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Smak, jakość, tradycja 
w dobromiejskiej Jutrzence 

Otwarcie Traktu Rodu Kalnassy Poseł Anna Wasilewska,
Platforma Obywatelska-
komentarz z ulicy Wiejskiej

Czy rząd zdąży 
na czas z reformą 
oświaty….?
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REKLAMA

 Członkowie zarządu zaakcep-
towali tym samym procedurę 
konkursową, którą zwycięsko 
przeszedł Piotr Żuchowski, cią-
gle jeszcze przewodniczący Sej-
miku Województwa Warmiń-

sko-Mazurskiego, a wcześniej 
od 2007 do 2008 podsekretarz 
stanu i następnie do 2015 se-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, od 2010 do 2015 gene-

ralny konserwator zabytków.
 Umowa precyzuje, że Piotr Żu-
chowski zostanie dyrektorem 1 
czerwca 2017 roku na okres 5 
lat, czyli do 31 maja 2022 roku.

Zarząd województwa w poniedziałek 29 maja podjął uchwałę powo-
łującą z dniem 1 czerwca nowego dyrektora Muzeum Warmii i Ma-
zur w Olsztynie, jednej z najbardziej sztandarowych instytucji kultury 
w tej części Polski.

Nowy dyrektor Muzeum Warmii i Mazur

Program wizyty był bardzo intensywny. Na-
uczyciele zapoznali się z zasobem internetowym 
strony POLIN oraz ofertą muzealną. Wspólnie 
z przewodnikiem zwiedzili także wystawę poka-
zującą 1000-letnią historię Żydów polskich. Po 
przerwie obiadowej odbyły się warsztaty "Spo-
tkania z kulturą żydowską", w których uczest-
nicy podzieleni na grupy pracowali w jednej 
z galerii, gdzie znajduje się rekonstrukcja syna-
gogi z Gwoźdźca. Dzięki warsztatom nauczy-
ciele mieli okazję poznać zasady kultury i oby-
czajów żydowskich. 
To jedna z pierwszych tego typu wizyt studyj-
nych w Muzeum POLIN. W tym roku po raz 
pierwszy muzeum w całości sfinansowało oraz 
zaprosiło nauczycieli współpracujących z amba-
sadorami w swoich regionach. 

kos

Nauczyciele z województwa 
odwiedzili Muzeum POLIN
Dzięki współpracy 
dwóch nauczycie-
lek oraz ambasado-
rów Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich 
POLIN z Mrągowa 
i Olsztyna, Magda-
leny Lewkowicz oraz 
Joanny Mieszczyń-
skiej, w sobotę 20 
maja grupa 30 na-
uczycieli z regionu 
Warmii i Mazur wyje-
chała na wizytę stu-
dyjną do warszaw-
skiego muzeum. 

Nowe przepisy wchodzą w ży-
cie dzisiaj (01.06.2017) i uderzą 
przede wszystkim w nieodpowie-
dzialnych kierowców, którzy po-
wodują najwięcej śmiertelnych 
wypadków na polskich drogach. 
Nowa ustawa zaostrza kary za 
przestępstwa w ruchu drogowym 
oraz wydłuża okres przedawnie-
nia karalności wykroczeń.

Co się zmienia?
Kierowca, który świadomie 
zmusi policję do pościgu i nie 
zatrzyma się pomimo sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych z ra-
diowozu, popełni przestępstwo 
zagrożone karą do 5 lat więzienia. 
Sąd obligatoryjnie zakaże mu pro-
wadzenia pojazdów na okres od 
roku do 15 lat. Do tej pory nawet 

najbardziej brawurowa ucieczka 
traktowana była jako wykrocze-
nie, za które groziła grzywna lub 
kara aresztu do 30 dni.
Sprawca śmiertelnego wy-
padku lub takiego, który spowo-
dował ciężki uszczerbek na zdro-
wiu pójdzie na minimum 2 lata 

do więzienia, bez możliwości za-
wieszenia kary, jeśli w chwili wy-
padku był pijany lub pod wpły-
wem środków odurzających. 
Obecnie minimalna kara za spo-
wodowanie tego typu wypadku 
to zaledwie 9 miesięcy, a wyrok 
do jednego roku więzienia można 
zawiesić.
Wykroczenia drogowe, w przy-
padku których zostało wszczęte 
postępowanie,  będą się 
przedawniać dopiero po 3 la-
tach od dnia popełnienia. Dziś 

takie sprawy przedawniają się po 
dwóch latach.
Osoby, które zdecydują się pro-
wadzić samochód, mimo że zo-
stały im odebrane uprawnienia 
będą musiały liczyć się, tak jak 
obecnie, z karą pozbawienia wol-
ność na okres 2 lat, jednak do-
datkowo zakaz prowadzenia po-
jazdów zostanie obowiązkowo 
przedłużony na 15 lat.
Za ponowne złamanie zakazu bę-
dzie groziła kara nawet 5 lat wię-
zienia. Sady orzekające w spra-

wach o przestępstwa drogowe 
będą obligatoryjnie informowane 
przez drogówkę o dotychczaso-
wych wykroczeniach kierowcy 
oraz czy np. zatrzymywano mu 
już prawo jazdy.
Wraz z nowelizacją prawa w usta-
wie o ruchu drogowym znajdzie 
się wyraźna podstawa prawna 
do poddawania kierujących po-
jazdami (lub innych osób, w sto-
sunku do których zachodzi uza-
sadnione podejrzenie, że mogły 
kierować pojazdem) rutynowemu 
badaniu w celu ustalenia zawar-
tości w organizmie alkoholu lub 
obecności środka działającego 
podobnie do alkoholu, np. narko-
tyków lub dopalaczy.

(JS/TM)

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dla kie-
rowców duże zmiany. Nowelizacja przepisów prawa 
dotyczących kierowców zaostrza kary dla za prze-
stępstwa w ruchu drogowym. Zmiany uderzą w nieod-
powiedzialnych kierowców i piratów drogowych.

UWAGA KIEROWCY! SUROWSZE KARY 
DLA PIRATÓW DROGOWYCH

DOBRE MIASTO: 
TRZY MIESIĄCE ARESZTU 
ZA ZRANIENIE 
8-LETNIEGO CHŁOPCA
Sąd na wniosek prokuratora 
zastosował areszt tymcza-
sowy wobec mężczyzny, który 
w trakcie awantury sąsiedz-
kiej najpierw piłą mecha-
niczną przeciął filary schodów 
budynku, a następnie rzucił 
szpadlem w kierunku 8-let-
niego chłopca. Wobec pozosta-
łych mężczyzn zatrzymanych 
w tej sprawie zastosowany zo-
stał dozór policyjny.

Do tego groźnego zdarzenia doszło 
w niedzielę wieczorem (28.05.2017) 
na jednej z posesji w gminie Dywity. 
Dyżurny Komisariatu Policji w Do-
brym Mieście otrzymał informację 
o awanturze sąsiedzkiej. Trzech nie-
trzeźwych mężczyzn w wieku od 
24 do 35 lat, wdało się w awanturę 
z małżeństwem mieszkającym po 
sąsiedzku, grożąc małżonkom i ich 
8-letniemu dziecku pozbawieniem 
życia. W trakcie awantury 24-latek 
podżegany przez swoich kolegów 
najpierw piłą mechaniczną przeciął 
dwa filary podtrzymujące schody, 
a następnie rzucił szpadlem, którym 
ranił 8-letniego chłopca. Rana była 
na tyle poważna, że chłopiec trafił 
do szpitala, gdzie był operowany.
30.05.2017 Sąd Rejonowy w Olsz-
tynie przychylił się do wniosku 
prokuratury i zastosował wobec 
24-letniego Piotra N. środek zapo-
biegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres trzech mie-
sięcy. Piotr N. będzie odpowiadał 
przed sądem za groźby karalne oraz 
za uszkodzenie ciała, za co może 
grozić mu kara do 7 lat pozbawie-
nia wolności. Z racji tego, że Piotr 
N. działał w warunkach recydywy, 
może mieć zwiększoną karę o po-
łowę
Wobec pozostałych mężczyzn 29- 
i 35–latka zastosowany został dozór 
policyjny z obowiązkiem stawien-
nictwa 3 razy w tygodniu w jedno-
stce policji. Wydał on jednocześnie 
decyzję o zakazie zbliżania się przez 
podejrzanych do pokrzywdzonych. 
Mężczyźni odpowiadać będą przed 
sądem za groźby karalne oraz za 
podżeganie do uszkodzenia ciała, za 
co łącznie grozić może im kara do 7 
lat pozbawienia wolności.

(RP/TM)

Piotr Żuchowski nowy dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Uczestnicy wycieczki 
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Bożena Reszka objęła swoje 
obowiązki 1 września 2016 
roku w wyniku wygranego kon-
kursu. Od początku ujawniła się 
niechęć do nowej dyrektorki 
ze strony części grona pedago-
gicznego i rodziców, która do-
prowadziła bardzo szybko do 
konfliktu, czy też buntu części 
środowiska lokalnego skiero-
wanego przeciw nowej władzy 
w szkole. Konflikt trafił na łamy 
niektórych lokalnych mediów 
i sprawa nabrzmiała do rozmia-
rów lokalnej „wojenki”, w któ-
rej zakładnikami stały się dzieci 
i ich prawo do nieuczestniczenia 
w rozgrywkach dorosłych. 

Od czego się zaczęło?
Początkowo zarzuty wobec dy-
rektor dotyczyły głównie jej 
działań na polu wychowania 
patriotycznego. Części nauczy-
cieli i rodziców nie spodobał 
się na przykład fakt, że pod-
czas Mszy św., rozpoczynającej 
nowy rok szkolny, do Bazyliki 
pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Gietrzwałdzie 
został wprowadzony sztandar 
szkoły. Nauczyciele, zrzeszeni 
w Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, oskarżyli nową dy-
rektor o łamanie ceremoniału, 
który nie przewiduje udziału 
sztandaru w uroczystościach…
kościelnych. Poprzednia dyrek-
tor, Teresa Kochanowska, prze-
strzegała świeckości placówki. 
To, z kolei, nie podobało się in-
nej części mieszkańców gminy. 
Konsekwencją miała być jedy-
nie dobra ocena pracy dyrektor, 
wystawiona przez organ pro-
wadzący, co przekreśliło moż-
liwość powierzenia jej kiero-
wania szkołą na kolejne 5 lat, 
bez konieczności przystępowa-
nia do konkursu. Teresa Kocha-
nowska podjęła decyzję, że nie 
weźmie udziału w konkursie. 
W wyniku postępowania kon-
kursowego nowym dyrekto-
rem została mianowana Bożena 
Reszka. 

Posada wójta za… odwo-
łanie dyrektora szkoły? 

Dariusz Janaszkiewicz, Prze-
wodniczący Rady Rodziców 
i pełnomocnik inicjatorów re-
ferendum przeciwko wójtowi, 
jest zdania, że powołanie nowej 
dyrektor było polityczne. Wyni-
kało z poparcia partii rządzącej. 
Jego zdaniem nowa dyrektor od 
początku nie chciała współpra-
cować z rodzicami i skonflikto-

wała się z częścią nauczycieli, 
forsując własne pomysły na kie-
rowanie szkołą i wychowanie 
patriotyczne dzieci. Przewodni-
czący Rady Rodziców zarzuca 
również dyrektorce nieudol-
ność w kierowaniu placówką 
oraz to, że dzieci nie mają za-
pewnionej właściwej opieki 
i nie czują się bezpiecznie. Jego 
zdaniem, fałszowana jest do-
kumentacja w ten sposób, żeby 
dowieść, że dzieci objęte były 

opieką, kiedy, de facto takowej 
nie było. Zdaniem Dariusza Ja-
naszkiewicza wójt nie reagował 
na skargi rodziców i nauczy-
cieli. Stąd wziął się pomysł re-
ferendum odwoławczego. Jego 
organizatorzy liczą na to, że ko-
lejny wójt pomoże im usunąć 
dyrektor Reszkę ze stanowi-
ska. W związku z tym, że prze-
prowadzone przez Kuratorium 
Oświaty kontrole nie wykazały 
nieprawidłowości w zarządza-

niu szkołą, Janaszkiewicz przy-
gotowuje także skargę do proku-
ratury na nieskuteczność działań 
Kuratorium. 

Kto może uczestniczyć 
w radzie pedagogicznej?
Dyrektor Bożena Reszka odbiera 
te ataki, jako nagonkę na swoją 
osobę.- O tym, że współpraca 
będzie bardzo trudna, wiedzia-
łam już od 1 września. Poprzed-
nia dyrektor, z którą spotkałam 
się 2 razy oznajmiła mi, że po-
winnam uczestniczyć w radzie 
pedagogicznej pod koniec sierp-
nia i zapoznać nauczycieli z or-
ganizacją pracy na następny rok. 
Przyjechałam do domu i zastano-
wiłam się, że angaż mam dopiero 

od 1 września i tak naprawdę 
nie mam jeszcze prawa uczest-
niczyć w radzie pedagogicznej. 
Ktoś mógłby mieć do mnie pre-
tensje, że wchodzę w pełnienie 
obowiązków, których mi jesz-
cze nie powierzono. Nie chcia-
łam też psuć momentu pożegna-
nia nauczycieli z dotychczasową 
przełożoną. Nauczyciele niestety 
uznali to za dowód na to, że nie 
chcę ich poznać.-wyjaśnia dy-
rektor Reszka.

Gdzie jest godne miejsce
dla sztandaru szkoły?
-Nie spodobało się też to, co po-
wiedziałam na apelu, rozpoczy-
nającym nowy rok szkolny. Przy-
witałam nie te osoby, co trzeba. 
Konkretnie chodziło o księdza, 
którego zaprosiłam na uroczy-
stość. Dowiedziałam się póź-
niej, że do tej pory ksiądz nie 
brał udziału w rozpoczęciu roku 
szkolnego. Zaatakowano mnie 
za to, że podczas Mszy św. w ko-
ściele był sztandar szkoły. Sama 
jestem członkiem asysty sztan-
daru w NSZZ Solidarność i dla 
mnie jest oczywiste, że sztandary 
pojawiają się na wszystkich uro-
czystościach, zarówno państwo-
wych jak i kościelnych. Okazało 
się, że tu w Gietrzwałdzie nie 
jest to takie oczywiste. Zaczęło 
się wycofywanie dzieci z pocztu 
sztandarowego. Na pierwszą 
radę pedagogiczną nauczyciele 
przyszli z teczką i oznajmili mi, 
że już wszystko o mnie wiedzą.- 
kontynuuje dyrektor. 

