych oraz wznosze-
niu różnorodnych budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 
w miastach północno-wschod-
niej Polski. Nieszablonowe loka-
lizacje, szybki czas realizacji, ter-
minowe wykonanie i krótki czas 

oczekiwania nabywców na ich 
nowe nieruchomości są tym, co 
wyróżnia spółkę. Część inwesty-
cji zrealizowana została wyłącz-
nie w oparciu o środki własne 

inwestorów, bez kredytów i hi-
potek na gruntach, dzięki czemu 
wyróżniały się one najlepszą na 
rynku ceną.
W portfolio zrealizowanych in-
westycji znajdują się między in-
nymi: 
- budynek mieszkalno-usługowy 
przy ulicy Padlewskiego w Mła-
wie,
- budynek mieszkalny przy ulicy 
Padlewskiego w Mławie,

- budynek mieszkalno-usługowy 
przy alei Sikorskiego w Olszty-
nie,
- budynek mieszkalny przy ulicy 
Winnej w Elblągu.

W trakcie realizacji znajdują się 
następujące inwestycje:
- budynek mieszkalny przy ulicy 
Wojskowej w Przasnyszu,
- budynek mieszkalno-usługowy 
przy ulicy Warszawskiej w Mła-
wie,
- kolejny budynek mieszkalno-
-usługowy przy alei Sikorskiego 
w Olsztynie,
- następny budynek mieszkalno-
-usługowy przy ulicy Winnej 
w Elblągu.

Inwestycje TJ DEVELOP-
MENT realizowane są w cie-
kawych lokalizacjach, zgodnie 
z najnowszymi wytycznymi ar-
chitektoniczno-budowlanymi 
oraz według korzystnych i bez-
piecznych dla kupujących prze-
pisów ustawy deweloperskiej. 
Dla wszystkich realizowanych 
obecnie inwestycji prowadzone 
są ponadto chroniące nabywców 
mieszkaniowe rachunki powier-
nicze.

Bardzo duże zainteresowanie i sukces sprzedażowy 1 etapu City Park, przyspie-
szył decyzję o przystąpieniu do realizacji i sprzedaży kolejnej części osiedla. 2 
etap inwestycji City Park, to dwa, bardziej kameralne budynki B i C, oddalone od 
ulicy Krasickiego i położone bliżej alejki spacerowej, ogrodu jordanowskiego i te-
renu przeznaczonego pod park miejski.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

2 etap osiedla City Park – budynki B i C

-Od 2013 roku, czyli czasu 
kiedy ten projekt zainicjowa-
liśmy i zajęliśmy trzecie miej-
sce w budżecie obywatelskim, 
sporo się w tej sprawie działo. 
Były dwie debaty ogólnomiej-
skie na ten temat. Trochę od 
tego czasu zmieniło się po-
strzeganie systemu roweru 
miejskiego, ponieważ o ile 
w 2013 roku mieliśmy jesz-
cze nie tak dużo przypadków 
wprowadzenia tego typu roz-
wiązań, przeważnie było ono 
ograniczone do większych 
miast, teraz sytuacja jednak 
się trochę zmieniła, ponie-
waż tych systemów jest dużo. 
Wchodzą one do miast porów-
nywalnych do Olsztyna, takich 
jak Radom, Kalisz czy Biały-
stok. – mówił Paweł Klonow-
ski, ze stowarzyszenia „Wizja 
Lokalna”.

Nie trzeba odprowadzać 
do miejsca rozpoczęcia 
trasy
A jak wygląda wypożyczenie 
takiego roweru? – Generalnie 
to się wszystko ogranicza do ta-
kich kręgów komunikacyjnych, 
przystanek autobusowy, przy-
stanek tramwajowy, tak samo 
przystanek roweru miejskiego, 
to jest taki okręg i jeżeli się 
mieszka w tym okręgu, to z tego 
rozwiązania się korzysta. Ro-
wer miejski np. może się znajdo-
wać w środku osiedli, czyli już 
to może być rozwiązanie, takie, 
które będzie bliżej mieszkańców. 
Wychodzimy z domu, idziemy do 
stacji najbliżej naszego miejsca 
zamieszkania, możemy nawet 
wcześniej sprawdzić na aplika-
cji ile rowerów jest dostępnych, 
albo po prostu zarezerwować 
sobie rower, żeby mieć pew-

ność, że on będzie na nas cze-
kał. Na takiej stacji trzeba się 
zalogować, przeważnie trwa to 
kilka sekund. Następnie wypi-
namy rower i jedziemy, a odsta-

wić go możemy na zupełnie in-
nej stacji.

Koszty choć niewielkie, 
ale muszą być 
Jeżeli chodzi o koszty takiego 
wypożyczenia to są one na-

prawdę niewielkie. Przeważ-
nie jest tak, że jazda od mi-
nuty do 15 minut jest za darmo, 
a jazda do godziny kosztuje do 
złotówki. Siłą tego systemu, 

jest jego rotacyjność. Chodzi 
o to, żeby jak najwięcej osób 
w krótkim czasie mogła sko-
rzystać z takiego systemu. Pro-
mowane są przede wszystkim 
krótkie wypożyczenia. W War-
szawie druga godzina już kosz-

tuje w granicach od dwóch do 
czterech złotych, a za następne 
zapłacimy jeszcze więcej.
Paweł Klonowski podaje także 
ile mniej/więcej ten system ro-

weru miejskiego by kosztował - 
-Wszystko zależy od liczby stacji 
i liczby rowerów, jakie chcie-
libyśmy zamówić. Przewiduje 
się, że w tym pierwszym otwar-
ciu, to musiałoby być około 30 
stacji i 300 rowerów. Koszt ta-
kiego rozwiązania to około pół-
tora miliona złotych rocznie, 
to by było takie rozwiązanie, 
które w dosyć ciekawym stop-
niu umożliwiłoby korzystanie 
z niego dużej części mieszkań-
ców. 

Spore zainteresowanie 
mieszkańców
Głównym argumentem dla 
władz miejskich, ma być prze-
prowadzone przez stowarzy-
szenie „Wizja Lokalna” badanie 
miejskie, które ma być poważ-
nym argumentem za wprowa-
dzeniem systemu rowerów 
miejskich w Olsztynie. Miesz-
kańcy do końca kwietnia mogli 
wyrażać w ankiecie swoje zda-
nie na temat tego projektu. Za-
interesowanie było naprawdę 
duże. W badaniu udział wzięło 
ponad 1200 osób. Te wyniki 
pokazują, że mieszkańcy są 
tym projektem zainteresowani, 
a sam system roweru miej-
skiego może zostać alternatywą 
dla komunikacji miejskiej.
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Rower miejski jest coraz bardziej popularny w polskich miastach. 
W Olsztynie pomysł wprowadzenia systemu roweru miejskiego poja-
wił się kilka lat temu. Obecnie sprawa dyskusji o takim rozwiązaniu 
dla Olsztyna powraca. 

Czy system roweru miejskiego 
trafi do Olsztyna?

Latem przejazd rowerem to przyjemność
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Wiemy, że pieniędzy na służbę 
zdrowia jest za mało, ale jed-
nocześnie wiemy, że nie wszyst-
kie choroby wymagają wizyty 
u lekarza. Ostatnio rozmawia-
łem w Ambasadzie Skandynaw-
skiej, gdzie powiedziano mi, że 
jeżeli dziecko ma gorączkę i jest 
przeziębione, to nie wzywa się le-
karza, który nie przyjeżdża do ty-
powych objawów przeziębienia, 
tylko dziecko jest leczone domo-

wymi sposobami. Ten przykład 
pokazuje, że w każdym państwie 
system służby zdrowia jest ina-
czej skonstruowany. My próbu-
jemy zdobyć patent na wszystkie 
nieszczęścia, a to jest niewyko-
nalne i niemożliwe. 
Tak naprawdę, od wprowadze-
nia reform w systemie i finanso-
waniu ochrony zdrowia, nie bę-
dzie możliwe usprawiedliwianie 
się Ministra Zdrowia, ponieważ 

będzie on miał teraz bardzo duży 
wpływ na to co będzie się działo 
w szpitalach. System finanso-
wania ma się zmienić na bar-
dziej centralistyczny i obawiam 
się, że przez to możemy zgubić 
ważną nutę racjonalności eko-
nomicznej. Nie możemy zapomi-
nać o tym, że szpital jest nie tylko 
instytucją, która ma leczyć ludzi, 
ale równocześnie jest instytucją, 
w której pieniądze się wydaje. 

Kolejną kwestią są kadry. Dzi-
siaj szpitale podkupują sobie 
personel i można powiedzieć, że 
wręcz wyprzedzają się w licytacji 
warunków dla lekarza, specjali-
sty, położnej czy pielęgniarki. Ze 
względu na coraz większe braki 
w kadrach, czeka nas ściąganie 
specjalistów ze Wschodu- Ukra-
iny, Białorusi, czy Rosji. Braki 

kadrowe w coraz większym stop-
niu dotyczą też średniego perso-
nelu. Powodem jest to, że jeżeli 
pielęgniarka w Polsce ma zara-
biać małe pieniądze, a może wy-
jechać np. do Wielkiej Brytanii to 
pewnie zdecyduje się na wyjazd. 
Musimy zaoferować pielęgniar-
kom takie warunki, które spowo-

dują, że będą one chciały pozo-
stać w kraju. 
W służbie zdrowia największym 
problemem jest brak pieniądzy, 
a jeżeli ktoś uważa, że nowa sieć 
szpitali ten problem rozwiąże, to 
jest w błędzie, ponieważ system 
po prostu jest niewydolny finan-
sowo.