Patriotyzm z beretem 
na głowie 
Kolejną kontrowersyjną uroczy-
stością były obchody 17 wrze-
śnia i to, że wymagany był strój 
galowy. -Zaprosiłam Kuratora 
Oświaty, dyrektorów innych 
szkół, a nauczyciel historii z są-
siedniej szkoły wygłosił krótką 
prelekcję, która oczywiście też 
się niektórym nie spodobała. 
Zaproszona była też młodzież 
ze szkoły mundurowej „Feniks” 
z Olsztyna. Uważam, że uroczy-
stość była bardzo podniosła, co 
głośno potwierdzali nasi go-
ście. Jednak w niektórych ga-
zetach skrytykowano berety 
z orzełkami. Pisano, że „w Gie-
trzwałdzie na siłę wsadza się 
na głowy dzieci wojskowe be-
rety”. -Moi przeciwnicy mówią, 
że jest to wpajanie patriotyzmu 
„na siłę”. Jeżeli są w szkole ja-
kieś święta, to normalną sprawą 
jest to, że powinni w nich uczest-
niczyć wszyscy uczniowie. Nie 
jest tak, że przychodzą ci, którzy 
mają na to ochotę. W ten sposób 
wychowujemy młodzież. Przypo-
minam, że w tej chwili wychowa-
nie patriotyczne jest priorytetem 
ministerstwa oświaty. Szkoła jest 
instytucją, która ma uczyć i wy-
chowywać, także wartości pa-
triotycznych, we współpracy 
z domem rodzinnym i innymi in-
stytucjami, na przykład Kościo-
łem. Jeżeli co innego będzie się 
mówiło w domu, kościele, czy 
szkole, to kogo ostatecznie wy-
chowamy? Jakie będzie to przy-
szłe pokolenie i jaką będzie 
miało tożsamość?.-pyta dyrek-
tor.-W każdej klasie wiszą krzyże 
i nie ja je tam powiesiłam. 

Dokończenie na stronie 4

W niedzielę 23 kwietnia br. mieszkańcy gminy Gietrzwałd odwołali w referendum wójta Mar-
cina Sieczkowskiego. Wydawałoby się, że najważniejszym argumentem za przeprowadze-
niem referendum było postawienie wójtowi 196 zarzutów prokuratorskich. Jednak, zgodnie 
ze słowami pełnomocnika inicjatorów referendum- Dariusza Janaszkiewicza, głównym ce-
lem było odwołanie nowej dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Andrzeja Samu-
lowskiego w Gietrzwałdzie, Bożeny Reszki. 

W „Gminie pełnej 
cudów” do uspokojenia 
emocji wciąż daleko

Taką tablicę przyczepioną przed szkołą znalazła dyrektor  Bożena Reszka. Treść nie pozostawia złudzeń co do tego,że nie przyjaciele ją zostawili.
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Rok szkolny 2017/2018 to wielka niewiadoma dla polskiej edukacji. Rząd 
w ciągu kilku miesięcy przygotował zmiany, a obecnie wdraża reformę eduka-
cji…to już się dzieje. Od pierwszego września 2017 roku ma rozpocząć się likwi-
dacja gimnazjów, zaczną funkcjonować 8 - letnie szkoły podstawowe, 4- letnie 
licea ogólnokształcące, 5 - letnie technika oraz szkoły branżowe. 

Poseł Anna Wasilewska, Platforma Obywatelska- komentarz z ulicy Wiejskiej

Czy rząd zdąży na czas 
z reformą oświaty….?

Poseł Anna Wasilewska

Dokończenie ze strony 3

Patronem szkoły jest Andrzej 
Samulowski, poeta i populary-
zator objawień gietrzwałdzkich. 
Na 127 uczniów tylko troje nie 
uczęszcza na religię. Wszystkie 
dzieci z III klasy przystąpiły do 
Pierwszej Komunii Św., rodzice 
chodzą do kościoła. Niezrozu-
miałe jest dla mnie, dlaczego 
obecność sztandaru szkoły pod-
czas Mszy św. w intencji środo-
wiska szkolnego budzi taki opór, 
a padały nawet głosy, o tym ja-
koby przez ten fakt sztandar 
miał zostać zhańbiony.-mówi 
szczerze zdziwiona Bożena 
Reszka. 

Bezpieczeństwo dzieci 
najważniejsze
Jednym z poważnych zarzu-
tów, stawianych dyrektorce 
przez Przewodniczącego Rady 
Rodziców jest to, że szkoła nie 
dba o bezpieczeństwo uczniów. 
Dariusz Janaszkiewicz wska-
zuje konkretną sytuację, kiedy, 
z powodu nieprzydzielenia za-
stępstwa za nieobecną nauczy-
cielkę, dzieci z klasy I pozo-
stawały bez nadzoru przez 2 
godziny lekcyjne. Dyrektor 
Reszka twierdzi, że zarzut ten 
nie jest prawdziwy. -Nieprawdą 
jest, że I klasa pozostała bez 
opieki. Tuż po dzwonku zorien-
towałam się, że nie zaplano-
wano zastępstwa i sama się nią 
zajęłam. Byłam z nimi przez 
całą lekcję i osobiście pilno-
wałam ich na świetlicy. Bar-

dzo często czeka się na jakieś 
moje drobne pomyłki i potknię-
cia, żeby potem je wyolbrzy-
mić i wykorzystać przeciwko 
mnie. Na przykład, troje dzieci 
nie chodzi na religię. Czekały 
na opiekę dosłownie minutę po 
dzwonku. To wystarczyło, żeby 
pojawił się ktoś z aparatem fo-
tograficznym. Tymczasem, 
kiedy ktoś naprawdę nie zapew-
nił bezpieczeństwa i wyciągnę-
łam wobec niego konsekwen-
cje, oskarża się mnie się o to, że 
wszyscy tutaj dostają nagany. 
Na razie udzieliłam jednej na-
gany i jednego upomnienia. Na-
gany udzieliłam za brak opieki 
nad dzieckiem z klasy I. Dziew-
czynce pomyliły się godziny 
zakończenia zajęć. Wyszła ze 
szkoły godzinę wcześniej i cze-
kała na swojego ojca. Nauczy-
cielka nie zainteresowała się, 
dlaczego dziewczynki nie ma na 
ostatniej lekcji. Niektórzy na-
uczyciele spóźniają się na lek-
cje i na dyżury , nie rozumieją 
tego, że dyżur to święta rzecz. 
Mają do mnie pretensje, że wy-
magam, aby dyżury były peł-
nione jak należy. W ubiegłym 
roku na przerwach dyżurowały 
dwie osoby. Moim zdaniem, to 
za mało, by zapewnić dzieciom 
bezpieczeństwo. W grafiku są 
obecnie 4 osoby i piąta na sto-
łówce.-przytacza swoje racje 
dyrektor Reszka. 
Najpoważniejszy zarzut, for-
mułowany wobec dyrektor 
szkoły dotyczy tego, że pod-

czas zajęć dodatkowych jeden 
z uczniów został pobity przez 
kolegów w obecności pedagoga 
szkolnego i osoby, prowadzą-
cej zajęcia, a wobec tych osób 
nie zostały wyciągnięte kon-
sekwencje służbowe. Zajście 
miało miejsce w marcu, jed-
nak dopiero teraz zostało wy-
ciągnięte na światło dzienne. 
Główną osobą odpowiedzialną 
za bezpieczeństwo uczniów 
podczas tych zajęć była pe-
dagog z ponad 30-letnim sta-
żem, pracująca od paździer-
nika 2016 roku w zastępstwie 
za panią, która przebywa na 
urlopie macierzyńskim, Gra-
żyna Dulczewska. - Zostałam 
oskarżona o to, że nie dopilno-
wałam dzieci, które były na za-
jęciach pod moją opieką. To 
się teoretycznie mogło zdarzyć, 
bo dzieci zabierają się do bi-
cia także w obecności nauczy-
ciela dyżurującego podczas 
przerw, tylko, że to się nie zda-
rzyło. Sprawa dotyczy chłopca, 
który posiada orzeczenie o po-
trzebie specjalnego kształcenia 
i opieki. Ponieważ przejawia 
bardzo agresywne zachowa-
nia, na każdej lekcji towarzy-
szy mu mama.-przytacza całą 
sytuację pedagog. Zajęcia, na 
których miało dojść do pobicia 
chłopca przez kolegów, prowa-
dzi pedagog pani dr Krajewska, 
wolontariuszka. Ich celem jest 
zachęcenie dzieci z pewnymi 
zaburzeniami do współpracy 
w grupie, a mają one formę 

zabawy. Brały w nich udział 
dzieci z klasy I i II, w sumie 
czworo.-Moim zadaniem było 
pilnować, żeby chłopiec nie za-
czepiał kolegów i nie wyrywał 
się. Jednak nie chciał współ-
pracować. W pewnej chwili 
rzucił krzesłem w stronę in-
nego dziecka. Krzesło odbiło 
się od ziemi i prawdopodobnie 
uderzyło go w rękę. Potem wy-
biegł z klasy. Cały czas mia-
łam go na oku. Kiedy przyszła 
mama, zaproponowałam, żeby 
zakończyć udział chłopca w za-
jęciach, ponieważ nie widać po-
stępów. Mama nie powiedziała 
na to nic, wzięła syna za rękę 
i wyszła. Napisała skargę do 
dyrektora, oskarżając nas o to, 
że nie dopilnowałyśmy dzieci 
i jej syn został pobity. Pani dy-
rektor przyjęła nasze wyjaśnie-
nia na piśmie i zaprosiła mamę 
ucznia na konfrontację, jed-
nak ta nie przyszła. Prawda 
jest taka, że to ten chłopiec rzu-
cał się na dzieci i je wyzywał, 
a nie odwrotnie. Sytuacja miała 
miejsce w marcu i w tej chwili 
jest wykorzystywana jako pre-
tekst do usunięcia dyrektora.-
-mówi Grażyna Dulczewska.- 
Gdybym w marcu wiedziała, 
że ktoś w ten sposób wykorzy-
sta to wydarzenie, natychmiast 
zadzwoniłabym do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nej i poprosiłabym o biegłych 
psychologów, którzy dokona-
liby oceny sytuacji. Byłam zdzi-
wiona reakcją mamy. Dziecko 

uczestniczyło w zajęciach, pro-
wadzonych przez dr Krajewską 
od listopada i wcześniej nie było 
żadnych problemów. Mama 
go przyprowadzała, kontakto-
wała się z nami. W pewnym mo-
mencie zrobiła woltę. Myślę, że 
uległa wpływom miejscowych 
układów. W tej chwili rozwa-
żam wniesienie do sądu sprawy 
z powództwa cywilnego, bo je-
stem oczerniana bezpośrednio, 
a pani dyrektor pośrednio. Pan 
Janaszkiewicz już po raz drugi 
nagłaśnia sytuację, która miała 
miejsce kilka miesięcy wcze-
śniej. Jeśli ma sygnały o jakichś 
nieprawidłowościach, powinien 
reagować na bieżąco.-dodaje 
pedagog.

„Jeńców” nie będzie 
Konflikt w gietrzwałdzkiej 
szkole jest już tak zaogniony, że 
raczej nie widać szans na jego 
polubowne rozwiązanie. Prze-
ciwnicy Bożeny Reszki są zde-
cydowani doprowadzić do od-
wołania jej ze stanowiska. Ona 
sama nie zamierza się podda-
wać, chyba, że nie będzie żad-
nych szans na współpracę.-Nie 
jestem przyklejona do stołka 
i celem mojego życia nie jest by-
cie dyrektorem szkoły w Gietrz-
wałdzie. Jeżeli nie będzie szans 
na to, żeby normalnie praco-
wać, nie będzie sensu wojować 
z wiatrakami. Na pewno jednak 
nie dam się zastraszyć i zmusić 
do odejścia przez osoby, które 
nie są do tego uprawnione. 

Najgorsze jest to, że angażuje 
się w tę sprawę dzieci. Niedo-
puszczalne jest, żeby dzieci za-
chowywały się w stosunku do 
dyrektora szkoły w tak lekcewa-
żący sposób, jak próbują to ro-
bić niektórzy uczniowie klasy 
szóstej. Dzieci mówią wprost-
-Nie będziemy pani słuchać. 
-Dziewczynka z pierwszej klasy 
powiedziała do mnie- Nie będę 
z panią rozmawiała, bo mama 
mi nie pozwoliła.-cytuje Bo-
żena Reszka pierwszokla-
sistkę.
Dyrektor jest zdania, że pod-
stawowym powodem , dla któ-
rego nie udało się nawiązać 
udanej współpracy z nauczy-
cielami i rodzicami nie są róż-
nice ideologiczne, ale sprawy 
personalne. -Ci, którzy oskar-
żają byłego wójta i pośrednio 
mnie o zwolnienie poprzedniej 
dyrektorki, mijają się z prawdą. 
Poprzedniej dyrektor skończyła 
się kadencja. Pani Kochanow-
ska mogła mieć żal, że organ 
prowadzący postawił jej do-
brą , a nie wyróżniającą ocenę, 
ale nie odbierało jej to możli-
wości startowania w konkur-
sie. Ocena pracy dyrektora jest 
ważna przy przedłużaniu ka-
dencji bez konkursu. Organ 
prowadzący może to zrobić, ale 
nie musi. Na przykład w Olszty-
nie od lat nie powierza się ni-
komu stanowiska dyrektora. We 
wszystkich szkołach są konkur-
sy.-kończy rozmowę dyrektor. 

Dariusz Gołębiowski

Działania rządu związane ze 
zmianami w systemie oświaty 
oraz sposób w jaki te zmiany 
mają być wdrożone, budzi 
społeczny sprzeciw. Ustawa 
„Prawo Oświatowe”, oraz 
Ustawa wprowadzająca - przy-
gotowywane były pod presją 
czasu. Nie odbywały się konsul-
tacje społeczne. Akty prawne, 
podstawy programowe i pod-
ręczniki pisane były i są w po-
śpiechu. Reformę edukacji MU-
SZĄ wdrażać samorządy 
i dyrektorzy szkół. To oni będą 
rozwiązywać na bieżąco pro-

blemy wynikające z nowych 
uregulowań. Zmiana całego 
systemu edukacji budzi obawy 
grup społecznych osób najbar-
dziej zainteresowanych czyli 
uczniów, rodziców, nauczycieli. 
Wiele zapisów rozporządzeń 
wprowadza nowe rozwiązania, 
które nie zawsze służą uczniom 
i szkołom. Słowa Minister Edu-
kacji Narodowej Anny Zalew-
skiej, że rząd jest przygotowany 
do tej reformy, nie mają po-
twierdzenia na żadnym etapie 
jej przygotowania i wdrażania. 
Uwagi, wątpliwości, problemy 

i sugestie rozwiązań przedsta-
wiane przez opinię społeczną 
nie są przez rząd przyjmowane 
do wiadomości. W takiej po-
stawie ministerstwa, wyraźnie 
można wyczuć, że rząd w ca-
łości chce przerzucić odpowie-
dzialność za wdrożenie reformy 
na samorządy i szkoły. Może 
bardziej zasadne powinno 
być pytanie… „Czy samorząd 
i szkoły zdążą na czas z wdro-
żeniem reformy edukacji?’ Tak 
naprawdę ,dużo wydarzy się 
po 1 września 2017 roku. Naj-
gorzej będzie w szkołach ma-

łych, wiejskich – tam zabrak-
nie nauczycieli do nauki chemii 
i fizyki. Brak zabezpieczenia 
środków finansowych w budże-
tach gmin i powiatów, ogrom 
pracy, tej logistycznej, admini-
stracyjnej, merytorycznej, me-
diacyjnej, technicznej nie gwa-
rantują właściwego wdrożenia 
reformy na czas oraz jakości 
tych zmian dla polskiego sys-
temu edukacji. Samorządy te-
rytorialne jeszcze nie przepro-
wadziły remontów szkół, nie 
dostosowały obiektów do po-
trzeb uczniów. Opozycja wy-

raźnie sprzeciwia się refor-
mie edukacji zaproponowanej 
przez rząd. Wspólnie ze Związ-
kiem Nauczycielstwa Polskiego 
i przedstawicielami inicjatywy 
obywatelskiej złożyliśmy do 
marszałka Sejmu ponad 910 ty-
sięcy podpisów. Wniosek zo-
stał prawidłowo opracowany, 
dlatego domagamy się debaty 
w Sejmie w sprawie referendum 
edukacyjnego. Jeszcze jest czas 
na zatrzymanie reformy eduka-
cji minister Zalewskiej. Jednak 
minister nie jest zainteresowana 

konsultacjami, nie chce słuchać 
suwerena, boi się ludzi, którzy 
znają się na edukacji.
Poza tym przygotowany zo-
stał projekt ustawy, który za-
kłada przesunięcie o rok wej-
ście w życie reformy edukacji. 
Byłoby to spełnienie nie tylko 
postulatu związanego z referen-
dum, ale dałoby szanse na wła-
ściwe przygotowanie wszyst-
kiego, czego ministerstwo nie 
dopełniło. Nic do końca nie jest 
gotowe…problemy mają samo-
rządy i rodzice. 
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KRÓTKO
Olsztyn: Spektakl pt. "Zbrod-
nia i kara" będzie miał miejsce 
9 czerwca o godz. 10:00 
w Teatrze im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie.
Olsztyn: Koncert zespołu High-
way odbędzie się 10 czerwca 
o godz. 20:00 w Galeria Sowa 
Pub. Bilety od 25 PLN.
Olsztyn: Koncert zespołów 
Divine Weep oraz Hateseed 
odbędzie się 10 czerwca 
o godz. 19:00 w Carpenter 
Inn. Bilety od 15 PLN.
Olsztyn: W dniu 13 czerwca 
o godz. 19:30 w Teatrze im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie 
odbędzie się spektakl "On 
wrócił."
Olsztyn: Zespół Celtbash 
zagra już 14 czerwca o godz. 
19:00 w Highlander Whisky 
Bar. 
Olsztyn: Dnia 14 czerwca 
o godz. 20:00 w Galerii Sowa 
Pub odbędzie się Recital MA-
RIUSHa, czyli wieczór z Disco-
-Liryko. Bilety od 20 PLN.
Olsztyn: Festiwal Baniek My-
dlanych w Olsztynie odbędzie 
się już niedługo, bo 15 czerw-
ca o godz. 15:00 na stadionie 
OSiR. Wstęp wolny.
Olsztyn: 17 czerwca o godz. 
10:00 W Centrum Rekreacyj-
no-Sportowym "Ukiel" będzie 
miał miejsce II Przystanek 
Deskorolkowych Mistrzostw 
Polski. Wstęp wolny.
Biskupiec: Wernisaż "Granice 
niezwykłych przestrzeni" 
autorstwa Odetty Ostapczuk 
będzie miał miejsce 9 czerwca 
o godz. 17:00 w sali wystawo-
wej CKTiS.
Dywity: Dnia 8 czerwca 
(czwartek), o godz. 17:00 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dywitach odbędzie się 
wernisaż wystawy malarstwa 
Grupy Plastycznej „PALETA”.
Dobre Miasto: 10 czerwca 
o godz. 16:00 w Stodole 
Kultury odbędzie się Festiwal 
Teatrów Amatorskich Warmii 
i Mazur TEATROWISKO.
Jonkowo: 11 czerwca w Am-
fiteatrze Miejskim w Jonkowie 
odbędą się prezentacje arty-
styczne. Start o godz. 16:00.
Lidzbark Warmiński: Za-
praszamy na 210 rocznicę 
Bitwy pod Heilsbergiem, która 
odbędzie się w dniach 9-10 
czerwca 2017 roku w Lidz-
barku Warmińskim. Start 9 
czerwca o godz. 16:00.
Ostróda: Koncert grupy 
"ORGANEK" odbędzie się 9 
czerwca o godz. 20:00 w sali 
kameralnej amfiteatru. Bilety 
od 25 PLN.

Dobra, funkcjonalna architek-
tura będąca świadectwem swo-
ich czasów zasługuje na zacho-
wanie dla przyszłych pokoleń 
– dlatego, wobec planów wybu-
rzenia dworca głównego PKP 
i PKS w Olsztynie, Forum Roz-
woju Olsztyna, olsztyński oddział 
Stowarzyszenia Architektów Pol-
skich oraz Warmińsko -Mazurski 
Oddział Stowarzyszenia Konser-
watorów Zabytków zwróciły się 
do Warmińsko-Mazurskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków z wnioskiem o wpisanie 
tego budynku do rejestru zabyt-
ków nieruchomych województwa 
warmińsko-mazurskiego.
-Wojewódzki Konserwator Za-
bytków, odmówił rozpoczęcia ca-
łej procedury wpisania budynków 
dworca jako zabytków. Wnio-
sek składały trzy stowarzyszenia; 
Stowarzyszenie Architektów Pol-
skich, Stowarzyszenie Konser-

watorów Zabytków i Forum Roz-
woju Olsztyna. FRO nie zostało 
uznane za stronę ze względów for-
malnych. Konserwator kontakto-
wał się z PKP i PKS i też pozna-
wał ich zdanie w tym względzie. 
– powiedział Bartłomiej Bie-
dziuk, prezes FRO.
Jak dodaje Bartłomiej Biedziuk, 
stowarzyszenia będą się odwo-

ływać od tej decyzji- Na pewno 
SARP i SKZ będą się odwoływali 
od tej decyzji, a my będziemy ich 
w tym wspierać i będziemy ten 
cały proces monitorować. My 
swojego zdania nie zmieniamy 
i uważamy, że są przesłania, żeby 
te budynki dworca wpisać jako 
zabytki. 
Jeżeli założymy, że ten budynek 

dworca zostanie całkowicie wy-
burzony, to co wtedy? PKP twier-
dzi, że będzie zupełnie nowy bu-
dynek, bardziej funkcjonalny, ale 
tak naprawdę nie przedstawiono, 

żadnych konkretów, nie wia-
domo, jak te budynki będą wyglą-
dały, jakie będą ich wielkości?.
A co się zmieni, jeżeli Dworzec 
jednak zostanie wpisany jako za-
bytek?
-Jeżeli budynek funkcjonuje już 
jako zabytek rejestrowy, to na 
właścicielu tego budynku, ciążą 
pewne obowiązki, jak chociażby 

dbanie o ten budynek, czyli 
można już wtedy zgodnie z pra-
wem domagać się tego, żeby ten 
budynek został odświeżony. Tym 
samym znowu można wrócić do 
planów, jak w ogóle ten teren za-
gospodarować. To może dać pre-
tekst do tego, żeby wrócić do roz-
mów w tym temacie. Wcześniej 
projekt zakładał, że ma tam po-
wstać centrum handlowe z czę-
ścią dworcową, jednak tak na-
prawdę na razie tego centrum, 
jak nie było tak nie ma i praw-
dopodobnie nie będzie. – mówi 
Bartłomiej Biedziuk.
Jak już uda się wpisać Dworzec 
do rejestru zabytków, to dopiero 
wtedy będzie można naprawdę 
działać. Wpis da możliwość wła-
dzom publicznym, reprezento-
wanym przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, narzę-
dzia pozwalające skłonić właści-
ciela do lepszego dbania o budy-
nek, a z drugiej strony otworzy 
właścicielowi drogę do ubiega-
nia się o dofinansowanie remon-
tów ze środków publicznych na 
rewitalizację zabytków. Wpis do 
rejestru zabytków może i powi-
nien uwzględniać potrzeby do-
stosowania wnętrza dworca do 
nowoczesnych potrzeb, a więc 
umożliwiać na przykład montaż 
schodów ruchomych na antre-
solę.

raf

Olsztyńskie dworce przechodzą metamorfozę .Dworzec Zachodni już 
w czerwcu zostanie oddany do użytku, a Dworzec Główny miał zo-
stać wpisany do rejestru zabytków, ale jak na razie wszystko wska-
zuje na to, że tak się nie stanie.

Olsztyński Dworzec Główny 
nie będzie zabytkiem?

Światowa federacja siatkówki 
odeszła w tym sezonie od tur-
nieju rozgrywanego na zasadzie 
Wielkiego Szlema. Olsztyński 
zawody pozostały jednak w ści-
słej czołówce. Turniej zaliczany 
jest do „czterogwiazdkowych”. 
Poza stolicą Warmii i Mazur na 
tym poziomie są jeszcze tylko 
jedne rozgrywki – w Rio de Ja-
neiro. Gwiazdkę więcej mają 
jedynie trzy inne turnieje.
– Cieszy nas ogromnie, że już 
trzeci raz do Olsztyna przy-
jadą najlepsze na świecie pary 
tej dyscypliny sportu – mówił 
podczas konferencji prezydent 
Olsztyna Piotr Grzymowicz. 
– Możliwość goszczenia tej im-
prezy kolejny raz to dowód na 
to, że znakomicie sprawdzamy 
się jako gospodarz, a piękne 
otoczenie jeziora Ukiel wraz 

z nowoczesną infrastrukturą 
zachęcają organizatorów i za-

wodników do ponownego przy-
jazdu.
Siatkarskie święto potrwa 
cztery dni (19-23 lipca). Na 

boiskach zmierzą się ze sobą 
najlepsze światowe duety pla-

żówki – łącznie rywalizować 
będzie ponad setka par. W puli 
nagród jest 350 tys. dolarów.
– FIVB docenia wkład gospo-
darzy i urok tego miejsca – 
przyznaje prezes Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej, Jacek 
Kasprzyk. – To znacznie uła-
twia nam rozmowy dotyczące 
organizacji zawodów. Liczę, że 
te rozgrywki kolejny raz będą 
niezapomnianymi.

Turniej pań i panów rozgry-
wany będzie na pięciu bo-

iskach. Główny stadion bę-
dzie mieć widownię na trzy tys. 
miejsc. Przy dwóch z czterech 
pozostałych boisk wybudowane 
zostaną trybuny na 200 osób 
każda.
Wyjątkowy w skali tegorocz-
nych rozgrywek będzie też 
system, w jakim zostaną prze-
prowadzone. Przedstawiciele 
PZPS-u specjalnie negocjowali 
taką możliwość.
– Zmagania będą mieć charak-
ter hybrydowy – wyjaśnia dy-
rektor Warmia Mazury World 
Tour Olsztyn 2017, Rafał Po-
śpiech. – Najpierw pary zo-
staną podzielone na czteroze-
społowe grupy. Tam zgodnie 
z rankingiem utworzone zo-
staną pary, których zwycięzcy 
awansują o dalszych rozgry-
wek, przegrani zaś będą wal-
czyć o ostatnie premiowane 
miejsce w repasażu. To oznacza, 
że z każdej grupy awansują po 
trzy zespoły. Dalej rywalizacja 
odbędzie się już systemem pu-
charowym, czyli przygrywający 
będzie żegnać się z turniejem.
Turniej w stolicy Warmii i Ma-
zur będzie ostatnim sprawdzia-
nem przed mistrzostwami 
świata. Te odbędą się w Wied-
niu między 28 lipca a 6 sierpnia.

Plażówka na światowym poziomie w lipcu po-
nownie nad Ukielem. Olsztyn po raz trzeci bę-
dzie gościć najwyższej klasy zawodników. 

Warmia Mazury World 
Tour Olsztyn 2017

Tak moze wyglądać Dworzec Główny w Olsztynie  po przebudowie

Uczestnicy konferencji
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W uroczystościach upamiętniających 
rolę, jaką Węgrzy odegrali w histo-
rii Warmii, wzięli udział przedsta-
wiciele Ambasady Węgier w Pol-
sce, samorządowcy, przedstawiciele 
służb mundurowych, mieszkańcy 
Gągławek oraz dzieci. Organizato-
rami byli: Powiat Olsztyński, Gmina 
Stawiguda, Sołectwo Gągławki, Wę-
gierski Instytut Kultury w Warszawie 
i Stowarzyszenie Miłośników Rusi 
nad Łyną.
Uroczystość rozpoczęła się rysem 
historycznym. - Wieś Gągławki zo-
stała założona w 1348 r. przez Ka-
pitułę Warmińską. W XVII i XVIII 
w. dobra te dzierżawił ród polskiej 
szlachty Gadlawskich, a następnie 
węgierski szlachecki ród Kalnassy. 
Dzięki staraniom biskupa warmiń-
skiego Krzysztofa Szembeka, pa-
pież Klemens XII w 1733 r. zmienił 
dla Gągławek prawo, umożliwia-
jąc Kalnassym nabycie majątku na 
własność. W owym czasie gospoda-
rzyła tu Anna Kalnassy, a od 1738 r. 
do swej śmierci w 1748 r. porucznik 
polskiego króla jegomości Andrzej 
Michał Kalnassy. Z tego rodu pocho-
dził także Joachim Kalnassy, wielo-
letni sekretarz biskupa warmińskiego 
Ignacego Krasickiego. Na życzenie 
Stolicy Apostolskiej wymieniona 
wyżej zmiana prawa została upa-

miętniona w kamiennej tablicy, któ-
rej kopia znajduje się w Sanktuarium 
Opatrzności Bożej pod wezwaniem 
św. Jana Ewangelisty w Bartągu. 
Świątynia jest także miejscem wiecz-
nego spoczynku Andrzeja Michała 
Kalnassy, który został pochowany 
pod jej posadzką, tuż przed ołta-
rzem – mówił Andrzej Małyszko, pa-
sjonat historii, członek Stowarzysze-
nia Miłośników Rusi nad Łyną.
Gości powitała starosta olsztyński 
Małgorzata Chyziak. – Żeby wie-
dzieć, kim jesteśmy, musimy znać 
prawdę o miejscu, w którym ży-
jemy, a historia Warmii jest barwna 
i pamięta obecność wielu narodów. 
Z Węgrami jest szczególnie zwią-

zana, co potwierdzają liczne dowody 
pamięci, jak choćby tablica w sank-
tuarium w Bartągu, sarkofag braci 
Batorych w kościele w Barczewie, 
czy pamiątkowy tryptyk na budynku 
Starostwa Powiatowego w Olszty-
nie upamiętniający zryw poparcia 
dla powstańców węgierskich w 56 
roku. Teraz wachlarz polsko-węgier-
skich śladów poszerza się o Trakt 
Rodu Kalnassy w Gągławkach. Wie-
rzę, że to doskonała promocja za-
równo gminy, jak i powiatu – po-
wiedziała starosta. Do uczestników 
uroczystości zwróciła się również 
wójt gminy Stawiguda. - Cieszę się, 
że mogę uczestniczyć w uhonorowa-
niu byłych mieszkańców Gągławek, 

nadając jednej z dróg miano Traktu 
Rodu Kalnassy. To część historii 
gminy – mówiła Irena Derdoń. Nie 
zabrakło głosu mieszkańców Gągła-
wek. - Jesteśmy dumni, że Kalnassy 

uznali naszą miejscowość za godną 
tego, by się tu osiedlić. Będziemy 
pielęgnować to miejsce i tę histo-
rię – zapowiedziała Teresa Prusinow-

ska. Andrzej Siemieniuk, prezes Sto-
warzyszenia Miłośników Rusi nad 
Łyną, wspomniał z kolei o innej ini-
cjatywie upamiętnienia śladów pol-
sko-węgierskich w postaci wydania 
publikacji z pieśniami Ferdynanda 
Gregoroviusa.
Gościem honorowym uroczystości 
był konsul w Ambasadzie Węgier 
w Polsce Pál Attila Illés, któremu to-
warzyszył radca Ambasady Otto Si-
pos z żoną. – To zaszczyt wracać do 
regionu, w którego historię wpisali 

się Węgrzy. Dzieje naszych krajów 
łączą się od początku ich istnienia. Ta 
wspólnota jest niezależna od trendów 
politycznych. Obecnie, na początku 

XXI wieku ważne jest, by kontynu-
ować tę piękną tradycję. Buduje się 
nowy okres Unii Europejskiej i dobre 
relacje są nam potrzebne. Już nie mó-
wimy tylko o łączeniu Zachodu ze 
Wschodem, a raczej Północy z Połu-
dniem – mówił kosul.
Po przemówieniach uczestnicy 
uroczystości przeszli pod tablicę 
upamiętniającą pobyt Kalnassy 
w Gągławkach. Przewodził im po-
czet sztandarowy ze Szkoły Podsta-
wowej w Rusi. Po przecięciu wstęgi 

starosta Małgorzata Chyziak wrę-
czyła gościowi honorowemu i współ-
organizatorom uroczystości oko-
licznościowe listy z tekstem, który 
znalazł się na tablicy Traktu Rodu 
Kalnassy. Nie zabrakło też wspól-
nego zdjęcia organizatorów, gości 
i mieszkańców Gągławek. Na część 
artystyczną zaprosiły dzieci z Przed-
szkola w Bartągu, które wykonały 
suitę tańców i pieśni warmińskich 
oraz węgierskich. Poczęstunek zaś 
przygotowały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Baby Ruśkie” z Rusi 
i sołectwa Gągławki.
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 „Łączenie Północy z Południem”, „doskonała promocja gminy i powiatu”, „przywraca-
nie pamięci” – to część określeń, jakie padły 31 maja 2017 podczas otwarcia Traktu 
Rodu Kalnassy w Gągławkach. Chodzi o drogę wychodzącą z centrum wsi w kierunku 
Bartąga. Dlaczego własnie tam? Ponieważ tę właśnie drogę w XVIII wieku przemie-
rzali, jadąc do swego majątku, członkowie węgierskiego szlacheckiego rodu Kalnassy.