Szpitale próbują w sposób racjonalny prowadzić swoją gospodarkę finansową. Sa-
morządy powiatowe starają się być gospodarzami, a z drugiej strony państwo po-
przez system finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, pokazuje, że pieniędzy 
na służbę zdrowia w dalszym ciągu jest w systemie  za mało. 

Poseł Andrzej Maciejewski, Ruch KUKIZ’15 - Komentarz z ulicy Wiejskiej

Problemy w ochronie zdrowia 
dopiero przed nami

W Olsztynie po raz ko-
lejny zmienią się ceny bile-
tów zarówno okresowych, jak 
i jednorazowych. Różnica bę-
dzie jednak taka, że cenny tych 
pierwszych będą niższe, ale 
za to jednorazowe minimal-
nie podrożeją. Bilet 
30-dniowy ma kosz-
tować 80 złotych i bę-
dzie to najniższa cena 
biletu okresowego 
w Polsce. Natomiast 
bilet jednorazowy bę-
dzie kosztował 3 złote, 
czyli podrożeje o 10 
groszy.
W przypadku biletu 
dla dużej rodziny, rów-
nież będziemy mieli 
obniżkę ceny z 140 
do 120 złotych, nato-
miast podrożeją bi-
lety 10-przejazdowe 
z 28 do 29 złotych. Ta 
zmiana cen biletów ma spowo-
dować, że coraz więcej miesz-
kańców zdecyduje się na zakup 
tzw. „sieciówki”, czyli biletu 
na okres trzydziestodniowy, 
obejmującego wszystkie linie 
w mieście. 
-My dotujemy cały czas komu-
nikację miejską w granicach 50 
milionów rocznie, jest to dotacja 
z Urzędu Miasta. Chcemy, żeby 
ta dotacja pozostała na tym sa-
mym poziomie, ponieważ ta ob-
niżka cen ma zachęcić nowych 

klientów, do korzystania z komu-
nikacji miejskiej. – powiedział 
Radny Platformy Obywatel-
skiej, Łukasz Łukaszewski.
Warto także wspomnieć, że 
w ostatnim czasie jest to już 
kolejna obniżka cen biletów 

30-dniowych. Ostatnio ceny 
„sieciówek” w Olsztynie sta-
niały pod koniec 2015 roku, 
czyli tuż przed uruchomieniem 
połączeń tramwajowych. Wów-
czas cena spadła ze 110 do 88 
złotych. Tamta zmiana spowo-
dowała wzrost liczby podróżu-
jących komunikacją miejską. 
Dlatego władze miasta zdecy-
dowały się zrobić kolejny krok 
w promowaniu zbiorowego 
transportu.
Nowe ceny biletów wejdą 

w życie 1 lipca tego roku. 
Wtedy Olsztyn stanie się mia-
stem z najtańszymi biletami 
okresowymi, jeżeli chodzi 
o miasta wojewódzkie w całej 
Polsce. Różnica między ceną 
za bilet okresowy w 2015 roku, 
a ceną jaka będzie obowiązy-
wała od lipca 2017 roku, to aż 
30 złotych. Ważna także jest in-

formacja dotycząca osób, które 
będą jeździć komunikacją miej-
ską bez ważnego biletu. Obec-
nie stawka za jazdę bez biletu 
wynosi 150 złotych (75 złotych 
w przypadku uregulowania jej 
w ciągu siedmiu dni), natomiast 
po zmianach wzrośnie do 300 
złotych (150 złotych w terminie 
siedmiodniowym). Te zmiany 
mają zniechęcić mieszkańców 
do tego, żeby podróżowali ko-
munikacją miejską za darmo.
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Warto się zastanowić czy takie 
posterunki miejskie 
są potrzebne? Odpo-
wiedź na to pytanie 
jest prosta i brzmi: 
tak! Dzięki takim 
posterunkom miesz-
kańcy będą mo-
gli czuć się bardziej 
bezpieczni. Wia-
domo, że zwłaszcza 
wieczorami na plaży 
miejskiej dochodzi 
do różnych utarczek 
zarówno słownych, 
jak i tych siłowych. 
Jest to spowodowane 
głównie alkoholem 
obecnym we krwi.
Teraz, gdy policjanci 
będą na miejscu, będą mogli 
dużo szybciej zareagować na 
tego typu zachowania, a także 
od razu ukarać ewentualnych 
sprawców, z drugiej strony na-
tomiast ludzie, wiedząc, że na 
miejscu jest policja, zastano-
wią się dwa razy zanim zdecy-
dują się na złamanie prawa. To 
wszystko powinno wyjść z ko-
rzyścią dla zwykłych mieszkań-
ców, którzy przychodzą nad je-
zioro, żeby miło spędzić czas.

Posterunek ma być umiejsco-

wiony w jednym z pomieszczeń 
kapitanatu, które jest przystoso-
wane do obsługi monitoringu. 
St. sierż. Anna Balińska rzecz-
niczka Komendy Miejskiej Po-
licji w Olsztynie powiedziała 
nam– Ten posterunek nie będzie 
obejmował tylko plaży miej-
skiej, ale również inne rejony 
miasta. Będą mieścić się tam 
dzielnicowi, którzy właśnie te 
rejony będą obsługiwać. To nie 
będzie posterunek wodny, tylko 

normalny posterunek policji, 
otwarty przez cały rok. 
Tylko w zeszłym roku na terenie 
plaży miejskiej odnotowaliśmy 
blisko milion odwiedzających, 
tak więc takie miejsce, gdzie jest 
dużo turystów, zarówno latem, 

jak i zimą, wymaga całorocznej 
kontroli, dlatego wybraliśmy to 
miejsce. To miejsce jest też do-
godne dla mieszkańców oko-
licznych domów jednorodzin-
nych. Będą oni mieli bliżej do 
swoich dzielnicowych i chcieli-
byśmy, żeby ten posterunek zo-
stał otwarty jeszcze przed roz-
poczęciem sezonu wakacyjnego 
– dodaje st.sierż. AnnaBaliń-
ska.
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Już od lipca tego roku w Olsztynie obowiązywały będą 
nowe cenny biletów za przejazd komunikacją miejską.

Od lipca tanieją niektóre bilety 
MPK w Olsztynie 

Na pierwszą lokalizację miejskiego posterunku poli-
cji wybrano Plażę Miejską nad Jeziorem Ukiel. W po-
przednim roku często dochodziło tam do naruszeń 
przepisów, dlatego zdecydowano się właśnie na to 
miejsce.

Miejski posterunek policji 
zainauguruje działalność 
nad jeziorem Ukiel

Poseł Andrzej Maciejwski

Jazda komunikacją miejska tańsza
Ukiel dzięki policji będzie bardziej przyjazny wypoczywającym nad nim turystom i mieszkańcom
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Pierwsze podejście do te-
matu miało miejsce już 5 lat 
temu. W tym roku powiatowi 
udało się pozyskać brakujące 
środki. – Całkowity koszt reali-
zacji inwestycji to ponad 8 mln 
zł, z czego 1,6 mln zł stanowi do-
tacja z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, ponad 4 mln zł po-
chodzi z budżetu Powiatu Olsz-
tyńskiego, a 2,3 mln zł z budżetu 
gminy Biskupiec. Założenia 
mamy ambitne, bo chcielibyśmy, 
żeby roboty budowlane zakoń-
czyły się w czerwcu przyszłego 
roku. Oby tak się stało, a inwe-
stycja dobrze służyła wszystkim 
mieszkańcom Biskupca i całej 
naszej społeczności – powie-
działa starosta Małgorzata 
Chyziak. Zadowolenia z roz-
poczęcia budowy nie krył też 

burmistrz Biskupca. – To już 
kolejna inwestycja, którą reali-

zujemy wspólnie z powiatem. 
Budujemy i zmieniamy naszą 

gminę oraz powiat, za co ser-
decznie dziękuję. Będzie to hala, 
o której Biskupiec zawsze ma-
rzył i która należała mu się już 
od dawna – mówił Kamil Ko-
złowski.

Projekt przewiduje powstanie 
trzykondygnacyjnej sali o wy-

miarach 28,5 x 55,05 x 11,71 
m, w której znajdą się pełnowy-
miarowe boiska do piłki ręcz-
nej, siatkówki, koszykówki, te-
nisa ziemnego, halowej piłki 
nożnej i badmintona. Salę bę-
dzie można podzielić na trzy po-
przeczne boiska treningowe. Za-
montowane zostaną też ścianki 
wspinaczkowe. Nie zabraknie 
też widowni z miejscami siedzą-
cymi dla ponad 400 osób. Hala 
zostanie dostosowana do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, 
a dzięki właściwemu wytłumie-
niu w sali będą mogły się odby-
wać również koncerty.
Zgodnie z planami inwestycyj-
nymi wybudowany zostanie 
łącznik hali ze szkołą, cała infra-
struktura wodna i energetyczna, 
a także oświetlenie terenu, ciągi 
jezdni i miejsca parkingowe. 
Powstanie też kotłownia, która 
będzie ogrzewała zarówno halę 
sportową, jak i Zespół Szkół 
w Biskupcu. Inwestycja jest 
więc powodem do radości rów-
nież dla dyrektora placówki. 
- Ziściło się marzenie kilku po-
koleń i kilku dyrektorów. Mając 
halę sportową, będziemy mogli 
myśleć o dalszym rozwoju szkoły 
i być może utworzeniu klasy 
sportowej – mówił Krzysztof 
Janczara.
Wykonawcą robót budowlanych 
jest firma z Biskupca.