Kolejny ślad Węgrów na Warmii

Otwarcie Traktu Rodu Kalnassy

– Uczestnicy festynu mogli spróbować 
swoich sił w podnoszeniu ciężarów, 
pod czujnym okiem zawodników SKF 
Zjednoczeni Olsztyn, zobaczyć pokazy 
sportowe przygotowane przez człon-
ków Uczniowskiego Klubu Sportów 
Walki PIRS Powiatu Olsztyńskiego 
oraz MMA ze Szkoły Sztuk Walki Ar-
rachion Olsztyn, a także poznać zasady 
gry w rugby i potrenować rzuty jajo-
watą piłką wspólnie z zawodnikami 
Rugby Team Olsztyn – mówił Arka-
diusz Paturej, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Olszty-
nie. – Nie zabrakło także miłośników 
futbolu, którzy rozegrali turniej piłki 
nożnej. W rozgrywkach udział wzięli 
zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. 
Wszystkich zawodników uhonorowa-
liśmy złotymi medalami – dodał dy-
rektor.
W czasie imprezy nie zabrakło także 
stoiska edukacyjnego przygotowanego 

przez Kasę Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w Olsztynie, smacz-
nego jedzenia zapewnionego przez 
Stołówkę Polską oraz Piekarnię PSS 
Społem w Olsztynie, a także grupy te-
atralnej KloszArt, która poprowadziła 
improwizacje teatralne dla dzieci.
Nad bezpieczeństwem uczestników 
pikniku czuwali ratownicy medyczni 
z Fundacji Ratujmy Życie. Zarówno 
dzieci, jak i dorośli mogli nauczyć się 
udzielania pierwszej pomocy oraz za-
łożyć narkogogle, które symulują wiele 
skutków używania narkotyków, a także 
alkogogle umożliwiające trzeźwej oso-
bie widzenie świata oczami osoby z al-
koholem we krwi. – Mamy nadzieję, że 
to pozytywnie wpłynie na przyszłe de-
cyzje życiowe młodzieży – mówili sa-
nitariusze.
Podczas pikniku odbyły się także 
liczne konkursy, m.in. bieg w workach, 
rzut butem do celu oraz konkurs pla-

styczny „Jak spędzam czas wolny?”. 
Jury nagrodziło wszystkie dzieci dy-
plomami, upominkami, medalami 
i słodyczami. Odbyło się także losowa-
nie nagród ufundowanych przez spon-
sorów. Wśród nich znalazły się bilety 
wstępu do Jumping Zone Parku Tram-
polin, kina Helios i Multikina w Olsz-
tynie, salonu gier i zabaw dla dzieci 
– Małpiego Gaju i Warmiolandii, vo-
uchery – do fryzjera w Fabryce Fryzur 
Adama Kowalskiego i klubu sporto-
wego Fitness Club Sylwetka, zaprosze-
nia do restauracji KFC i Mc Donalds 
oraz sesja fotograficzna ufundowana 
przez Emka Studio – Magdalenę Ro-
gowską.
Ogromną radość najmłodszym dzie-
ciom przyniosła zabawa na dmuchanej 
zjeżdżalni oraz zabawy z animatorkami 
z Karuzeli Kultury, tj. malowanie tatu-
aży, modelowanie balonowych zwie-
rzaków, robienie baniek mydlanych, 

które unosiły się nad całym boiskiem. 
Starsi uczestnicy mogli sprawdzić 
swoją celność strzelając z łuku i wia-
trówki. Była też fotobudka, w której 
każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie w kolorowej peruce, kapelu-
szu czy różowych okularach. Impreza 
zakończyła się pokazem Ochotniczej 

Straży Pożarnej Olsztyn – Gutkowo, 
który w tak piękny i słoneczny dzień 
przyniósł wszystkim chłodne orzeź-
wienie.

II Sportowy Piknik Rodzin Zastępczych 
Powiatu Olsztyńskiego był niezwy-
kle udany dzięki wsparciu wielu osób, 
w tym wolontariuszy oraz firm, które 

włączyły się w akcję poprzez użyczenie 
miejsca, zorganizowanie pokazów, na-
głośnienia, wyżywienia, zabaw i nagród 
w konkursach oraz opiekę.
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Prawie 200 osób uczestniczyło w II Sportowym Pikniku Rodzin Zastępczych Po-
wiatu Olsztyńskiego, który odbył się 27 maja na stadionie Koleżeńskiego Klubu 
Sportowego Warmia w Olsztynie. Głównym celem imprezy było promowanie wśród 
dzieci i młodzieży aktywnego oraz zdrowego stylu życia.

Słoneczny Piknik Rodzin Zastępczych

Pamiątkowe zdjęcie pozostanie na długo we wspomnieniach obecnych na 
uroczystości  w Gągławkach

Przedszkolaki z Bartąga dały 
niesamowity popis taneczny

Tablica stoi w centrum miejscowości

Na pikniku było sikawkowo,sportowo i kolorowo
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Firma, działająca od 1955 
roku, zalicza się do średnich 
przedsiębiorstw. W czasach 
PRL-u funkcjonowała jako spół-
dzielnia produkcyjna. W latach 
90-tych, w czasie transforma-
cji ustrojowych w Polsce, firmie 
groziła upadłość. Spółdzielnia 
nie inwestowała w rozbudowę 
marki i rynku, znak firmowy Ju-
trzenka Dobre Miasto przestał 
być rozpoznawalny. Od czasu 
podjęcia w 2001 roku decyzji 
o prywatyzacji zmieniło się kilku 
właścicieli. W 2006 roku firmę 
kupił obecny właściciel, Woj-
ciech Czochara z Olsztyna. Od 
tego momentu nastąpił jej inten-
sywny rozwój. 

Rynki zbytu
Jutrzenka produkuje słody-
cze dla konsumentów w Polsce 
i na świecie. W kraju najważ-
niejszym odbiorcą jej produk-
tów jest „Biedronka”. Poza tym 
dobromiejskie słodycze można 
kupić w sklepach sieci Netto, 
Polomarket, Intermarche, Te-
sco, czy Auchan. Drugim bar-
dzo ważnym kierunkiem zbytu 
jest eksport. Wyroby firmy do-
cierają do krajów Bliskiego 
Wschodu – Jemenu, Omanu, Ka-
taru, Bahrajnu, Arabii Saudyj-
skiej czy Sudanu. Od tego roku 
są także dostarczane do najwięk-
szej amerykańskiej sieci super-
marketów na świecie Wal-Mart. 
Sprzedaje się je we wszystkich 
państwach Pribaltiki. Właści-
wie można je kupić na każdym 
kontynencie. Na bliskowschod-
nim rynku sprzedaje się głow-
nie krówki, irysy i toffi. Jest tam 
zbyt gorąco na handel wyrobami 
w czekoladzie. Są pewne róż-
nice między krówkami, sprze-
dawanymi w Polsce, a eksporto-
wanymi w tamten rejon świata. 
-Cukierki na tamten rynek zapa-
kowane są w ciemnobrązowe pa-
pierki. Poza tym u nas kupuje się 
paczkę o wadze 200, 340, maksy-
malnie 400 gram. Tam większość 
opakowań zawiera 800 gram 
lub kilogram. Wynika to z więk-
szej liczebności rodzin. Standar-
dowa torba na rynek Bliskiego 
Wschodu do Arabii Saudyjskiej 
to 800 gram, natomiast na ry-
nek jemeński 500 gram, czyli 50 
sztuk. Rynek jemeński ma swoją 
specyfikę. W Polsce na 1 kilo-

gram krówki wchodzi 85 cukier-
ków, a w Jemenie 100 sztuk. Spo-
wodowane jest to tym, że w wielu 
regionach jako resztę za zakupy 
wydaje się krówkę, bo jest po-
dzielna przez 100.-mówi Maciej 
Tryt, dyrektor zarządzający. 
W przeciwieństwie do krówki, 
śliwka jest produktem szczegól-
nie poszukiwanym na polskim 
rynku. To typowo polski smak. 
Tylko niewielka ilość trafia na 
rynki zagraniczne, na przykład 
do Niemiec i na Węgry. Firma 

nadal chce inwestować w rynek 
polski, krajów ościennych, Bli-
skiego Wschodu i na nowych 
kontynentach. Dlatego wystawia 
swoją ofertę na różnych między-
narodowych targach. 
W tym roku po raz trzeci bę-
dzie obecna na targach w Du-
baju. W przyszłym roku będzie 
się wystawiać na targach w Am-
sterdamie oraz prawdopodobnie 
na ISM w Kolonii. Zakład bu-
duje też tradycyjny rynek dys-
trybucyjny. Ma swoich przed-
stawicieli handlowych na rynku 
lokalnym.

Oferta handlowa
Dobromiejska Jutrzenka koja-
rzona jest głównie z produkcji 
śliwek w czekoladzie i krówek, 
jednak od lat powiększa swój 
asortyment. Są to między in-
nymi różnego rodzaju draże, od 
wiśni po żurawinę, orzeszki, ro-
dzynki, kawa, migdały w cyna-
monie, migdały w czekoladzie, 
orzechy laskowe w czekoladzie. 
Do łask konsumentów wracają 
toffi i irysy. Krówek produkuje 
się ponad 25 rodzajów. Przygo-

towywana jest seria produktów 
bio, na przykład krówki z nasio-
nami chia, czy guarany. Cukierki 
zawija się w papierki maszy-
nowo i ręcznie. Krówka ręcz-
nie produkowana i zawijana jest 
smaczniejsza, bo jest tak krucha, 
że można ją tylko ręcznie pociąć 
i zawinąć. Jednak 80% to pro-
dukcja maszynowa, bo chodzi 
też o szybkość i ilość produkcji. 
Średnio Jutrzenka produkuje 
ok. 500 ton krówek miesięcznie. 
Taka ilość mieści się w 35 tirach. 
Jeden człowiek jest w stanie za-
winąć dziennie 50 kg wyrobów. 
Również śliwki częściowo za-
wijane są ręcznie. Tradycyjna 
śliwka, która znajduje się w ma-
sie truflowej, musi być uformo-
wana ręcznie. W produktach za-
kładu nie ma konserwantów. 
Krówka składa się z cukru, sy-
ropu glukozowego, mleka, masła 
i aromatów. 

Plany rozwoju
-W tym roku postawiliśmy duży 
nacisk na rozwój przedsiębior-
stwa i innowacyjność -mówi 
dyrektor Tryt. Bierzemy udział 

w kilku projektach, między in-
nymi na innowacyjną techno-
logię. Zamierzamy całkowicie 
zmienić technologię produkcji. 

Bardzo ważne jest też dla nas 
dbanie o nasze dziedzictwo, re-
nomę, którą firma wypracowała 
sobie przez te wszystkie lata. 
W związku z tym bierzemy także 
udział w projekcie Odtwarza-
nie gospodarczego dziedzictwa 
regionu. Będziemy tu wskazy-
wać, że nasz produkt jest obecny 
na rynku od wielu lat, jest nie-
zmienny i chcemy go cały czas 
produkować, ulepszać i popra-

wiać warunki pracy. Firma po-
stawiła także na rozwój syste-
mów informatycznych. Bardzo 
mocno postawiliśmy na jakość, 
na to, żeby surowce kupować 
bezpośrednio od producentów. 
Jeździmy w ich poszukiwaniu po 
całym świecie. Czekoladę ku-
pujemy na giełdzie w Londynie. 
Śliwki pochodzą z Chile. Mają 
dobry smak, są bardziej doj-
rzałe, jędrne i soczyste. Osobi-
ście byłem kilkakrotnie w Chile, 
wybierałem owoce i organizo-
wałem ich import do Polski. Ku-
pujemy też polskie śliwki, ale jest 
ich na nasze potrzeby za mało, 
bo przerabiamy ok. 1,5 tysiąca 

ton śliwek rocznie. Na potrzeby 
produkcji co drugi dzień zuży-
wamy 20 ton cukru z Krajowej 
Spółki Cukrowej. Trudnym su-
rowcem dla nas jest teraz mleko 
i jego produkty. Mleko pełne po 
uwolnieniu kwot mlecznych kosz-
tuje 13 zł i jego cena ma ten-
dencję wzrostową. Nasze mleko 
i masło są bardzo dobrej jakości 
i dlatego większość polskich mle-
czarni eksportuje swoje wyroby 
na rynek niemiecki. Stąd brakuje 

produktów mlecznych na naszym 
rynku, a ich cena ciągle wzrasta. 
Standardowo w lipcu jest prze-
rwa w produkcji, podczas której 
realizowane są różne inwesty-
cje. W ubiegłym roku został od-
dany magazyn wysokiego skła-
dowania na ponad 1000 miejsc. 
Dobudowane zostały także po-
wierzchnie produkcyjne. Co 
roku dostawiane są jakieś ma-
szyny. W planach jest remont 
i powiększenie parkingu od 

ulicy, bo sklep firmowy codzien-
nie odwiedza bardzo duża liczba 
klientów. W bieżącym roku bę-
dzie niwelowany teren za firmą. 
Zakład zainwestuje też w zakup 
nowych maszyn do produkcji 
i pakowania cukierków. Firma 
pracuje obecnie nad wnioskiem 
o dofinansowanie technolo-
gii nowego sposóbu gotowania 
krówek. Każdy surowiec będzie 
odmierzany i podawany auto-
matycznie. Pozwoli to popra-
wić wydajność i dostarczać na 
rynki większą ilość produktów. 
W ubiegłym roku wymieniono 
całą sieć energetyczną na ze-
wnątrz i w środku, co pozwoliło 

na duże oszczędności energii.

Polityka zatrudnienia
-Firma to przede wszystkim lu-
dzie- uważa dyrektor Tryt. 
Mamy bardzo młodą kadrę, za-
angażowaną w rozwój zakładu. 
Traktują go jak rodzinny biznes, 
w którym wszyscy są współod-
powiedzialni za sukces. Obec-
nie Jutrzenka zatrudnia ok. 
300 osób na stałe. Szczyt sezonu 
na produkcję śliwki przypada 
na kwiecień i wrzesień, czyli 
w okresie przed Świętami Wiel-
kiej Nocy i Bożego Narodzenia. 
-W tych okresach posiłkujemy 
się pracownikami sezonowymi, 
także zza wschodniej granicy. 
Zazwyczaj jest to ok. 50 osób.-
-wyjaśnia Maciej Tryt. 

Współpraca 
z władzami miasta
-Dzięki nazwie naszej firmy roz-
wijamy, wspieramy i promujemy 
gminę Dobre Miasto- zapewnia 
dyrektor. Nazwa firmy jest no-
śna marketingowo - gdzie może 
być lepiej niż w „dobrym mie-
ście”? Na opakowaniach na-
szych produktów jest napisane- 
„Dobre słodycze z Dobrego 
Miasta”. Nie ma wycieczki, 
odwiedzającej Dobre Miasto, 
która nie zajrzałaby do naszego 
sklepu firmowego na ulicy Jezio-
rańskiej 16. Na każde wydarze-
nie, które jest organizowane, do-
starczamy słodycze. Korzyści są 
obustronne. Wspieranie wszel-
kich imprez jest dla nas okazją 
do pokazania się i wzmocnienia 

naszej marki. Mia-
sto przedstawia nam 
potencjalnych od-
biorców, do których 
moglibyśmy dotrzeć 
z naszym produktem. 
Ostatnio rozmawia-
liśmy z burmistrzem 
na temat rewalory-
zacji Szlaku Koper-
nikańskiego, w który 
będziemy się mogli 
wpisać. Zastępca 
burmistrza Dobrego 
Miasta Beata Ha-
rań potwierdza do-
brą współpracę firmy 

z władzami miasta. - Wiele razy 
Jutrzenka wspomagała finan-
sowo miejskie instytucje w orga-
nizowaniu imprez kulturalnych. 
Firma chętnie przekazuje na 
rzecz dzieci słodycze, rozda-
wane przy różnych okazjach. 
Cieszę się, że to przedsiębior-
stwo tak długo u nas funkcjonuje 
i widać jego stały rozwój. Poza 
tym mają naprawdę smaczne 
wyroby. Brakuje mi jednego pro-
duktu, który kiedyś był w ofercie, 
tzn. ptasiego mleczka. Nie tylko 
w mojej ocenie, było ono smacz-
niejsze od podobnych wyrobów 
innych firm na rynku.

Dariusz Gołębiowski

W Dobrym Mieście rozwija się przemysł z wieloletnią tradycją. Działają tu firmy, 
które nie tylko wpłacają podatki do kasy miasta, ale także promują je w całej Pol-
sce, Europie, a nawet na świecie. Jedną z nich są Zakłady Cukiernicze „Jutrzenka - 
Dobre Miasto” Sp. z o.o.

Smak, jakość, tradycja 
w dobromiejskiej Jutrzence 

Sklep firmowy to raj dla łasuchów

Firma daje pracę 

Dobromiejska krówka wędruje aż na Bliski Wschód
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Niepełnosprawni 
w bibliotece mile widziani
-Uzyskanie tytułu laureata w kon-
kursie „Bibliotheca bona”2016 
jest wielkim sukcesem wszystkich 
naszych pracowników - mówi 
Barbara Wawrykiewicz, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Jana Liszewskiego 
w Biskupcu. W Biskupcu jest 
nas piątka, a trzy kolejne osoby 
są zatrudnione w filiach wiej-
skich w Bredynkach, Kobułtach 
i Czerwonce. Jednym z kryteriów, 
branych pod uwagę przy ocenie 
pracy bibliotek, jest współpraca 
z innymi instytucjami. Od lat 
prowadzimy współpracę z Pol-
skim Stowarzyszeniem Na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną. Cieszymy się, że zo-
stało to dostrzeżone i docenione. 
Osoby niepełnosprawne, dzieci 
i dorośli biorą udział w zajęciach 
o książkach oraz w praktykach 
przywarsztatowych. Cieszą się 
ze wszystkich form , jakie są dla 
nich przygotowywane. Dzieci 
poznają na przykład różne ro-
dzaje książek, oglądają prezen-
tacje multimedialne, słuchają 
muzyki. Dorośli, na praktykach 
przywarsztatowych układają nu-
merycznie roczniki czasopism, 
obkładają książki, piszą upo-
mnienia… 

Ważni ludzie w historii 
Biskupca
Owocnie przebiega współpraca 
z miejscowymi stowarzysze-
niami, z ZHP a także Centrum 
Kultury, Turystyki i Sportu. 
W grudniu 2015 roku wspól-
nie zorganizowano uroczystość 
z okazji 30. rocznicy śmierci, 
związanego z Biskupcem, Ire-
neusza Iredyńskiego i odsło-
nięcia jego tablicy pamiątkowej. 
W grudniu ubiegłego roku biblio-
teka współorganizowała także 
wydarzenie, upamiętniające po-
stać wybitnego biskupczanina, 
profesora Ignacego Pietraszew-
skiego, zorganizowane z oka-
zji 220 rocznicy jego urodzin. 
W 2017 roku Biblioteka będzie 
przybliżać postać Jana Liszew-
skiego, swojego patrona. Tak się 
złożyło, że jest to także patron bi-

skupieckiej drużyny harcerskiej, 
stąd pomysł na zorganizowanie 
wspólnych obchodów.

Dobra współpraca 
z samorządem i szkołami
kluczem do sukcesu
Barbara Wawrykiewicz 
uważa, że swój sukces Miejska 
Biblioteka Publiczna zawdzię-
cza także dobrej współpracy 
z samorządem i ze szkołami.- 
Bardzo nas cieszy przychylność 
władz samorządowych. Przeja-
wia się ona m.in. ilością środ-
ków, przekazywanych na zakup 
książek. Kupujemy pojawiające 
się na rynku nowości wydaw-
nicze i wypożyczamy je czytel-
nikom, kiedy są bestsellerami. 
Dzięki udanej współpracy, mamy 
silną promocję naszych działań. 
To także wpływa na rozwój czy-
telnictwa, który jest jednym z kry-
teriów oceny efektywności pracy 
bibliotek. Ponadto dobrze pro-
wadzona Filia w Szpitalu, rów-
nież miała wpływ na decyzję 
przyznania nagrody. Biblioteka 
ceni sobie współpracę ze szko-
łami. Filie wiejskie funkcjonują 
w budynkach szkół, co znacz-

nie ułatwia współdziałanie. Na 
początku maja w Dniu Biblio-
tekarza, Szkoła Podstawowa nr 
3 w Biskupcu zorganizowała 
trzecią edycję bajkowego koro-
wodu. Rozpoczynające Tydzień 
Bibliotek święto było okazją do 
wspólnej, zachęcającej do czy-
tania zabawy. Z biskupieckich 
szkół i przedszkoli wyruszyły 
poprzebierane za postacie z ba-
jek dzieci i ich nauczyciele. Spo-

tkały się w miejskim amfiteatrze, 
gdzie wysłuchały opowiada-
nia Ewy Nowak „Szarka”. Czy-
tali je na głos m.in. dyrektor SP 
2 w Biskupcu Bożena Lasocka, 
sekretarz gminy Zbigniew Szal, 
dyrektor CKTiS w Biskupcu Ma-
riusz Bojarowicz, Alicja Kosew-
ska-Terech z działu dziecięcego 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Biskupcu, dyrektor Nie-
publicznego Przedszkola „Jacek 
i Agatka” Katarzyna Kotecka, 
nauczyciel Przedszkola Samo-
rządowego „Piątka” Jolanta Po-
nikowska. 
Po wysłuchaniu lektury, przed 
dziećmi wystąpił zespół kuglar-

ski „Spektrum”. Na chętnych 
czekały także zabawy przygo-
towane przez uczniów Zespołu 
Szkół w Biskupcu.

Rola i funkcja biblioteki 
ciągle się zmienia
Dzisiejsza biblioteka nie jest już 
jedynie wypożyczalnią książek. 
To instytucja kulturalna, podej-
mująca różnorodne działania. 
W pracy bibliotekarza ważna 

jest nie tylko miłość do książek, 
ale umiejętność jej zaszczepienia 
u najmłodszych czytelników. Po-
trzebna jest kreatywność, a także 
wykorzystanie nowoczesnego 
sprzętu multimedialnego - mówi 
dyrektor Barbara Wawrykie-
wicz. Dlatego uczniowie, którzy 

do nas przychodzą, korzystają 
z tabletów (np. lekcja Space Jo-
urney), słuchają muzyki Fryde-
ryka Chopina na żywo w wyko-
naniu ucznia Powiatowej Szkoły 
Muzycznej Filia w Biskupcu 
(np. Gdy Chopin był mały), po-
znają szczegóły architektoniczne 
Biskupca (np. Gra miejska, Bi-
skupiec oczami turysty) i w ten 
sposób uruchamiają swoją wy-
obraźnię i zmysły. 

Nowe technologie również 
dla czytelników
Bardzo dużą popularnością cie-
szą się w bibliotece lekcje z wy-
korzystaniem tabletów. Dzieci 
uczą się, bawią, mogą tworzyć 
ilustracje do omawianych wła-
śnie książek. Biblioteka daje 
także możliwość korzystania 
z komputerów. Do komputerów 
siadają dzieci, młodzież i doro-
śli. Pracownicy biblioteki udzie-

lają indywidualnych wskazó-
wek, jak napisać i wyedytować 
tekst, założyć konto mailowe, czy 
konto na facebooku. Biblioteka 
bierze udział w ogólnopolskich 
projektach. Jednym z nich był 
kurs w ramach projektu „O finan-
sach…w bibliotece”, który z roku 

na rok cieszył się coraz większym 
powodzeniem. Projekt był re-
alizowany przez Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informacyj-
nego i Narodowy Bank Polski 
w ramach programu edukacji 
ekonomicznej. W 2016 roku re-
alizowały go dwie grupy dla po-
czątkujących i zaawansowanych. 
W każdej z grup zostało prze-
szkolonych 15 osób. 

Oko w oko z autorem
Od października do maja, pod 
hasłem „Biblioteczny sezon li-
teracki”, odbywają się cy-
klicznie spotkania autorskie. 
W ubiegłym roku czytelnicy 
mieli okazję uczestniczyć w spo-
tkaniach z Jolantą Szwalbe, Bar-
barą Kosmowską, Katarzyną 
Enerlich, Władysławą Stachow-
ską, czy Sebastianem Mierzyń-
skim i innymi. Prowadzone 
są również dyskusje o wybra-

nych książkach, np. „Księgi Ja-
kubowe” Olgi Tokarczuk, czy 
„Gniew” Zygmunta Miłoszew-
skiego.

Dzieci czytają najwięcej
Barbara Wawrykiewicz opty-
mistycznie widzi przyszłość bi-

bliotek - Nie zgadzam się z opi-
nią, że Polacy nie czytają książek. 
Młodzi ludzie częściej sięgają po 
audio i e-booki. Czytają również 
dorośli, chociaż pewnie mniej, 
niż dawniej. Średnie i starsze po-
kolenie z pewnością nadal bę-
dzie wolało czytać książki pa-
pierowe. Młodzi idą z duchem 
czasu, chętniej korzystają z urzą-
dzeń multimedialnych i biblio-
teki będą musiały odpowiedzieć 
na to zapotrzebowanie. Naj-
większą liczbę czytelników w Bi-
skupcu tworzą osoby niezatrud-
nione w przedziale wieku 50+. 
Sporo książek wypożyczają tzw. 
pracownicy umysłowi. Zdecydo-
wanie największą grupą czytelni-
czą są jednak dzieci, dla których 
mamy bogaty księgozbiór. Do-
rośli chętnie sięgają po biogra-
fie, książki o kresach, gdyż ludzie 
interesują się historią swoich ro-
dziców i dziadków. Chętnie czy-
tają regionalną literaturę popu-
larnonaukową a nawet baśnie. 
Jak zawsze, największą popular-
nością cieszą się kryminały i po-
wieści sensacyjne. Duży wpływ 
na wybory czytelników mają me-
dia i moda na czytanie konkret-
nych autorów. Jeżeli będzie taka 
możliwość, powoli będziemy di-
gitalizować nasze zbiory tak, aby 
można je było wypożyczać przez 
Internet. 

rad

W siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie wręczone 
zostały wyróżnienia za 2016 rok dla najlepszych bibliotek z naszego 
regionu. Tytuł „Bibliotheca Bona 2016” otrzymała Miejska Biblioteka 
Publiczna w Biskupcu. Jest on przyznawany przez WBP już od dzie-
więciu lat tym placówkom, które w danym roku mogą poszczycić się 
szczególnymi osiągnięciami. 

Biskupiecka Miejska Biblioteka 
Publiczna najlepsza w województwie 

Nagrodę odbierali osobiście dyrektor 
Barbara Wawrykiewicz i burmistrz 
Biskupca Kamil Kozłowsk

Bajkowy Korowód

Na korowodzie królują postaci z bajek
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Pierwszego dnia w Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno 
– Zawodowym w Biskupcu od-
była się konferencja poświęcona 
roli ruchu rodziców osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
i jego wpływie na jakość ich ży-
cia. W konferencji wzięły udział 
osoby z niepełnosprawnością, ro-
dzice, kadra Stowarzyszenia, za-
proszeni goście oraz przyjaciele 
biskupieckiego Koła, przedsta-
wiciele Wojewody Warmińsko-
-Mazurskiego, Urzędu Marszał-
kowskiego, Starostwa Powiatu 
Olsztyńskiego i Gminy Bisku-
piec, przedstawiciele szkół i pla-
cówek oświatowych z terenu 

działania Koła PSONI, przedsta-
wiciele Kół PSONI z Ostródy, El-
bląga, Dobrego Miasta i Giżycka. 