Symbolicznym wbiciem pierwszych łopat rozpoczęła się realizacja 
ważnej inwestycji powiatowo-gminnej, jaką jest budowa hali widowi-
skowo-sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu. Jej koszt ma wy-
nieść 8 mln zł, a będą z niej korzystać nie tylko uczniowie powiatowej 
szkoły, ale też inni mieszkańcy gminy.     

Ruszyła budowa  nowej hali 
sportowej w Biskupcu

- Przy drogach po-
wiatowych rośnie 
mnóstwo drzew, 
które zagrażają 
bezpieczeństwu ze 
względu na swoją lo-
kalizację w skrajni 
drogi lub ich stan 
zdrowia wymaga 
interwencji. Co 
roku w okresie je-
sienno–zimowym 
takie drzewa są wy-
cinane. Równowa-
żąc straty w przy-
rodzie postanowiliśmy zasadzić 
dwieście 4-letnich dębów na tere-
nie gmin Olsztynek, Dobre Mia-
sto i Świątki - opowiada Artur 
Bal, dyrektor PSD w Olsztynie. 
- Młode dęby posadziliśmy przy 
drogach, które zostały przebu-
dowane, a pas drogowy wzno-
wiony, tak aby w przyszłości 
nie stwarzały zagrożenia dla 
uczestników ruchu.

Najwięcej, bo aż 120 drze-
wek zapuściło korzenie w pa-
sie drogowym drogi powiato-
wej 1435 N relacji Olsztynek 
– Kunki – Pawłowo. 40 sztuk 
trafiło w okolice drogi 1415 N 
relacji drogi nr 1356N Piotra-
szewo–Praslity w gminie Do-
bre Miasto. Kolejnych 40 dro-
gowcy zasadzili wzdłuż drogi 
powiatowej 1407 N na trasie 

Zagony-Świątki-Gołogóra-
-Jonkowo-droga wojewódzka 
527 w miejscowości Giedajty 
na terenie gminy Jonkowo.

Wycinać, nie wycinać, a może... sadzić? Mowa o przydrożnych drze-
wach, które mają tyleż samo przeciwników, co i zwolenników. Tym-
czasem pracownicy Powiatowej Służby Drogowej podeszli do sprawy 
z innej strony. W ostatnim czasie posadzili dwieście nowych drzew. Co 
ważne, w takich miejscach, w których będą przynosić same korzyści.

Drogowcy sadzą drzewa

Olsztyn: DKF „ZA” zapra-
sza na nowy film jednego 
z najwybitniejszych twórców 
czeskiego kina, Jana Hřebejka 
- „Nauczycielka”. Seans 
odbędzie się 11 maja o godz. 
19:00 w Centrum Edukacji 
i Inicjatyw Kulturalnych. 
Wstęp wolny.
Olsztyn: Seanse w olsztyń-
skim Planetarium w dniu 
11.05.2017 r. będą odbywały 
się w godz. 10:00-18:00. Bile-
ty od 14 PLN.
Olsztyn: Wykład “Polska 
sztuka współczesna zaanga-
żowana społecznie” odbędzie 
się 11 maja o godz. 17:00 
w Galerii Sztuki BWA. Wstęp 
wolny.
Olsztyn: 12 maja o godz. 
19:00 w Filharmonii Warmiń-
sko-Mazurskiej im. Feliksa 
Nowowiejskiego odbędzie się 
koncert symfoniczny. Bilety od 
30 PLN.
Olsztyn: Zwiedzanie Pracowni 
Astronomicznych Obserwa-
torium Astronomicznego 
odbędzie się w dniu 13 maja 
w godz. 09:00-15:00. Bilety 
od 9 PLN.
Olsztyn: 14 maja o godz. 
15:00 w EMPiK’u w Galerii 
Warmińskiej odbędzie się spo-
tkanie otwarte z Mamedem 
Chalidovem. 
Olsztyn: Koncert Kuby Bada-
cha pt. “Tribute to Andrzej 
Zaucha” będzie miał miejsce 
20 maja o godz. 18:00 
w Filharmonii Warmińsko-
-Mazurskiej. 
Bartoszyce: 19 maja 2017r. 
w Bartoszyckim Domu Kultury 
odbędzie się XXXVIII Edycja 
Wojewódziego Przeglądu Te-
atrów Młodzieżowych - Bakcyl.
Dobre Miasto: W dniu 12 
maja o godz. 19:00 w dobro-
miejskim kinie odbędzie się 
projekcja filmu “Wołyń. Bilety 
od 6 PLN.
Dywity: W dniu 12 maja 
2017r., w GOK Dywity, o go-
dzinie 10:00, odbędzie się 
kolejny etap XXXV Konkursu 
Recytatorskiego „Spotkania 
z poezją”. 
Lidzbark Warmiński: Ser-
decznie zapraszamy wszystkie 
mamy oraz ich dzieci na kon-
cert ZTL Perły Warmii z okazji 
Dnia Matki! Do zobaczenia 24. 
maja (kulturalna środa) 2017 
r. o godz. 18:00 w Lidzbarskim 
Domu Kultury.   
Ostróda: Recital Ireny Santor 
z okazji Dnia Działacza Kultury 
odbędzie się 19 maja o godz. 
18:00 w Zamku - Sala Repre-
zentacyjna. Bilety od 40 PLN.

Od lewej:  Piotr Pachucki, firma budowlana, Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca, Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński, Krzysztof 
Janczara ,dyrektor ZS w Biskupcu   
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Wszystko rozpoczęło się od 
otwarcia sezonu przez moto-
cyklistów, które miało miej-
sce 29 kwietnia. W Biskupcu 
motocykliści bawili się, ry-
walizowali i słuchali muzyki. 
Najpierw jednak spotkali się 
na Placu Wolności, gdzie po 
Mszy św. w ich intencji odpra-
wionej w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela odbyło się poświę-
cenie maszyn. Następnie prze-
jechali paradą ulicami Biskupca 
do byłej jednostki wojskowej. 
Na placu apelowym czekały na 
nich i odwiedzających imprezę 
atrakcje: konkursy i pokazy mo-
tocyklowe, symulator dacho-
wania, pokazy ratownictwa, 
sprzętu policyjnego i strażac-
kiego oraz koncerty zespołów: 
The Dmoks, Pulse Generation 
i Po Godzinach. Organizatorem 
wydarzenia był m.in. Klub Mo-
tocyklowy Jurand. A co jeszcze 
wydarzyło się w Biskupcu pod-
czas majówki?

Seniorzy szlakiem Cittaslow
Ponad 60 uczestników wzięło 
udział w wycieczce po Bar-
czewie, Biskupcu i Pasymiu. 
To nowy pomysł na promo-
cję małych miejscowości. Wy-
cieczka rozpoczęła się od Bar-
czewa, w którym rozegrano 
grę miejską „Szlakiem najcen-
niejszych zabytków”. Następ-

nie w Biskupcu uczestników 
powitał burmistrz Kamil Ko-
złowski częstując ich  ciastkami 

w kształcie ślimaka, wypieczo-
nymi przez Koło Gospodyń 
Miejskich. Kolejnymi punktami 
było zwiedzenie wystawy apa-
ratów fotograficznych, Galerii 
Ziemi Biskupieckiej oraz wej-
ście na wieżę widokową w ko-
ściele pw. św. Jana Chrzciciela. 
Następnie w Pasymiu uczest-
nicy wycieczki zwiedzali park 
i wieżę wodociągową, ratusz, 
zbór ewangelicko-augsbur-

ski, kościół katolicki i mury 
obronne. Spacerowali nad jezio-
rem Kalwa. Wycieczkę zakoń-

czyło spotkanie integracyjne. 
Udało się spełnić jej założenie, 
czyli lepiej poznać się i nawią-
zać nowe znajomości, a dzięki 
obecności przewodnika PTTK 
oprócz miłych wspomnień se-
niorzy wynieśli z niej wiele cie-
kawych wiadomości o regionie.

Wycieczka rowerowa 
szlakiem Sylwestra 
Antoniego Sznarbacha

1 maja zorganizowana została 
wycieczka rowerowa szlakiem 
Sylwestra Antoniego Sznarba-

cha, urodzonego w 1854 roku 
w Sząbruku polskiego publi-
cysty, malarza, poety i dzia-
łacza warmińskiego. W 1914 
roku zamieszkał u starszej sio-
stry w Rzecku koło Biskupca. 
Tworzył tam i zmarł w 1924 
roku. Pogoda podczas rajdu była 
wspaniała, a rowerzyści dopi-
sali. Swoimi opowieściami ich 
czas umilał licencjonowany 
przewodnik PTTK Krzysztof 
Kowalski. 