Wśród prelegentów byli między 
innymi: Ks. Arcybiskup Senior 
dr Edmund Piszcz i prof. UWM 

Agnieszka Żyta. Wszyscy obecni 
mieli szansę wysłuchać wystąpień 
zaproszonych gości dotyczących 
godności osoby z niepełnospraw-
nością, ich dorosłości i samosta-
nowienia, a także 25-letniej histo-
rii Koła w Biskupcu. Wystąpienia 
zostały uzupełnione w panelu dys-
kusyjnym wypowiedziami rodzi-
ców i osób z niepełnosprawnością. 
Te głosy były bardzo wzruszające. 
Zdaniem rodziców Stowarzysze-
nie otworzyło im okno na świat. 
Tematem rozmowy były marze-
nia i plany na przyszłość. Osoby 
z niepełnosprawnością wyrażały 
swoje uczucia i uwagi dotyczące 
ich miejsca w życiu, otrzymanej 
szansy dzięki PSONI oraz prawa 
do godnego życia i przeciwsta-

wiania się kwestii ubezwłasno-
wolniania człowieka.
Drugiego dnia obchodów po raz 
kolejny obchodzono Dzień God-
ności Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną. Jak co roku, 
w barwnym i wesołym Marszu 
Godności, wspólnie ze społecz-
nością lokalną i zaproszonymi 
gośćmi, członkowie Stowarzy-
szenia i podopieczni placówek 
przeszli ulicami miasta do Cen-
trum Kultury Turystyki i Sportu, 
gdzie odbyły się główne uroczy-
stości. Obchody były okazją do 
podsumowania 25 lat działalności 
biskupieckiego Koła i podzięko-
wania osobom oraz instytucjom, 
które miały wpływ na powsta-
nie i rozwój biskupieckiego Koła. 
W uroczystościach uczestniczyli: 
wicemarszałek Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego Wio-
letta Śląska- Zyśk, starosta Po-

wiatu Olsztyńskiego Małgorzata 
Chyziak, Burmistrz Biskupca Ka-
mil Kozłowski i przedstawiciele 
wielu innych instytucji, między 
innymi delegacja samorządow-
ców z Niemiec z powiatu Osna-
brück.
Wielu wzruszeń dostarczył uczest-
nikom teatr terapeutyczny „Kło-
buczki” w którym gra młodzież 
z OREW, wystawiając sztukę 
pt. „Za niebieskimi drzwiami” 
oraz Ewelina Fic (uczestniczka 
WTZ) w piosence Beaty Bednarz 
„Anioły są wśród nas”.
Wręczone zostały Kule Dosko-
nałości- najwyższe odznaczenie 
PSONI – oraz statuetki „Przy-
jaciel Stowarzyszenia”. Z oka-
zji 25-lecia Stowarzyszenie wy-
dało publikację podsumowującą 
ćwierć wieku działalności. Publi-
kacja została dofinansowana ze 
środków Powiatu Olsztyńskiego.

25 i 26 maja miały miejsce obchody Jubileuszu 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu.

Dzień Godności w Biskupcu

Zawody uchodzące za węd-
karskie wydarzenie roku od-
były się w ostatnią sobotę 
maja, w dwóch kategoriach: 
drużynowej i kajak. Pula na-
gród tej imprezy to ponad 100 
tys. zł, a główną nagrodą była 
aluminiowa łódź wędkarska. 
W kategorii drużynowej zwy-
ciężył Okoń Olsztyn Team 
2 (a w niej Paweł Pachucki 
z Biskupca). Drugie miejsce 
wywalczył Lemigo Fox-Bo-
ats Team, a na trzecim miej-
scu znaleźli się Black Team 
Olsztyn. W kategorii kajak 
zwyciężył Arkadiusz Kręż-
lewicz. Drugie miejsce nale-
żało do Moniki Komandow-
skiej, a trzecie miejsce zajął 
Piotr Wojnowski.

Eliminacje do konkursu odbyły 
się w siedmiu ośrodkach kultury 
województwa warmińsko-mazur-
skiego. Do finału przeszło osiem 
zespołów. Gościnnie zaprezen-
tował się teatr „Chochliki” z ob-
chodzącego właśnie 25-lecie bi-
skupieckiego Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną.
W tym roku finał konkursu po-
dzielono na dwa dni. Teatry wy-
stąpiły przed jurorami w sobotę 
27 maja. Po tych spektaklach 

młodzi aktorzy przenieśli się do 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Bi-
skupcu, w której spędzili noc. 
Przedtem jednak uczestniczyli 
m.in. w warsztatach prowadzo-
nych przez aktorów Olsztyń-
skiego Teatru Lalek oraz za-
bawach z animatorami grupy 
Meluzyna i wolontariuszami 
„Ogień w szopie”, którzy prze-
prowadzili grę terenową o tema-
tyce „Alicji w Krainie Czarów”.
28 maja galę wręczania nagród 
poprzedził spektakl Olsztyń-
skiego Teatru Lalek „O rybaku 

i złotej rybce”, na który – po-
dobnie jak na wszystkie przed-

stawienia teatrów szkolnych – 
wstęp był darmowy.

Złota Rybka powędrowała do 
Grupy Teatralnej „Trójeczka” 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 

w Ostródzie, Srebrna Rybka do 
Zespołu „Amoże” z Gminnego 

Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznego w Samborowie, a Brą-
zowa Rybka do Teatru „Pierwsze 
kroki” z Pałacu Młodzieży Olsz-
tyn. Wyróżnienia powędrowały 
do teatrów ze Szczytna, Węgo-
rzewa, Ornety i Olsztyna. Jury 
przewodniczył Leszek Grad – 
były Dyrektor Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Olsztynie, 
wiele lat związany z Olsztyń-
skim Teatrem Lalek, wieloletni 
działacz oddziału Towarzystwa 
Kultury Teatralnej, od początku 
konkursu członek jury konkursu. 
Wojewódzki konkurs zespo-
łów teatralnych „O Laur Zło-
tej Rybki” w Biskupcu to jedna 
z najstarszych, cyklicznych im-
prez teatralnych w wojewódz-
twie warmińsko – mazurskim. 
Impreza odbyła się w Biskupcu 
już po raz 37.

Złota Rybka dla „Trójeczki” z Ostródy
Oprócz cennych nagród olbrzymie pluszowe rybki 
ucieszyły najbardziej młodych aktorów występują-
cych w Konkursie Zespołów Teatralnych.

Kilkadziesiąt ekip z ca-
łej Polski zjechało do 
Rasząga na rajd „Prze-
prawa o Puchar Sołtysa 
2017”. Pagórki, doły, 
bagna, zarośla pokony-
wali w dwóch etapach, 
dziennym i nocnym. 
Etap nocny odbywał się 
po wyznaczonych tra-
sach. Ilość przejecha-
nych pętli decydowała 
o wyniku etapu nocnego. 
Etap dzienny to zbieranie pieczą-
tek umieszczonych w trudno do-
stępnych miejscach, oznaczo-
nych wcześniej na mapie. Ilość 
zdobytych pieczątek decydo-
wała o wyniku etapu dziennego. 
Suma dwóch etapów liczyła się 
do klasyfikacji końcowej. Starto-
wać można było w klasach: „Tu-

rystyk”- jedna wyciągarka elek-
tryczna, opony AT/MT, „Wyczyn” 
– dowolna konstrukcja, bez wycią-
garek, „Extrem Elektryk”- dozwo-
lone dwie wyciągarki elektryczne 
i „Extrem Mechanik” – wycią-
garki mechaniczne, elektryczne.
Nie zabrakło także tradycyjnej 
wspólnej zabawy wszystkich ekip 

„Przeprawy o Pu-
char Sołtysa” po 
przejechanych od-
cinkach. Organi-
zatorem imprezy 
było Stowarzy-
szenie Off-Road 
Rasząg 4x4 z soł-
tysem Rasząga 
Romanem Jaśkie-
wiczem. – Prze-
prawę o Puchar 
Sołtysa 2017” 

uważam za jedną z bardziej uda-
nych imprez jakie miały miej-
sce w naszej miejscowości. Wiel-
kie podziękowania za walkę do 
ostatniej minuty, walkę fair-play 
– komentował imprezę Roman 
Jaśkiewicz.Nagrody i puchary 
ufundował burmistrz Biskupca 
Kamil Kozłowski.

Przeprawa o Puchar Sołtysa w Raszągu
Rasząg i jego okolice zamieniły się w ostatni weekend maja w arenę zmagań off-
-roadowców. Zgodnie ze swoim hasłem – nie cofali się nigdy.

Zawody wędkarskie na Dadaju z emocjami
W tegorocznej, trzeciej już edycji największych zawodów wędkarskich na jeziorze 
Dadaj, wystartowało ponad 120 dwuosobowych załóg.

Nagrodzeni za współpracę i pomoc 

Nagrodą jest złota rybka

Błota oraz  przeszkód nie zabrakło i tym razem

Takie okazy można złowić w Dadaju
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Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza 
w Olsztynku

11-015 Olsztynek, ul. Zamkowa 6
tel/fax 89 519 26 27, www.zamek.edu.pl

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2017/18

Dołącz do nas!!! Jedna szkoła wiele możliwości.
I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku, ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek,

Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KKZ 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły 
podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek

Kształcimy w zawodachklasa ogólnokształcąca
• kształcenie w ramach przedmiotów 

ogólnokształcących, realizowane rozszerzenia: 
matematyka, geografia, biologia

• przedmiot uzupełniający: historia 
• i społeczeństwo.
• cykl kształcenia 3 letni.

I LO - szkoła dla ucznia, szkoła dla Ciebie, szkoła 
blisko domu.

Technik hotelarstwa:
• kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów 

ogólnokształcących
• przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: 

geografia, matematyka,
• przedmiot uzupełniający: historia 

i społeczeństwo.

Technik technologii żywności
• kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów 

ogólnokształcących przedmioty z nauczaniem 
rozszerzonym: geografia i matematyka,

• przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

W technikum cykl kształcenia 4 letni.

NOWY ZAWÓD LEPSZA PRACA - Zmień się zawodowo!
Organizujemy w roku szk. 2017/18 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) w zawodach:
Technik hotelarstwa
Kwalifikacja 1.- TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji.  Trwa nabór na rok szk. 2017/18
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacja 1.- TG.06. Sporządzanie potraw i napojów Trwa nabór na rok szk. 2017/18
Kucharz
Kwalifikacja – TG.06. Sporządzanie potraw i napojów   Trwa nabór na rok szk. 2017/18

Zapisz się i zostań naszym słuchaczem KKZ. Bez opłat :)

kucharz
• Cykl kształcenia 3-letni. 
• Praktyczna nauka zawodu odbywa się 

w zmodernizowanych i bardzo dobrze 
wyposażonych pracowniach gastronomicznych 
w szkole.

klasa mundurowa 
• kształcenie w ramach przedmiotów 

ogólnokształcących oraz innowacja pedagogiczna 
z dodatkowym przygotowaniem do kształcenia 
w szkołach wyższych mundurowych,

• cykl kształcenia 3 letni.
• współpraca ze służbami mundurowymi: strażą 

pożarną, policją, strażą graniczną i Wojewódzkim 
Inspektoratem Transportu Drogowego 
w przygotowaniu klas mundurowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych:
• kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów 

ogólnokształcących
• przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: biologia 

i matematyka,
• przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Dodatkowo dla uczniów:
• przygotowujemy uczniów do udziału 

w prestiżowych konkursach hotelarskich 
i gastronomicznych,

• organizujemy praktyki zagraniczne i na promach 
pływających do Szwecji,

• w ramach projektów współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej uczniowie otrzymują 
wsparcie w dodatkowe kompetencje potwierdzone 
certyfikatem.

• Cykl kształcenia 3 lata, nauka w systemie zaocznym - w piątki i soboty. Kształcenie odbywa się w ramach 
przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: geografia i matematyka.

Nie zwlekaj, zgłoś się. Nauka w szkole jest bezpłatna

klasa wielozawodowa
• W klasie wielozawodwej uczeń samodzielnie 

dokonuje wyboru zawodu, kształcenie zawodowe 
ucznia odbywa się u pracodawcy na podstawie 
umowy o praktyczną naukę zawodu

Oferta kształcenia dla dorosłych

Przyjdź, zobacz, dołącz do nas. Zespół Szkół w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, bądź I Liceum Ogólnokształcące, ul. Klikowicza 4, 11-15 Olsztynek
tel. do sekretariatu 89 519 26 27 w. 32, 37. www.zamek.edu.pl zakładka rekrutacja

Zespół Szkół w Biskupcu
ul. Chrobrego 13

11-300 Biskupiec
www.zslo.net.pl

zsbiskupiec@interia.pl

Oferujemy naukę w:

Liceum Ogólnokształcącym – wysoki poziom 
kształcenia oraz indywidualne podejście do ucznia.
Profile:
- POLITECHNICZNY - rozszerzenie w zakresie matema-
tyki i fizyki
- MENADŹERSKI – rozszerzenie w zakresie matematyki 
i geografii 
- PRAWNICZY – rozszerzenie w zakresie historii i wiedzy 
o społeczeństwie
- MEDYCZNY – rozszerzenie w zakresie biologii i chemii
Nauczanie przedmiotowe organizowane jest zgodnie ze 
szkolnymi planami nauczania dla każdego z profili eduka-
cyjnych. Oparte jest na podstawie programowej dla liceum 
ogólnokształcącego. W każdym z profili nauczany jest ję-
zyk angielski na poziomie rozszerzonym oraz drugi język 
obcy – rosyjski lub niemiecki.

Liceum mundurowe
Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych przygotowu-
jących do zdania egzaminu maturalnego, oferta klasy mun-
durowej jest poszerzona o zdobycie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do wyboru dalszego kształcenia w szkołach 
wyższych resortowych zarówno cywilnych jak i mundu-
rowych. Dodatkowe zajęcia prowadzone są przez specjali-
stów z policji, straży pożarnej i wojska.
- realizacja podstawy programowej dla Liceum Ogólno-
kształcącego
- innowacyjny program nauczania uwzględniający specy-
fikę pracy policji i straży pożarnej
- interesujące zajęcia dodatkowe teoretyczne, praktyczne 
i terenowe oraz pozaszkolne w siedzibach służb munduro-
wych 
 realizacja w zakresie rozszerzeń z przedmiotów:
• historia i wiedza o społeczeństwie
• matematyka i geografia

 
Technikum w Zespole Szkół w Biskupcu 
– szkoła ludzi z pasją.
Kształcimy w następujących zawodach:

- technik informatyk
Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy 
i umiejętności w zakresie:
- Tworzenie oprogramowania i znajomość specjalistycz-
nego języka programowania
- Zarządzanie danymi, przekazywanie ich i szyfrowanie

- Administrowania systemami komputerowymi
- Projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW
- Znajomości teoretyczna i praktyczna sprzętu komputero-
wego
- Umiejętność składania sprzętu komputerowego i usuwa-
nie ewentualnych usterek
Warunkiem uzyskania tytułu technik informatyk jest zda-
nie trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje za-
wodowe: 
• E 12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych 

oraz urządzeń peryferyjnych
• E 13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 

i administrowanie sieciami
• E 14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych 

oraz administrowanie bazami
• 

- technik ekonomista 
Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy 
i umiejętności w zakresie:
- planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
- obliczania podatków- 
- prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
- prowadzenia rachunkowości
- wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działal-
ności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
- Warunkiem uzyskania tytułu technik ekonomista jest zda-
nie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje za-
wodowe:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości.

- technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwa-
lifikacje w zawodzie, którego pozytywny wynik pozwala 
uzyskać następujące kwalifikacje:

- B 21 montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- B 22 eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoła Branżowa I-go Stopnia 
– to najlepszy start w dorosłe życie!
Kształcimy teoretycznie młodocianych pracowników we 
wszystkich obecnych na rynku zawodach np.: mechanik 
pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, ślusarz, 
kucharz, elektryk.
- nauka trwa 3 lata
- zdobywasz konkretny zawód
- pracujesz w swoim zawodzie lub uzupełniasz kwalifikacje 
na kursach zawodowych
- po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną z kwalifikacji w zawodzie uzy-
skujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje
- po zdaniu egzaminu czeladniczego zdający uzyskuje dy-
plom czeladnika w zawodzie
- możesz w trakcie nauki zdobyć inne dodatkowe kwalifikacje

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
To propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wy-
kształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiąz-
ków. 
- Trzyletni cykl nauczania na podbudowie ośmioletniej 
szkoły podstawowej
- Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczy-
nają naukę od klasy drugiej – trzeci semestr
- zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( sobota i nie-
dziela) dwa razy w miesiącu
- absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
uzyskują wykształcenie średnie i mają możliwość przystą-
pienia do egzaminu maturalnego
- Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej
- Od trzeciego semestru są realizowane rozszerzenia : język 
angielski i historia.
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REKLAMA

Zespół zachęcał do wspólnej za-
bawy śpiewając m.in. takie hity 
jak La Cucaracha, czy też Ca-
mon Sava we własnych aranża-
cjach. Publiczność jak zwykle 
nie zawiodła i wspólnie z chó-
rem świętowała 10-lecie.

Podczas jubileuszu nie bra-
kowało wspomnień, pamiąt-
kowych zdjęć oraz okazałego 
urodzinowego tortu. Co cie-
kawe, podczas uroczystości 
zaprezentowali się także wszy-
scy dyrygenci, którzy przez 

minione lata współpracowali 
z chórem ¬– Justyna Połomska 
(założycielka chóru), Cezary 
Nowakowski oraz Justyna Za-
pała (obecny dyrygent Kamer-
tonu).
Początki chóru sięgają 2007 

roku. W tej chwili to pręż-
nie działający zespół, którego 
mottem są słowa: „piosenka 
jest dobra na wszystko”. Moż-
liwości i repertuar Kamer-

tonu są bardzo szerokie: od 
pieśni patriotycznych i woj-
skowych, poprzez pieśni roz-
rywkowe, a skończywszy 
na muzyce rozrywkowej. To 

sprawia, że zespół jest zapra-
szany w różne miejsca w celu 
uświetnienia różnych okolicz-
nych imprez. 

Opr. kos

19 maja w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie odbył się niezwykły jubileusz 
Chóru Kamerton. Podczas specjalnego koncertu prowadzonego przez Barbarę 
Morawską można było usłyszeć znane pieśni ludowe, muzykę rozrywkową, a także 
autorskie utwory chóru. 

Chór Kamerton 
występuje na scenie 
od dziesięciu lat 

Młodzież zaczęła już pracę nad 
chustami wymiarów 40 x 50 cm, 
na których wyhaftowane będą 
nazwiska ludzi, którzy poma-
gali prześladowanym w czasie 
wojny. Do każdej chusty zosta-
nie przygotowany opis z histo-
rią bohatera. Ten wyjątkowy po-
mnik ma przypomnieć o ludzkiej 
odwadze, tych którzy nie bali się 
pomagać innym w czasie wojny. 
Jest to także wspaniały przykład 
współpracy na rzecz pojednania 
oraz pamięci wielu szkół z Polski 
i Niemiec. 
– W sumie liczymy na 25 prac 
w formie rękodzieła. Chcieliby-
śmy je przedstawić mieszkańcom 
8 września w CKiT w Mrągowie 
o godzinie 17.00 na wystawie pt.: 
„Ogród Cichych Bohaterów:”. 
Już dziś serdecznie zapraszam 
w imieniu Dr Anette Hulsmeyer 
(Niemcy), Kerstin Hams 
(Niemcy) oraz pastora Fryderyka 
Teglera – stwierdziła Magdalena 
Lewkowicz. Później wystawa 
wyruszy do Olsztyna. 

Do projektu zgłosiły się następu-
jące szkoły wraz z opiekunami:
Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie – 
Agnieszka Pytel
I LO w Mrągowie – Renata No-
wotnik
Zespół Szkół w Pieckach – Dorota 
Sadłowska, Monika Mazur
Szkoła Podstawowa w Krutyni

Społeczne Liceum Ogólnokształ-
cące im. Marion Dönhoff w Miko-
łajkach
Szkoła Podstawowa Nr 33 w Olsz-
tynie – Joanna Mieszczyńska
Zespół Szkół nr 2 w Ełku – Anna 
Rutkowska
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Wyspiańskiego 

z Mławy – Barbara Zaborowska
Niepubliczne Gimnazjum 
w Kamieńskich Młynach – Mo-
nika Rozpondek
Prywatne Gimnazjum Językowe 
PARNAS z Wrocławia – Beata 
Skuza
Szkoły z Hamburga.

kos

Stowarzyszenie Freunde Masurens e.V. w porozumieniu ze starostą Magdaleną 
Lewkowicz (nauczycielem historii, ambasadorem Muzeum Polin) pracuje nad wy-
jątkowym projektem polsko-niemieckim, którego celem jest upamiętnienie osób 
ratujących życie cywilów w czasie okupacji. Projekt: „Ogród Cichych Bohaterów – 
Chusty Imienne” ma na celu przypomnieć cywilny ruch oporu i ludzką solidarność 
w czasach nazizmu. 

Ogród Cichych Bohaterów

Kerstin Hams, Magdalena Lewkowicz, Pastor Fryderyk Tegler Tegler 

Chusty już wykonane w Niemczech, a tam gdzie jest miś to są jeszcze na etapie pracy 
autorstwa Luizy Alencewicz z Zespołu Szkól nr 2 w Mrągowie.

Chór Kamerton z Mrągowa  jest na scenie od dziesięciu lat
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Obchody rozpoczną się w piątek 
23 czerwca o godzinie 18.00 uro-
czystą paradą ulicami Olsztynka, 
która zakończy się na Podzam-
czu przekazaniem przez burmi-
strza kluczy do miasta. Kolejne 
imprezy w tym dniu odbywać się 
będą w Parku Rekreacji, Kultury 
i Sportu na ul. Behringa, gdzie zo-
stanie ustawiona scena główna. 
Kolejno, od godziny 19.00 poja-
wią się na niej - Chór ARTE DEL 
CANTO, orkiestra dęta z Pło-
śnicy i zespół SolidRock. O go-
dzinie 22.00 rozpocznie swój wy-
stęp ROMUALD LIPKO BAND 
– gwiazda tegorocznych Dni 
Olsztynka. 
Następnego dnia już o godz. 7.00 
w Jemiołowie rozpoczną się za-
wody wędkarskie o Puchar Bur-
mistrza Olsztynka. Kolejne 
imprezy odbywać się będą od go-

dziny 12.00 do 2.00. w Parku Re-
kreacji, Kultury i Sportu i w jego 
pobliżu. W programie zaplano-
wano występy taneczne, wyścigi 
rowerowe dla dzieci, Olsztynecki 
Bieg w Szpilkach, Bieg o Puchar 
Burmistrza Olsztynka, pokaz 
zumby. Na scenie zaprezentują się 
zespoły, działające przy Miejskim 
Domu Kultury. Od 15.00 do 22.00 
funkcjonować będzie wioska ry-
cerska. Rycerze zaprezentują po-
kaz walk -Konwent św. Piotra 
contra Goście. Wieczór upłynie 
pod znakiem muzyki i tańca pod 
wspólnym hasłem ITALO DI-
SCO POLO DANCE. Przed pół-
nocą Olsztynek rozświetla fajer-
werki, a potem rozpocznie się 
nocna Video Dyskoteka. 
W niedzielę o godz. 12.00 na Sta-
dionie Miejskim odbędzie się 
Pokaz modeli latających „MO-

DLOT” OLSZTYN. Dni Olsz-
tynka zakończą imprezy nad je-
ziorem Jemiołowskim. O 18.00 
będzie można obejrzeć pokaz mo-
deli pływających „MODLOT”, 
potem wystąpi zespół Same Suki. 
Atrakcyjnie zapowiada się ostatni 
punkt programu- widowisko 
nocne, połączone z puszczaniem 
lampionów i Fire show- NOC 
KUPAŁY.

rad

Pod koniec czerwca mieszkańcy Olsztynka po raz kolejny bawić się 
będą z okazji święta swojego miasta. Jak zwykle, na wszystkich 
czeka wiele atrakcji. 

Dni Olsztynka 2017

Uroczystość najprawdopo-
dobniej odbędzie się w jed-
nej z sal Muzeum Budownic-
twa Ludowego w Olsztynku. 
Ceremonię uświetni obec-
ność m.in. attache wojsko-
wego ambasady francuskiej, 
legionistów, prezesa stowa-
rzyszenia Legii Cudzoziem-
skiej w Polsce. Obecny bę-
dzie sztandar stowarzyszenia. 
W przygotowanie uroczysto-
ści włączy się również olszty-
necki samorząd z burmistrzem 
Arturem Wrochną. Zygmunt 
Jatczak otrzyma odznacze-
nie Kawalera Legii Honoro-
wej i stosowny dyplom. De-
kret z informacją o nadaniu 
tego wysokiego wyróżnienia 
pan Jatczak odebrał 11 kwiet-
nia br. Nie było to dla niego 
zaskoczeniem, ponieważ pro-
ces przyznawania mieszkań-
cowi Olsztynka Legii Honoro-
wej trwał 4 lata. Jako pierwszy 
o jej nadanie dla pana Zyg-
munta wystąpił konsul ho-
norowy Francji w Poznaniu. 
Trwało to dość długo z po-
wodu problemów z dostarcze-
niem dokumentów. Zygmunt 
Jatczak w przeszłości uhono-
rowany był także innymi fran-
cuskimi medalami- m.in. Me-
dalem Wojskowym i Krzyżem 
Wojennym. -Nie jest to pierw-

szy raz, kiedy dostaję tak wy-
sokie francuskie odznaczenie. 
Jako żołnierz w Wietnamie 
miałem pierwszorzędną opi-
nię. Spędziłem tam 4 lata i 2 
miesiące. Cztery razy przedłu-
żałem służbę. Podczas jednego 
z patroli zostałem poważnie 
ranny, nadziewając się na pu-
łapkę z pikami. Mogłem wów-
czas stracić życie- opowiada 
Zygmunt Jatczak, który otrzy-
mał również wiele odznaczeń 
za walkę podczas powstania 
warszawskiego, m.in. Krzyż 
Partyzancki, medal pamiąt-
kowy z okazji 70. rocznicy Po-
wstania Warszawskiego, Me-
dal Zwycięstwa i Wolności 
1945. Kombatant ma jednak 
żal do odrodzonego państwa 
polskiego, bo ostatnio czuje 
się przez nie zapomniany. -Ra-
zem wszystkich odznaczeń 
mam około 27. Wszystkie od-
znaczenia nadane w Polsce, 
otrzymałem w czasach PRL-
-u. Obecnie mam wrażenie, że 
nikt już o mnie nie nie pamięta, 
o tym,że walczyłem w czasie 
Powstania Warszawskiego. 
Przyznanie Legii Honorowej 
jest dla mnie zaszczytem, ale 
także czymś naturalnym. My-
ślę, że wszystkim walczącym ta 
pamięć się należy- uważa Zyg-
munt Jatczak.

Legia Honorowa jest najwyższym wyróżnieniem, nadawanym przez państwo francuskie. 
Przyznawana jest za wybitne zasługi wojskowe lub cywilne. W pierwszej połowie lipca to wy-
jątkowe odznaczenie odbierze Zygmunt Jatczak, żołnierz powstania warszawskiego, który 
w latach 1947-1952 służył w Legii Cudzoziemskiej. Obecnie mieszka w Olsztynku. 

Francuska Legia Honorowa 
dla mieszkańca Olsztynka 

REKLAMA

Zygmunt Jatczak, Kawaler Legii Honorowej, legionista, powstaniec warszawski ma 94 lata 

Dni Olsztynka zaczynają się zawsze od przekazania klucza do bram miasta. W roli tajemniczej infantki Katarzyna Waluk, 
dyrektor MDK, Andrzej Wojda, Przewdniczący Rady Miejskiej i Artur Wrochna, Burmistrz Olsztynka
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Złóż wniosek. 
Zgłaszanie przez mieszkańców propozy-
cji projektów do zrealizowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 
rozpocznie się od 19 czerwca 2017r. i za-
kończy się z dniem 14 lipca 2017r.
Na projekty wyznaczono 300 tys. zł. 
Wartość pojedynczego projektu nie może 
być wyższa niż 50 tys. zł.
Na stronie internetowej miasta urzędnicy 
będą przypominać o najważniejszych 
sprawach dotyczących budżetu obywatel-
skiego w Lidzbarku Warmińskim

Jak zgłosić projekt ?
Wypełniony formularz zgłoszeniowy 
projektu w formie papierowej składa się 
sekretariacie Urzędu Miejskiego lub prze-
syła listownie na adres: Urząd Miejski 
Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochow-
skiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, 
terminie wskazanym w harmonogramie 
konsultacji. 
Kto zgłasza projekt?
- każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej 
Lidzbark Warmiński, który na dzień 1 
stycznia 2017 roku ukończył 16 rok ży-
cia.

Co może być zgłoszone?
- zadanie znajdujące się w kompetencji 
gminy dotyczące: 
 a) ładu przestrzennego w zakresie estety-
zacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub 
wymiany obiektów małej architektury, 
urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu 
parków i skwerów dzielnicowych, likwi-
dacji elementów zakłócających estetykę;
b) rekreacji – tj. modernizacji, doposa-
żaniu placów zabaw, terenów i obiektów 
sportowych oraz terenów rekreacyjnych

Jakie są ograniczenia do projektów ?
• projekt musi być zgodny z obowiązu-

jącymi w Gminie Miejskiej Lidzbark 
Warmiński planami zagospodarowania 
przestrzennego i programami wynika-
jącymi z odpowiednich Uchwał Rady 
Miejskiej, 

• stan własnościowy terenu wskazany 
przez wnioskodawcę jest prawidłowy 
i umożliwia realizację projektu, 

• zakres rzeczowy projektu nie jest ob-
jęty innym zadaniem planowanym do 
realizacji przez gminę miejską w tym 
samym roku budżetowym, 

• łączny szacunkowy koszt realizacji 

proponowanego projektu mieści się 
w kwocie przeznaczonej w Budżecie 
Obywatelskim na 2018 rok, 

• realizacja projektu spełnia wymogi ce-
lowości, gospodarności i racjonalności 
wydatkowania środków publicznych 
(w tym z uwzględnieniem przyszłych 
szacunkowych kosztów eksploatacji), 

• zgłoszony projekt jest możliwy do re-
alizacji w trakcie jednego roku budże-
towego. 

Projekty niespełniające w/w wymogów 
podlegają odrzuceniu
Co musisz dołączyć do wniosku?
- do każdego wniosku musi być dołą-
czona lista poparcia podpisana przez co 
najmniej 50 mieszkańców gminy miej-
skiej

PAMIĘTAJ - masz czas do 14 lipca !!!
Informacji o Budżecie Obywatelskim 
udziela pracownik Urzędu Miejskiego 
pok. Nr 2, tel: 897678523. Materiały do 
pobrania (regulamin, wzory dokumentów 
itp. na stronie www.lidzbarkw.eu w za-
kładce Urząd Miejski.