Kino biało-czerwone 
w CKTiS
2 maja w Centrum Kultury, Tu-
rystyki i Sportu w Biskupcu 
miało miejsce Biało – Czerwone 
Kino. Filmowe propozycje do-
brano tak, aby każdy znalazł coś 
dla siebie. Najpierw wyświe-
tlane były najlepsze polskie do-

branocki, a następnie coś dla 
nieco starszych, czyli najlepsze 
polskie komedie.

Obchody 226. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 
3 Maja
3 maja biskupczanie tradycyj-
nie obchodzili rocznicę uchwa-
lenia konstytucji. Składano 
wiązanki kwiatów i śpiewano 
patriotyczne pieśni. Obchody 
226. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja rozpoczęły się 
Mszą św. odprawioną w ko-
ściele pw. św. Jana Chrzciciela. 
Po niej delegacje ze sztandarami 
i flagami udały się pod pomnik 
„Jana Pawła II i Poległym za 
Ojczyznę” gdzie złożyły biało-
-czerwone wiązanki. Następnie 
kwiaty złożono na Placu Wol-
ności pod pomnikiem „1945 

Powrót Warmii i Mazur do Ma-
cierzy. Poległym w Walce o Pol-
skość Tych Ziem”. Burmistrz 
Biskupca Kamil Kozłowski 
wręczył odznakę „Za Zasługi 
dla Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycz-
nych” Antoniemu Byrzykow-
skiemu. Na miejscu wystąpił 
chór CKTiS pod przewodnic-
twem Edwarda Kluczenko. 
Tradycją tego dnia od kilku lat 
stało się również składanie przy-
rzeczenia harcerskiego przez 
harcerzy Związku Harcerstwa 
Polskiego w Biskupcu.

Turniej tenisowy
3 maja Biskupieckie Towarzy-
stwo Tenisowe rozpoczęło se-
zon na kortach położonych obok 
firmy Neotherm (były Styro-
pol). Chociaż rozgrywki upły-
wały w nieformalnej, przyja-
cielskiej atmosferze rywalizacja 
była zacięta. Łącznie w turnieju 
wzięło udział 13 uczestników.

XXVI Turniej Piłki Nożnej 
„O Puchar Przewodniczącej
LZS” Rasząg 2017
Tradycyjnie, już po raz 26 w Ra-
szągu (Gmina Biskupiec) od-
był się turniej piłki nożnej 
„O Puchar Przewodniczącej 
LZS”. Najpierw rozegrano fazę 
grupową, a osiem najlepszych 
zespołów po tym etapie wzięło 
udział w fazie pucharowej. 
Końcowa klasyfikacja turnieju 
przedstawiała się następująco: 
1. Stromyk Mojtyny, 2. Ko-
pernik, 3. Brygada Kryzys, 4. 
Tornado Najdymowo, 5. Tajfun 
Rzeck, 6. Trak Met, 7. Rasząg, 
8. Kormoran Lutry.
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Za nami „majówka”, która w tym roku trwała bardzo długo. W Bi-
skupcu obfitość propozycji musiała konkurować z brakiem możliwo-
ści uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie.

Długi majowy weekend w Biskupcu
- patriotycznie i rekreacyjnie

Uroczystości 3 Maja  na rynku w Biskupcu. Z wiązanką Kamil Kozłowski, 
burmistrz Biskupca
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- Zadam podstawowe i może 
trochę naiwne pytanie- W ja-
kim celu w państwach wpro-
wadza się konstytucje?
- Dr Joanna Juchniewicz, ad-
iunkt w Katedrze Prawa Kon-
stytucyjnego na Wydziale 
Prawa i Administracji UWM, 
Fundacja Togatus Pro Bono- 
Konstytucja porządkuje sposób 
sprawowania władzy. Rządzący 
muszą dokładnie wiedzieć, co 
im wolno, a co leży poza ich 
kompetencjami. Ważne jest 
też, żeby jednostka miała świa-
domość, jaką zajmuje pozy-
cję w państwie i jakie prawa 
jej przysługują. W niektórych 
konstytucjach zapisano także 
uprawnienia państwa do ingero-
wania w gospodarkę i sferę spo-
łeczną. 
- Szczycimy się tym, że Kon-
stytucja 3 Maja była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie. 
Dokument ten był wyrazem 
dążeń Polaków do naprawy 
Rzeczypospolitej i ratowa-
nia jej niepodległości - w 1791 
roku było już po I rozbio-
rze Polski. Czy, na tle osiem-
nastowiecznej Europy, była 
to rzeczywiście nowoczesna 
ustawa?
- Oczywiście, że tak. Już sam 
fakt uchwalenia konstytucji 
był przejawem odwagi i nowa-
torstwa, ponieważ do tamtego 
czasu jedynie fragmentarycz-
nie regulowano pewne sprawy, 
związane ze sposobem rządze-
nia. Niewątpliwie nowocze-
snym rozwiązaniem było wpro-
wadzenie zasady trójpodziału 
władzy, czy odpowiedzialno-
ści ministrów. Po raz pierwszy 
wspomniano o wolności jed-

nostki, doceniono mieszczan. 
Przed uchwaleniem Konstytu-
cji 3 Maja szlachta była podmio-
tem, decydującym o najważ-
niejszych sprawach w państwie. 
Odtąd mieszczaństwo mogło 
odgrywać niemal równorzędną 
rolę. 
- W USA nadal obowią-
zuje konstytucja, uchwalona 
w 1787 roku jako pierwsza na 
świecie. Jest to zatem najstar-
sza, obowiązująca aktualnie 
na świecie ustawa zasadnicza. 
Ile było konstytucji w naszej 
historii?
- Mieliśmy dużo konstytu-
cji. Kilka z nich wprowadzono 
w okresie rozbiorowym, ale na-
leży je uznać za część polskiego 
konstytucjonalizmu. W 1807 
roku Napoleon Bonaparte na-
dał konstytucję utworzonemu 
przez siebie Księstwu War-
szawskiemu, które stanowiło 
namiastkę niepodległej Polski. 
W 1815 roku car Aleksander 
I utworzył z części ziem zaboru 
rosyjskiego Królestwo Polskie 
i nadał mu postępową, jak na 
tamte czasy, konstytucję. Po od-
zyskaniu niepodległości pierw-
szą konstytucję, nazywaną „mar-
cową”, wprowadzono w życie 
w 1921 roku. Nie do końca od-
powiadała ona na zapotrzebowa-
nie społeczne, ponieważ, mimo 
przyjęcia zasady trójpodziału 
władzy, dawała bardzo duże 
uprawnienia parlamentowi. Stąd, 
funkcjonujące wówczas określe-
nie-sejmokracja. Trzeba pamię-
tać, że po okresie rozbiorowym 
nie mieliśmy wypracowanej kul-
tury politycznej, co skutkowało 
tym, ze nasz Sejm był niezbyt 
sprawny. Do tego doszła jeszcze 

osoba Marszałka Piłsudskiego, 
który nie darzył Sejmu wiel-
kim poważaniem. Dochodziło 
do ostrych starć miedzy parla-

mentem a władzą wykonawczą, 
skutkujących chociażby czę-
stymi zmianami gabinetów rzą-
dowych w II Rzeczypospolitej. 
Stąd w pięć lat po uchwaleniu 
konstytucji marcowej wprowa-
dzono tzw. nowelę sierpniową , 
która wzmacniała władzę wyko-
nawczą. Skutkiem niezadowo-
lenia z sejmokracji była zmiana 
konstytucji w 1935 roku. Nowa 
ustawa zasadnicza wprowa-
dzała dominującą pozycję pre-
zydenta. Działanie konstytucji 
kwietniowej trudno jest ocenić, 
bo bardzo krótko funkcjono-
wała. Cztery lata to stanowczo 
za mało. Po II wojnie świato-

wej, w 1947 roku, wprowa-
dzono tzw. Małą Konstytucję, 
która w dużym stopniu odwoły-
wała się do konstytucji marco-
wej. W 1952 roku Sejm uchwa-
lił konstytucję PRL, w której 
powielono rozwiązania radziec-
kie. Przede wszystkim, zry-
wała ona z zasadą podziału wła-
dzy na rzecz sejmowładztwa, 
choć rzeczywisty ośrodek wła-
dzy był poza Sejmem, w rękach 

Komitetu Centralnego PZPR. 
Pod koniec PRL-u wprowa-
dzono zmiany, idące w dobrym 
kierunku-utworzono Trybunał 
Konstytucyjny, Trybunał Stanu, 
urząd Rzecznika Praw Obywa-
telskich. Od 1992 do 1997 roku 
obowiązywała kolejna Mała 
Konstytucja, która wprowadziła 
zapisy, dotyczące samorządu te-
rytorialnego. Obecnie obowią-
zującą ustawę zasadniczą Zgro-
madzenie Narodowe uchwaliło 
w kwietniu1997 roku, a następ-
nie została przyjęta w ogólnona-
rodowym referendum. 
- Panuje pogląd, że obowiązu-
jąca konstytucja jest odbiciem 

swojego czasu, czyli okresu , 
w którym dopiero kształto-
wała się w Polsce demokracja. 
Zgadza się Pani z tą opinią?
- I tak i nie. Konstytucję pi-
sze się w określonym momen-
cie. Nazywamy to momentem 
konstytucyjnym. Są pewne wa-
runki, doświadczenia, ocze-
kiwania, które są niezwykle 
ważne w procesie tworzenia 
konstytucji. Prace nad konsty-
tucją z 1997 roku rozpoczęły się 
wraz z transformacją ustrojową. 
Prezydentem był wówczas Lech 
Wałęsa. Jego silna osobowość 
nie każdemu się podobała. Prace 
członków Komisji Konstytucyj-
nej zmierzały więc do osłabie-
nia władzy prezydenta. Mała 
Konstytucja dawała prezyden-
towi uprawnienie do wpływa-
nia na trzy siłowe resorty, w tym 
Ministerstwo Obrony Narodo-
wej i Spraw Wewnętrznych. 
Prezydent mógł wskazywać 
osoby, które mogły obejmować 
stanowiska ministerialne w tych 
resortach. W 1995 roku, po ko-
lejnych wyborach, prezydentem 
został Aleksander Kwaśniew-
ski. Nastąpiło wówczas odwró-
cenie sytuacji. Stwierdzono 
wówczas, że osłabienie urzędu 
prezydenta nie jest potrzebne. 
Zaczęto dobudowywać rozwią-
zania, które miały trochę pod-
nieść rangę urzędu prezydenta. 
Istniały wątpliwości, czy bar-
dziej mamy się wzorować na 
systemie francuskim, czy nie-
mieckim. Nasza konstytucja jest 
w związku z tym, może nie do 
końca przemyślanym, połącze-
niem rozwiązań, stosowanych 
w tych państwach. Stąd np. kon-
struktywne votum nieufności, 
które miało wzmacniać rolę pre-
zydenta. Przyjęliśmy rozwiąza-
nie niemieckie, czyli ze wska-
zaniem osoby, która obejmie 
stanowisko Prezesa Rady Mi-
nistrów. Jednocześnie, z sys-
temu francuskiego zaczerpnęli-
śmy sposób elekcji prezydenta 
w wyborach powszechnych, co 
powinno mu gwarantować dużo 
większe kompetencje. Konsty-
tucja z 1997 roku daje prezyden-
towi przede wszystkim funkcje 
reprezentacyjne. Prezydent ma 
możliwość rozwiązania Sejmu 

tylko w konstytucyjnie określo-
nych przypadkach, na przykład, 
jeśli w ciągu czterech miesięcy 
nie zostanie przyjęta i złożona 
do podpisu ustawa budżetowa. 
Możliwość skrócenia kadencji 
Sejmu związana jest też z pro-
cedurą tworzenia rządu. Jeśli nie 
uda się wyłonić Rady Ministrów 
w tzw. trzech krokach, prezy-
dent jest zobligowany ogłosić 
termin nowych wyborów. Poza 
tym prezydent może zgłaszać 
projekty ustaw, czy ogłaszać 
orędzia do Narodu. 
- Uważa Pani, że pozycja pre-
zydenta w Polsce powinna zo-
stać wzmocniona?
- Nie jestem zwolenniczką sil-
nej władzy prezydenckiej. Silna 
jednostka budzi moje obawy co 
do respektowania prawa, wol-
ności obywatelskich. Słabością 
demokracji jest to, że na popu-
listycznych hasłach do władzy 
mogą dojść ludzie, którzy nie 
powinni jej sprawować. Mój 
sceptycyzm do wprowadzenia 
systemu prezydenckiego wy-
nika też stąd, że moim zdaniem, 
w Polsce nie mamy kultury po-
litycznej. Jest to najsłabsze 
ogniwo naszego systemu rzą-
dów. W preambule do konsty-
tucji jest zapisane, że wszystkie 
władze powinny ze sobą współ-
pracować, a często tak nie jest 
i nie prowadzi to do niczego do-
brego. 
- Czy przyszedł już moment 
na zmianę konstytucji?
- Moim zdaniem nie jesteśmy 
w momencie konstytucyjnym. 
Po słowach prezydenta An-
drzeja Dudy, że trzeba uchwalić 
nową konstytucję, z pewnością 
pojawią się dwa silne obozy za 
i przeciw. To jest złe podejście 
do sprawy. Przede wszystkim 
potrzebujemy refleksji i zasta-
nowienia się, jaki chcemy mieć 
system rządów. Krytycznie oce-
niam słowa prezydenta, który 
mówi, że naród ma zadecydo-
wać o tym w referendum. Naj-
pierw powinna odbyć się pię-
cioletnia kampania edukacyjna, 
żeby naród wiedział, czym cha-
rakteryzuje się system prezy-
dencki, a czym, na przykład sys-
tem parlamentarno-gabinetowy. 

Dokończenie na stronie 8 

Coraz głośniej słychać o potrzebie zmiany polskiej konstytucji, a wydaje się, że pro-
blem będzie dyskutowany coraz częściej w obliczu nadchodzących wyborów sa-
morządowych i parlamentarnych. W jaki sposób zmienić całą konstytucję, a może 
łatwiej wprowadzić zmiany do już obowiązującej? Nasze wątpliwości rozwiewamy 
w rozmowie z   dr Joanną Juchniewicz, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyj-
nego na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. 

Konstytucja do zmiany? 
Nie tak szybko, jak się wydaje

Dr Joanna Juchniewicz, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
na Wydziale Prawa i Administracji UWM, Fundacja Togatus Pro Bono
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Ponadto jestem zdania, że żadna 
władza nie powinna się w podej-
mowaniu decyzji wyręczać spo-
łeczeństwem i zrzucać na nie od-
powiedzialności. Wybraliśmy 
swoich przedstawicieli po to, 
żeby tworzyli prawo. Naród po-
winien dostać do oceny gotowy 
projekt lub jego założenia. Na 
pewno trzeba się przyjrzeć na-
szej konstytucji i zastanowić się, 
co można w niej poprawić. Ty-
dzień temu wróciłam na przykład 
z cyklicznie organizowanego se-
minarium badaczy prawa konsty-
tucyjnego. Tematem spotkania 
były rozmowy o rozwiązaniach 
konstytucyjnych, które wpro-
wadzono w innych państwach i, 
które można by przenieść na pol-
ski grunt tak, by usprawniły spo-
sób funkcjonowania organów 

państwowych. Jest jeszcze jeden 
powód, dla którego prezydent 
Duda się pospieszył- nie mamy 
procedury, dotyczącej uchwa-
lenia nowej konstytucji. Mamy 
jedynie procedurę uchwalania 
zmian w obecnie funkcjonującej 
ustawie. 
- Które z zapisów konstytucji 
uważa pani za dobre, a które 
należałoby zmienić?
- Uważam, że bardzo dobrze 
opracowany został rozdział 2, 
w którym zapisano prawa i wol-
ności jednostki. Dobrze została 
też określona pozycja Sejmu. 
Usunęłabym z konstytucji pro-
cedurę usuwania pojedynczych 
członków Rady Ministrów w try-
bie votum nieufności. W tym wy-
padku Sejm zbyt głęboko wcho-
dzi w uprawnienia prezesa Rady 
Ministrów. Pozostawiłabym 

konstruktywne votum nieufno-
ści, które dotyczy całego rządu. 
Zmieniłabym także sposób wy-
boru prezydenta. Powinny być to 
wybory pośrednie, dokonywane 
na przykład przez Zgromadze-
nie Narodowe. Kolejna zmiana 
dotyczyłaby odpowiedzialności 
konstytucyjnej. Progi większo-
ściowe, które umożliwiają po-
ciągnięcie do odpowiedzialności 
ministra, czy premiera są obec-
nie tak wysokie, że członkowie 
rządu mogą się czuć faktycznie 
bezkarni. Musiałoby się za tym 
opowiedzieć 276 posłów, czyli 
3/5 składu Sejmu. Uważam po-
nadto, że do odrzucenia veta pre-
zydenta wystarczy większość 
bezwzględna. W tej chwili po-
trzeba 2/3 głosów przy obecno-
ści co najmniej połowy posłów. 
W naszej konstytucji nie podoba 

mi się też to, że zupełnej odpo-
wiedzialności za swoje działa-
nia nie ponosi marszałek Sejmu. 
W art.128, ustęp 2 konstytucji za-
pisano na przykład, że marszałek 
zarządza wybory na urząd prezy-
denta. Nie określono konsekwen-
cji, jakie poniósłby, gdyby tego 
nie zrobił. 
- Uważa Pani, że problem 
zmiany konstytucji będzie 
w najbliższych latach funkcjo-
nował w debacie publicznej?
- Wydaje mi się, że ten temat bę-
dzie eksploatowany, bo pojawiał 
się już w ostatniej kampanii wy-
borczej. Sama jestem zwolen-
niczką zmiany konstytucji, bo 
widzę wiele jej mankamentów, 
ale nie chciałabym wywrócenia 
całego systemu do góry nogami. 
Uważam , że system parlamen-
tarno-gabinetowy w zracjonali-

zowanej formie jest dla Polski 
najkorzystniejszy. 
- Jakie warunki muszą być 
spełnione, żeby można było 
zmienić konstytucję?
- Projekt zmiany konstytucji 
może wnieść jeden z trzech pod-
miotów- prezydent, Senat, albo 
grupa co najmniej 92 posłów. 
Następnie projekt ten musi zo-
stać poddany trzem czytaniom 
w Sejmie, uchwalony większo-
ścią przynajmniej 2/3 w obecno-
ści co najmniej połowy ustawo-
wej liczby posłów. Po przyjęciu 
przez sejm, propozycja zmian 
konstytucji trafia do Senatu, 
który nie ma prawa wnosić swo-
ich poprawek. Po uchwaleniu 
zmian przez Senat bezwzględną 
większością głosów, projekt 
jest przekazywany do podpisa-
nia przez prezydenta. Mamy też 

przewidzianą możliwość prze-
prowadzenia referendum za-
twierdzającego. Można je ogłosić 
jedynie wtedy, kiedy planowane 
zmiany miałyby dotyczyć roz-
działu 1 konstytucji, tam, gdzie 
są zapisane zasady naczelne, tre-
ści , zawartych w rozdziale 2, 
które dotyczą wolności i praw 
obywatelskich i treści , które są 
zawarte w rozdziale 12, czyli 
– dokonywanie zmian w kon-
stytucji. Jeżeli zostanie złożony 
wniosek o przeprowadzenie re-
ferendum, marszałek Sejmu za-
rządza referendum. Do tego, aby 
wyniki referendum były ważne, 
nie jest wymagane przekroczenie 
jakiegoś progu frekwencyjnego. 
Jeżeli większość obywateli po-
prze zmiany w konstytucji, pre-
zydent musi je podpisać. 

Dariusz Gołębiowski

Uroczystość rozpoczęła się prze-
marszem strażaków wraz z or-
kiestrą spod strażnicy OSP 
w Olsztynku do Kościoła pw. bł. 
Anieli Salawy, gdzie odbyła się 
uroczysta msza święta. Po za-
kończeniu nabożeństwa, dalsza 
część obchodów jubileuszu prze-
niosła się na główny rynek mia-
sta, gdzie przybyłych gości po-
witał Artur Wrochna, prezes 

ZMG ZOSP RP w Olsztynku. 
Nie zabrakło rysu historycznego. 
– Straż Pożarna w Olsztynku po-
wstała w 1897 roku, jako druga 
w powiecie ostródzkim. W okre-
sie międzywojennym była bardzo 
dobrze wyposażona z racji znaj-
dującego się w pobliżu mauzo-
leum Hindenburga. Podczas II 
wojny światowej cały sprzęt zo-
stał zniszczony. Po 1945 roku 

rozpoczęto odbudowę straży, 
powołując ośmioosobowy od-
dział. W 1973 roku wybudowano 
nową strażnicę. Z biegiem lat 
wyposażenie remizy zmieniało 
się, a wozy strażackie moderni-
zowano. Dzisiejsza olsztynecka 
OSP do zdarzeń drogowych, wy-
padków i pożarów wyjeżdża po-
nad 200 razy w roku – mówił dh 
Kazimierz Gąsiorowski.
Głos zabrał też Jerzy Laskow-
ski, przewodniczący Rady Po-
wiatu w Olsztynie. – Strażak od 

zawsze był zawodem cieszącym 
się niesłabnącym zaufaniem spo-
łecznym. Formacja Ochotniczej 
Straży Pożarnej jest wyjątkowa, 
gdyż łączy ważną służbę na rzecz 
bezpieczeństwa z zaangażowa-
niem społecznym. Dlatego też 
serdecznie dziękuję wszystkim 
strażakom, zarówno zawodo-
wym, jak i ochotnikom, za dzia-
łania na rzecz mieszkańców po-
wiatu. Wiem, że na Państwa 
zaangażowanie, odwagę i po-
święcenie możemy liczyć. Dzię-

kuję Wam za to serdecznie i ży-
czę spokojnych dyżurów. A nawet 
jeśli trzeba będzie jechać do 
zdarzenia, wracajcie do domu 
zdrowi i bezpieczni – powiedział.

Podczas festynu wystąpiła 
Strażacka Orkiestra Dęta 
z Płośnicy, odbyły się pokazy 
ratownictwa i sprzętu strażac-
kiego. Po uroczystych wy-
stąpieniach i wręczeniu me-
dali, część imprezy przeniosła 
się do Salonu Wystawowego 
MBL przy ulicy Mrongowiu-
sza w Olsztynku.
W wydarzeniu udział wzięli m. 
in. radny powiatowy Mirosław 
Szostek, z-ca Warmińsko-Ma-
zurskiego Komendanta Woje-
wódzkiego OSP Robert Fliciń-
ski, dyrektor Wojewódzkiego 
Zarządu Związku OSP w Olsz-
tynie Grzegorz Matczyński 
oraz z-ca Komendanta Miej-
skiego Policji w Olsztynie Ro-
bert Dumka.

25 strażaków z gminy Olsztynek otrzymało medale 
i odznaczenia podczas Powiatowych Obchodów Dnia 
Strażaka połączonych z jubileuszem 120-lecia jed-
nostki OSP w Olsztynku, które odbyły się 6 maja.

OSP w Olsztynku ma 120 lat!

Burmistrz Olsztynka dh Artur Wrochna wręcza wyróżnienia 

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” to strażackie zawołanie



910.05 - 23.05.2017 r.numer 100www.gwarminska.pl
GMINA

REKLAMA

Projekt „Aktywizacja społeczno- 
zawodowa poprzez moderni-
zację amfiteatru oraz budowę 
Centrum Rzemiosł i Kultury 

Warmińskiej” realizowany jest 
w ramach Ponadlokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Miast Citta-
slow dofinansowanego z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020 
Priorytet 8 – „Obszary wymaga-

jące rewitalizacji” Działanie 8.1 
– „Rewitalizacja obszarów miej-
skich” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu 
10 207 676,17 zł. Wkład wła-
sny Gminy Miejskiej Lidzbark 
Warmiński 1 514 810,47 zł. 
Kwota dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 8 583 926,03 zł. 
w tym współfinansowanie kra-
jowe z budżetu państwa 947 
665,43 zł.
 W ramach inwestycji planowane 
jest:
• odbudowanie amfiteatru 
z widownią na 2250 osób wraz 
z miejscami dla osób niepełno-
sprawnych;
• wybudowanie kamienicy sta-

nowiącej Centrum Rzemiosła 
i Kultury Warmińskiej;
• zakup sceny z zadaszeniem;
• zakup sprzętu i wyposażenia 
niezbędnego do Centrum Rze-
miosł i Kultury Warmińskiej;

• zakup oświetlenia scenicznego 
i nagłośnienia liniowego;
• przebudowa kanalizacji sanitar-
nej pod rzeką Symsarną.
Koniec inwestycji przewidziano 
na czerwiec przyszłego roku.

5 maja wmurowano kamień  węgielny pod Amfiteatr Miejski w Lidzbarku Warmiń-
skim na placu Młyńskim. W uroczystości oprócz Jacka Wiśniowskiego, burmistrza 
Lidzbarka Warmińskiego i Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa war-
mińsko-mazurskiego, udział wzięli posłowie, starostowie ,wójtowie i burmistrzowie 
ościennych gmin oraz   licznie zaproszeni goście.

Rusza budowa Amfiteatru 
w Lidzbarku Warmińskim

Jak co roku psy wszystkich ras walczą na ringach o puchar Burmi-
strza Dobrego Miasta.- Dla miasta jest to wspaniała okazja do pro-
mocji. Każdy kto był na wystawie chociaż raz, nie zapomni naszego 
miasta. Wystawę od jej początków odwiedziło już kilkadziesiąt ty-
sięcy osób- mówiła Beata Harań, zastępca bur-
mistrza Dobrego Miasta. Wystawa jest organizo-
wana przez Polski Związek Kynologiczny Oddział 
w Olsztynie, przy współudziale gminnych instytu-
cji. Jego prezes Waldemar Kosmalski, zapewnia, 
że impreza to równocześnie sport ,rekreacja i zaba-
wa na świeżym powietrzu. Wszystkie psy na wy-
stawie są oceniane pod względem swojego charak-
teru i ułożenia. –Przy sprawdzaniu stanu uzębienia 
psy nie mogą rzucać się na sędziów. Pozostałymi 
elementami oceny jest prawidłowa budowa anato-
miczna psa.-wyjaśniał Waldemar Kosmalski.
W tym roku najdalszy wystawca przybył, aż 
z Tajlandii, poza tym sporo było Rosjan, Litwinów 
i Białorusinów, którzy chcieli się pochwalić swo-
imi osiągnięciami w hodowli psów. 

rad

W tym roku po raz XX do Dobrego Miasta zjechali 
hodowcy psów na Krajowa Wystawę Psów Raso-
wych z kraju i zagranicy. Wystawa cieszy się nie-
zmiennie ogromną popularnością wśród hodow-
ców i odwiedzających.

Jubileuszowa wystawa Psów Rasowych 
w Dobrym Mieście z dużym zainteresowaniem

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego z dumą prezentuje akt erekcyjny, 
który będzie za chwilę zamurowany  

Wszyscy goście na uroczystości
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AUTO-MOTO KUPIĘ

!!!! Auto-skup gotówka, 888-681-
207
!!!! Skup aut- Gotówka, 508-460-
125

AUTO-MOTO SPRZEDAM

OPEL Frontera B, rok prod. 
1999, 3 d, 2,2 benzyna, wszystko 

działa, przebieg 147000 km, 
cena 9000 zł.tel.502 247 717. 

FORD Ka, 1997r. gaz i benzyna, 
sprawny, badania techniczne i ubez-
pieczenie do sierpnia, cena: 1500zł, 
696-543-992.
PEUGEOT 206 (2001), 1,1 cm3, 
benzyna, cena do uzgodnienia, 791-
578-958.
SCANIA 4x4, wywrot 3-stronny 
94r. z hydroburtą. Stan perfekcyjny, 
600-820-845.
SKODA Superb (2011) Pilne, 603-
214-760.
VOLKSWAGEN Polo 2006r., 1.2, 
502-753-260.

INNE SPRZEDAM

AKORDEON Waltmeister “Me-
teor” 120 basów. Harmonia rosyj-
ska 80 basów, komplet młotków 

blacharskich do karoserii samocho-
dowych Olsztyn, 693-498-639.
BLACHODACHÓWKA od 
21,80zł/m2, 605-931-445.
KAMIEŃ brukowy i polny 604-
248-387.
KANAPĘ skórzaną z rozkładanym 
spaniem, kolor skóry ciemny brąz, 
tanio, cena do uzgodnienia po oglę-
dzinach, oraz wannę łazienkową 
175cm uzbrojoną w baterie, spust 
wysokiej klasy, do zabudowy, 514-
114-291.
KĄTOWNIK elektryczny, przepły-
wowy ogrzewacz wody, pralka wir-
nikowa, elektryczna przycinarka do 
żywopłotu. Barczewo 89/514-86-
81.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabiania 
dla każdego 601-64-90-31, 504-
175-182.
BUDOWLAŃCA, 503-092-068.
DORÓB do emerytury, renty. Ho-
duj ślimaki, doradztwo, skup, tel. 
601-167-045.
ELEKTRYKOWI, 602-176-015-; 
602-153-638.
KOBIETĘ do rpacy w ogrodzie za-
trudnię, 660-714-777.
MALARZA- szpachlarza, wykoń-

czeniówka, 504-720-494.
MĘŻCZYZNĘ do gospodarstwa 
mlecznego, zakwaterowanie, 609-
82-32-48.
MONTERA okien PVC 604-228-
151.
PRACA w gospodarstwie rolnym 
z zamieszkaniem 790-740-780.
PRACE wykończeniowe na bu-
dowie, szpachlowanie, malowanie 
i inne, 606-159-048.
W gospodarstwie, 667-899-381.
ZATRUDNIĘ w gospodarstwie 
mężczyznę lub małżeństwo, 695-
261-387.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę z warun-
kami zabudowy 8 km od Olsz-

tyna, 5000 m2 za 130 tys. zł. 
Tel. 669 336 031. 

SPRZEDAM działkę z warun-
kami zabudowy 8 km od Olsz-

tyna, 5000 m2 za 130 tys. zł. 
Tel. 669 336 031. 

DOM, Szczęsne, graniczy z Olsz-
tynem, gm. Purda, wolnostojący 
w sadzie, blisko jeziora Linowo 
i Skanda, woda, prąd, czynne ogrze-
wanie centralne, miejscowe na olej. 

230.000zł., (89)539-91-11.
DZIAŁKĘ 51a pięknie położoną 
w Lichtajnach koło Olsztynka pod 
rekreację 10zł/m2 do negocjacji, 
508-101-399.

DZIAŁKĘ rekreacyjną w Mio-
dówku z domkiem, 537-475-503.
GARAŻ ul. Partyzantów, 693-498-
639.
JAKONÓWKO k. Kruklanek, 
sprzedam bezpośrednio działki 
z prawem zabudowy pow. 1200-
2400m2. Dwa jeziora, media (prąd, 
wodociąg, telefon). Wjazd z drogi 
asfaltowej. 602-253-825.
KAWALERKĘ 25m2, 2100zł./m2, 
Łęgajny, w trakcie remontu, do-
jazd do Olsztyna 10 min. Blok po 
remoncie, docieplony, klatka scho-
dowa po remoncie. Słoneczne, małe 
mieszkanie na parterze, piękna oko-
lica nad jeziorem., 510-750-331.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

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

! Szpachlowanie, malowanie, solid-
nie, 510-899-603.
!!!SZAMBA betonowe, 512-846-
571.
!!OCZYSZCZALNIE przydo-
mowe, 666-950-940.
ADAPTACJE, remonty, budowy, 

ogrody, kompleksowo 501-481-
210.
BRUKARSTWO ogrody, 508-190-
161.
DACHY, naprawy, 502-202-377.
GLAZURA, terakota, malowanie, 
hydrauliczne, panele, (0-89)534-07-
45, 50-20-60-413.
HYDRAULIK, 608-888-672.
MALOWANIE mieszkań - ekspres 
503-843-869.
REMONTY mieszkań, elektryka, 
hydraulika, 661-994-908.
TYNKI agregatem 500-029-001.

MIEJSCE 

NA 

TWOJE 

OGŁOSZENIE

MIEJSCE 

NA 

TWOJE 

OGŁOSZENIE
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-W ostatnim czasie wyniki 
pańskiej drużyny są na-
prawdę bardzo dobre, że 
awansowaliście w tabeli na 
czwarte miejsce. Czym spo-
wodowana jest taka zwyżka 
formy?
Bardzo dobrze przepracowa-
liśmy okres przygotowaw-
czy, duża większość zawodni-
ków miała 100 % frekwencji, 
tak jak mówiłem wcześniej po-
trzebowaliśmy czasu, aby obyć 
się z ligą, przestawić się z gra-
nia młodzieżowego na senior-
skie, bo jak wiemy każda liga 
ma swoją specyfikę, nabraliśmy 
niezbędnego doświadczenia, 
które zaczyna procentować
-Czy spodziewał się Pan, że 
te dobre wyniki przyjdą wła-
śnie teraz, po obozie przygoto-
wawczym, czy tak naprawdę 
w pracy z młodzieżą, trudno 
jest cokolwiek przewidzieć?
Po przyjściu do klubu miałem 
już pewną wiedzę na temat za-
wodników ponieważ prowadząc 
zespół juniorów w Stomilu re-
gularnie graliśmy ze sobą me-
cze kontrolne. Będąc na pierw-
szym zgrupowaniu w sierpniu 
2016 w Opalenicy utwierdziłem 
się w przekonaniu, że w tych za-
wodnikach jest duży potencjał, 
aby grać na wyższych pozio-
mach. Czy sam okres przygo-
towawczy spowodował wzrost 
formy? Po części tak, lecz my-
ślę, że tu sami zawodnicy ina-
czej podchodzą do każdego 

meczu, inaczej są przygoto-
wani mentalnie, widzą, że gra-
nie seniorskie nie jest aż takie 
straszne.
-Po rundzie jesiennej wasz 
skład uległ sporej zmianie…

Trzeba zaznaczyć, że po rundzie 
jesiennej odeszło 7 doświad-
czonych zawodników, gdzie 
został tylko Krystian Osow-
ski i teraz treningi rozpoczął 
Przemysław Hernik. Na chwilę 

obecną mamy najmłodszy skład 
w lidzie, gdzie zawodnicy mają 
jeszcze wieku juniora.
-W sporcie ważna też jest psy-

chika. W meczu przeciwko 
Kormoranowi Zwierzewo, ry-
wale grali bardzo ostro i pró-
bowali prowokować pańskich 
zawodników, ale oni nie dali 
się sprowokować. Czy to też 

jest klucz do sukcesu?
Tak oczywiście, że podłoże 
mentalne jest bardzo ważne, 
każdy szczegół jest ważny. Cały 

czas wpajamy zawodnikom, 
aby dobrze się przygotowy-
wali do meczu i tu nie ma zna-
czenia w jakiej lidze rozgryw-
kowej grają. Oni muszą nabrać 
dobre wzorce, nawyki, aby gra-

jąc w wyższych ligach nie mieć 
z tym problemu.
-Jak Pan wspomina ten mecz 
z Kormoranem Zwierzewo?
Mecz ze Zwierzewem był bar-
dzo specyficzny, straciliśmy 
bardzo szybko bramkę ze sta-
łego fragmentu gry, a do prze-
rwy wygrywaliśmy już 2:1 Ten 
mecz pokazał, że drużyna ma 
charakter i potrafi się szybko 
zorganizować po utracie bramki. 
Wracając do ostrej gry to muszę 
oddać zawodnikom, że rzeczy-
wiście po niebezpiecznych dla 
zdrowia faulach nie pękli tylko 
realizowali konsekwentnie za-
łożenia taktyczne nakreślone 
w tygodniu przed meczem.
-Czy uważa Pan, że są już te-
raz w pańskiej drużynie za-
wodnicy, którzy spokojnie po-
radziliby sobie w wyższych 
ligach?
Każdy z nich ma określone pre-
dyspozycje do grania w piłkę, 
oczywiście muszą mieć też 
świadomość, że nie każdy z nich 
będzie grał na wysokim pozio-
mie bo jest to dyscyplina sportu, 
gdzie istnieje bardzo duża kon-
kurencja. Myślę, że jest kilku 
zawodników, którzy mogą grać 
w wyższych ligach.
-O jaki wynik gra obecnie 
Warmia? Wiadomo apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Czy 
uważa Pan, że stać was na po-
dium?
Postawiliśmy sobie, że gramy 
o jak najwyższe miejsce w ta-
beli. Jeśli nie będą nas prześlado-
wać kontuzje i choroby to będzie 
dobrze, a czas pokaże na jakim 
miejscu zakończymy rozgrywki.

Rafał Herman

Warmia  Olsztyn w ostatnim czasie prezentuje się bardzo dobrze. 
Trener Marcin Przybyliński w rozmowie z nami wyjaśnia, skąd wziął 
się  wzrost formy, a także o tym na co stać jeszcze tę młodą drużynę?

„Nabraliśmy niezbędnego doświadczenia, 
które zaczyna procentować”

Piąte miejsce przed rozpoczęciem 
rozgrywek bralibyśmy w ciemno
Prezes Indykpolu AZS Olsztyn, Tomasz Jankowski, opowiedział nam 
o poprzednim sezonie, o zmianie na stanowisku trenera, o składzie 
na przyszły sezon, a także o wielu innych,  sprawach związanych 
z olsztyńskim klubem.

-Piąte miejsce jakie AZS zajął 
w poprzednim sezonie to suk-
ces, czy pozostał niedosyt, że 
nie udało się awansować do 
pierwszej czwórki?
Na pewno pozostał mały nie-
dosyt. Tak naprawdę zabrakło 

może dwóch czy trzech punk-
tów, ale myślę, że nie ma sensu 
tego rozpamiętywać, ponieważ 
to piąte miejsce przed rozpo-
częciem rozgrywek bralibyśmy 
w ciemno. Na nasze możliwości 
organizacyjno-finansowe, jest to 

bardzo dobry wynik i cieszymy 
się z niego.
-Dostrzega Pan jakieś minusy, 
jeżeli chodzi o poprzedni se-
zon? Wiele osób twierdzi, że 
takim minusem była frekwen-
cja podczas spotkań, zwłasz-

cza ze słabszymi rywalami.
Chyba nie było żadnych mi-
nusów. Jeżeli chodzi o sprawy 
sportowe, to nie popełnili-
śmy żadnego błędu. Jeżeli cho-
dzi o skompletowanie składu, 
to uważam, że władze klubu 
wraz ze sztabem szkoleniowym 
skompletowały zespół perfek-
cyjnie. Patrząc na frekwencję, to 
chyba jest taki trend w całej Pol-
sce, że jest za dużo o te dwa ze-
społy w Plus Lidze i ludzie za-
czynają sobie wybierać na jakie 

mecze pójdą, ale był to ostatni 
sezon kiedy nikt nie spadał bez-
pośrednio z ligi. Dlatego myślę, 
że za półtorej roku, kiedy tych 
zespołów będzie mniej, a po-
ziom rozgrywek będzie wyższy 
frekwencja się poprawi.
-Przejdźmy do trenerów. Czy 
z trenerem Gardinim rozstali-
ście się w miłych stosunkach?
W bardzo miłych. W lutym 
złożyliśmy trenerowi Gardi-
niemu propozycje przedłuże-
nia kontraktu. Trener poprosił 

o czas do namysłu. Stwierdził, 
że jego marzeniem jest po-
wrót do Włoch, ponieważ ma 
tam rodzinę, a nie wykluczone 
było, że będzie miał propozycję 
z możniejszych klubów, dlatego 
czekaliśmy na jego decyzję. 
W połowie marca trener Gardini 
poinformował władze klubu, że 
nie przedłuży kontraktu i trzeba 
było się z tym pogodzić. Z jed-
nej strony jest mi przykro z tego 
powodu, ponieważ z trenerem 
Gardinim bardzo dobrze nam 
się współpracowało, natomiast 
z drugiej strony trzeba się cie-
szyć, że nasz klub wypromował 
trenera Gardniego i teraz będzie 
miał on okazję poprowadzić ze-
spół mistrza Polski.

Dokończenie na stronie 12

Bardzo dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy- zapewnia trener Marcin Przybyliński
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Dokończenie ze strony 11

-Czy od początku głównym 
kandydatem na nowego tre-
nera był Roberto Santilli? Pro-
szę zdradzić trochę kulis ne-
gocjacji. Czy przebiegły one 
szybko i łatwo?
Było kilku kandydatów na tre-
nera. Byli kandydaci z Pol-
ski, Belgi, Francji czy właśnie 
z Włoch. Natomiast od początku 
numerem jeden dla nas był Ro-
berto Santilli, który ma doświad-
czenie z pracy w PlusLidze i to 
było dla nas bardzo ważne. Do-
syć szybko udało nam się poro-
zumieć. Ważne, że obie strony 
chciały nawiązać współpracę 
i dosyć szybko to się potoczyło. 
Cieszymy się, że już mamy no-
wego trenera.
-Wiemy, że na pewno w przy-
szłym sezonie w Olsztynie nie 
zagrają Olek Śliwka, Wojtek 
Włodarczyk, a także Hidde 
Boswinkiel. A jak wygląda 
sprawa z Palaciosem? Ponie-
waż reszta zawodników ma już 
podpisane kontrakty. 
Cała wspomniana trójka poin-
formowała mnie, że odchodzi 
z Olsztyna. Hidde Boswinkiel 
poinformował mnie, że dziękuje, 
za ten rok spędzony w Olszty-
nie, ale chce znaleźć klub, gdzie 
będzie miał więcej możliwości, 
żeby grać. Wojtek Włodarczyk 
również poinformował mnie, że 

otrzymał lepszą propozycję z in-
nego klubu, na dzień dzisiejszy 
już wiemy, że tym klubem była 
ONICO Politechnika Warszaw-
ska. Była to propozycja zapewne 
lepsza finansowo i dlatego nie 
zdecydował się pozostać w na-
szym klubie. Olka Śliwkę chcie-
liśmy zatrzymać. Od lutego pro-
wadziliśmy negocjacje z jego 
macierzystym klubem Resovią 
Rzeszów, ale Resovia cały czas 

odmawiała i ostatecznie okazało 
się, że musimy się z Olkiem roz-
stać. Z pozostałymi zawodni-
kami przedłużyliśmy kontrakty. 
Ezequiel Palacios ma kontrakt na 
przyszły sezon i zapadła decyzja, 
że zostanie w naszym klubie.
-Czy są już czynione starania, 
żeby jak najszybciej znaleźć 
zawodników głównie na pozy-
cję przyjmującego?
Jeżeli chodzi o następców za-

wodników, którzy odeszli, to 
pełną decyzyjność ma trener 
Santilli. Jesteśmy blisko porozu-
mienia z następcą Olka Śliwki, 
myślę, że w tygodniu podpi-
szemy umowę i wtedy będziemy 
mogli poinformować media.
-Decyzja odnośnie startu w eu-
ropejskich pucharach została 
już podjęta? Wiadomo, że jest 
to fajna przygoda, ale bardzo 
kosztowna.

Nie podjęlismy jeszcze w tej 
sprawie decyzji. Mamy na to 
czas do końca maja.
-A jak był Pan nastawiony do 
systemu rozgrywek, który obo-
wiązywał w zakończonym se-
zonie? Wiemy, że wzbudził one 
spore emocje i niekoniecznie te 
pozytywne.
System na pewno będzie zmie-
niony, natomiast ja tego systemu 
krytykować nie będę. Nie wolno 

mi tego krytykować i żaden pre-
zes klubu z PlusLigi nie powi-
nien tego robić, ponieważ system 
ten jednogłośnie został przegło-
sowany przez wszystkich pre-
zesów. Okazało się jednak, że 
system ma pewne mankamenty, 
dlatego trzeba będzie go zmienić.
-Wiele zespołów, które były 
w tabeli za AZS-em już teraz 
poważnie się wzmocniło. Czy 
zgodzi się Pan z tym, że będzie 
w tym sezonie trudniej zająć 
podobne miejsce, jak w zakoń-
czonym sezonie?
Na pewno będzie trudniej utrzy-
mać tę pozycję. Trzeba pocze-
kać na skompletowanie na-
szego składu, trzeba popatrzeć, 
jaki potencjał będą miały inne 
kluby i na pewno na wynik bę-
dzie miało wpływ również to, 
czy będą omijały nas kontuzje. 
Myślę, że może być taka sytu-
acja, gdzie wrócimy do starego 
systemu play-off czyli, że będą 
w nich grały zespoły z miejsc 
1-8. Wówczas tak naprawdę do 
końca będzie szansa, żeby zdo-
być medal, nawet gdy zajmie się 
siódme, czy ósme miejsce po fa-
zie zasadniczej, chociaż w histo-
rii PlusLigi, chyba nigdy się to 
nie zdarzyło. We wrześniu usią-
dziemy, jako władze klubu z ze-
społem i będziemy dyskutować 
na temat celu na nowy sezon.

Rafał Herman

Prezes Tomasz Jankowski wraz z trenerem Roberto Santillim