WEŹ UDZIAŁ W II EDYCJI LIDZBARSKIEGO 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Masz co najmniej 16 lat i mieszkasz w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński? 
Masz pomysł na ciekawy projekt, który zmieni przestrzeń publiczną w Twoim mieście. 

Odbyło się jedno spotkanie 
wnioskodawcy z Komisją Rady 
Miejskiej właściwą do roz-
patrzenia wniosku. Przewod-
niczący Rady Miasta odpo-
wiedział, że z chwilą wejścia 
w życie ustawy dekomunizacyj-
nej nazw „zostaną podjęte kom-
pleksowe prace nad zmianą 
nazewnictwa niektórych ulic 
w mieście”. Później wniosko-
dawca wystąpił o poparcie 
wniosku do zacnych i zasłu-
żonych organizacji. Wniosek 
swym podpisem poparły mię-
dzy innymi: Bartoszyckie 
Środowisko Narodowo-Pa-
triotyczne „PATRIA”, ZHP 
Hufiec Bartoszyce, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej – Koło w Bartoszycach. 
-Po ukazaniu się informacji na 
stronie internetowej jednego 
z bartoszyckich portali uka-
zał się prześmiewczy, szyder-

czy hejt. Często ludzi nie rozu-
miejących problemu, widzących 
tylko zagrożenia obciążenia 
mieszkańców zmianami. W roku 
2016 ukazała się przedmiotowa 
ustawa z zapisami zdejmują-
cymi z mieszkańców wszelkie 
obciążenia – ustawa obowią-
zująca od 1.09.2016 r.. Od tego 
czasu Rada Miasta nie wykazała 
się żadną publiczną inicjatywą 
konsultacyjną w sprawie no-
wego nazewnictwa zmieniającą 
nie tylko tę ulicę.- mówi Witold 
Darski jeden z promotorów no-
wego patrona, dotychczasowej 
ulicy Karola Marksa, Rotmi-
strza Witolda Pileckiego. Na 
sesji RM przekazano jedynie, 
że wystąpiono do IPN z zapy-
taniem w sprawie 4 nazw ulic. 
Mieszkańcy miasta nie mieli 
możliwości wypowiedzenia się 
w tych sprawach, nie ma w prze-
strzeni publicznej informacji 

o ewentualnych propozycjach. 
Wygląda na to, że jedynie środo-
wiska wnioskodawcy i popiera-
jących mają wiedzę. Nie na tym 
powinna polegać demokracja 
i transparentność podejmowania 
decyzji w przestrzeni miejskiej.

Życiorys przemawia 
za Rotmistrzem
Wnioskodawcy nie wyobrażają 
sobie kontestowania postaci 
i heroicznej postawy w odda-
niu służbie Ojczyźnie jaką wy-
kazał się Rotmistrz Pilecki, puł-
kownik odznaczony Orderem 
Orła Białego, jeden z sześciu 
największych bohaterów ruchu 
oporu II Wojny Światowej. Har-
cerz – obrońca Wilna w 1918/19 
r, obrońca Grodna, walczył 
w 1920 roku w Bitwie Warszaw-
skiej – dwukrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych – miał 
wtedy kilkanaście lat. We wrze-

śniu 1939 roku Pilecki bierze 
udział w wojnie obronnej prze-
ciwko niemieckim agresorom, 
w listopadzie 1939 roku orga-
nizuje Tajną Armię Polską. Od 
19.09.1940 r do 26.04.1943 r. 
na ochotnika funkcjonuje w Au-
schwitz w założonym przez sie-
bie tajnym Związku Organiza-
cji Wojskowej. To dzięki niemu 
państwa zachodnie dowiadują 
się o skali ludobójstwa dokony-
wanego w KL Auschwitz. Póź-
niej walczy w Powstaniu War-
szawskim. Jako jeniec trafia do 
obozów w Lamsdorf i Murnau. 
Po zakończeniu wojny mógł 

spokojnie żyć na zachodzie. 
Jednak wraca do Polski działa-
jąc w II konspiracji. 8.05.1947 r. 
zostaje aresztowany i po wielo-
miesięcznym, brutalnym śledz-
twie zostaje skazany na karę 
śmierci. 25.05.1948 r. wyrok 
w warszawskim więzieniu przy 
ul. Rakowieckiej został wy-
konany. Do dzisiaj nie wiemy 
gdzie Rotmistrz został pocho-
wany. Zaangażowanie w walkę 
o niepodległość Polski, hero-
iczna misja w niemieckim KL 
Auschwitz, a w końcu zdra-
dziecki wyrok sowieckich ka-
tów czynią z Rotmistrza mitycz-

nego Bohatera. Witold Pilecki 
swoim heroizmem przesunął 
granice, do których może do-
trzeć człowiek – katolik, Polak, 
żołnierz, dowódca, ojciec i mąż. 
Tylko czy oprócz dumy i fascy-
nacji naszym wielkim rodakiem 
potrafimy czerpać z Jego życia 
prawdziwy wzór. Stawiać Go 
też za wzór, choćby przyjmując 
za patrona naszych ulic, placów, 
szkół. Potrafimy, bo już w Pol-
sce jest wiele nazw ulic, placów 
i szkół Jego imienia. Wierzymy, 
że Bartoszyce znajdą się w tej 
grupie dumnych polskich miast.

Witold Darski

Już w lutym ub.r. Oddział Regionu Warm.-Mazurskiej „Solidarności” 
w Bartoszycach złożył do Rady Miasta wniosek o zmianę nazwy ulicy 
Karola Marksa na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Konieczność 
zmiany patrona ulicy została odpowiednio umotywowana. Wniosko-
dawca zadeklarował pozostanie do dyspozycji Rady w razie konte-
stowania zasadności wskazania nowego patrona.

Dlaczego nie Rotmistrz ?

Taka nazwa ulicy już niedługo zniknie w wielu polskich miastach
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Na publiczność  od rana cze-
kało mnóstwo różnych atrakcji. 
Każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Były występy dzieci, zapre-
zentowała się także grupa kaba-
retowo- wokalna  „Silna Grupa 
na Wezwanie”. W ramach fe-
stynu odbył się wyścig kolar-

ski o Eko  Puchar Wójta Gminy 
Świątki oraz  mini wyścig ro-
werowy dla dzieci. Rodziny 
mogły sprawdzić swoją wiedzę 
na temat ekologii. Dla dzieci 
przygotowano Eko- animacje i 
dmuchańce, a druhowie z  OSP 
w Świątkach przeprowadzili 
krótką edukację ekologiczną. 
Swoją wizję ekologii zapre-
zentowały świetlice wiejskie. 
Nie zabrakło również licznych  
konkursów, punktów gastro-

nomicznych czy dmuchanego 
placu zabaw dla najmłodszych. 
Imprezę przygotował Urząd 
Gminy w Świątkach przy 
współpracy lokalnych stowa-
rzyszeń Ogniwo Skolity, UKS 
Junior, placówek oświatowych, 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Gminnej Biblioteki 
Publicznej, OSP Świątki, świe-
tlic wiejskich i lokalnych przed-
siębiorców.

rad

Były wyścigi kolarskie, plac zabaw dla dzieci i wiele innych atrakcji. Wszystko to z okazji fe-
stynu, który w odbył się w minioną sobotę (03.06) w Parku Wiejskim w Świątkach. Piknik zor-
ganizowany został pod hasłem: „Ekologia w rodzinie nigdy nie zginie”.

Rodzinnie i ekologicznie na festynie w Świątkach
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Na Scenę Margines powraca… 
Adolf Hitler w spektaklu „On 
wrócił”. Co by się stało gdyby 
przywódca III Rzeszy nagle obu-
dzi się w naszych czasach?
„Dziwka z Ohio” to wbrew tytu-
łowi nie historia o kobiecie lek-
kich obyczajów, choć i ta po-
jawi się w tym przedstawieniu. 
„Dziwka…” to brawurowy seans 

humoru, ekscytacji i mądrości. 
W urodzinowy wieczór Ojciec 
szuka obiektu dla swojej namięt-
ności. Wszystko stawia "na jedną 
kartę", by spełnić swoje pragnie-
nie. Wraz z Synem i Dziewczyną 
z ulicy chciałby zrozumieć swoje 
przemijanie, odchodzenie, wyga-
sanie. Spektakl z komedii prze-
obrazi się w piękną przypowieść 

o nieuchronności upływu czasu i 
szczęściu chwili.
W ostatnich dniach czerwca Te-
atr pokaże jeszcze „najnowsze” 
spektakle czyli „Zbrodnię i karę” 
w reżyserii Janusza Kijowskiego 
oraz pierwszy na świecie krzy-
żacki musical  czyli „ Jazdę na 
zamek…”.
Do zobaczenia przy 1 Maja 4!

Koncert uczniów Szkoły Mu-
zycznej „Yamaha”
To już czwarte spotkanie, pod-
czas którego swoje umiejęt-
ności zaprezentują uczniowie 
Szkoły Muzycznej „Yamaha”. 
Koncert odbędzie się w piątek 9 
czerwca o godz. 18:00 w Ka-
mienicy Naujacka przy ul. Dą-
browszczaków 3. Wstęp wolny.
Organizatorami wydarzenia 
są Miejski Ośrodek Kultury 
w Olsztynie oraz Szkoła Mu-
zyczna „Yamaha”.
 

Koncert Chóru Ewangelic-
kiego z Sindelfingen
Miejski Ośrodek Kultury w 
Olsztynie zaprasza na wyjąt-
kowy koncert. 60 osób pod 
jedną batutą, utwory Mendels-
sohna, Händla, Corellego… W 
piątek 9 czerwca o godz. 20:00 
w bazylice konkatedralnej św. 
Jakuba przy ul. Staszica odbę-
dzie się występ Chóru Ewange-
lickiego z Sindelfingen pod kie-
rownictwem Michaela Kuhna. 
Wstęp wolny.
 

Piknik „Nauka też sztuka!”
Niewidzialny atrament, gigan-
tyczne bakterie, szczątki pol-
skich dinozaurów, ekspery-
menty w laboratorium czy 
widzenie w ciemności. W so-
botę 10 czerwca wokół Sceny 
Staromiejskiej odbędzie się Pik-
nik Polskiej Akademii Nauk pod 
hasłem „Nauka też sztuka!”. 
Początek o godz. 12:00. Wstęp 
wolny. Organizatorami wyda-
rzenia są Miejski Ośrodek Kul-
tury w Olsztynie oraz Instytut 
Rozrodu Zwierząt i Badań Żyw-

ności PAN w Olsztynie.
 
Moderato z przebojami mu-
zyki rozrywkowej
Pod kierownictwem muzycz-
nym Włodzimierza Jarmoło-
wicza i przy akompaniamen-
cie Damiana Michałowskiego, 
w niedzielę 11 czerwca w Ka-
mienicy Naujacka przy ul. Dą-
browszczaków 3 wystąpi Zespół 
Wokalny „Moderato” działający 
przy MOK. Koncert z przebo-
jami muzyki rozrywkowej XX 
wieku rozpocznie się o godz. 
17:00. Wstęp wolny. Organiza-
torem wydarzenia jest Miejski 
Ośrodek Kultury w Olsztynie.
 
„Inspiracje” Bernardy Oliza-
rowicz-Rybickiej

Nowa ekspozycja w Galerii Są-
siedzi na Starym Mieście. W po-
niedziałek 12 czerwca o godz. 
17:00 odbędzie się tam wer-
nisaż wystawy prac Bernardy 
Olizarowicz-Rybickiej, zaty-
tułowanej „Moje inspiracje”. 
Twórczość członki KPA „Sąsie-
dzi” będzie można oglądać do 4 
września. Wstęp wolny. Organi-
zatorem wydarzenia jest Miejski 
Ośrodek Kultury w Olsztynie.
 
Prelekcja nt. architektury 
Izraela
„Izrael – oblicza architektury 
modernistycznej” – tak brzmi 
tytuł prelekcji dr. Adama Jan-
kiewicza z Warszawy, która od-
będzie się w Muzeum Nowo-

czesności przy ul. Knosały 3b 
we wtorek 13 czerwca o godz. 
17:00. Wstęp wolny. Organi-
zatorami spotkania są Miejski 
Ośrodek Kultury w Olsztynie 
oraz Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami, Oddział w Olszty-
nie.
Wernisaż wystawy ArtFINAŁ 
2017
Galeria na Strychu z podsumo-
waniem warsztatów plastycz-
nych Centrum Sztuk Wizu-
alnych w roku 2016/2017. W 
środę 14 czerwca na III piętrze 
Kamienicy Naujacka przy ul. 
Dąbrowszczaków 3 odbędzie 
się otwarcie wystawy ArtFI-
NAŁ 2017, która potrwa do 31 
sierpnia. Wernisaż rozpocznie 
się o godz. 17:00.
Wstęp wolny. Organizatorem 
wydarzenia jest Miejski Ośro-
dek Kultury w Olsztynie.

Tylko do końca czerwca można zobaczyć spektakle prezentowane przez 
olsztyński teatr. Zdecydowanie warto wybrać się na takie przedstawie-
nia jak „Boeing, boeing” czyli farsę o Max’ie, którego narzeczonymi są 
trzy stewardessy. Co się stanie kiedy ich samoloty zaczną się spóźniać? 
Spektakl jest jednym z najpopularniejszych przedstawień „Jaracza”.

Ostatnie spektakle przed wakacyjną 
przerwą w Teatrze Jaracza

Seryjni Poeci to cykl spotkań promujących książki poetyckie wydane przez Wielko-
polską Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W czwartek 8 
czerwca o godz. 18:00 w staromiejskiej Galerii Rynek odbędzie się kolejne wyda-
rzenie – gościem będzie poetka i pisarka Izabela Kawczyńska. Wstęp wolny.
Organizatorem spotkania jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Kulturalne kalendarium

Seryjni Poeci ponownie w Olsztynie
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

RENAULT 19.rok prod 92. 1, 8 
benz. stan dobry.cena 1000zł. Tel 
731310162.

INNE KUPIĘ

KUPIĘ stare motocykle-części 
silniki,ramy,baki,koła,kosze itd. 

oraz wojenne przedmioty: szable,
bagnety,hełmy,czapki,mundury, 

dznaki i inne.505529328. 

INNE SPRZEDAM

30M2 ceramiki ścienno-podłogowej, 
historycznej (ponad 40 lat) produkcji 
francuskiej, rozmiar 11 cm x 11 cm x 
8 mm, w kolorze różowym, przypa-
lane, rustykalne gat. 1, cena 45 zł m2/
brutto, 601-648-715.
BARDZO tanio akwarium 50l z peł-
nym wyposażeniem, bez rybek, 725-
019-600.
BRYCZKI do dużych i małych koni, 
502-288-709.
DŁUŻYCĘ świerka, 606-531-680.
DZIAŁKĘ ogrodniczą, 692-041-734.
GARAŻ ul. Partyzantów 16, 693-
498-639.
GARAŻ, ul. Jaiellończyka, obok jed-
nostki wojskowej, 608-496-014.
HDS “Żurawik” nie używany, kom-
pletny udźwig 1,5 tony, 605-398-266.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

KUPIĘ garaż w Olsztynie do 
10.000zł- gotówka- 725-400-333.
KUPIĘ mieszkanie może być zadłu-
żone. Tel. 661-962-216.
MIESZKANIE z lokatorem zamel-
dowanym lub nie. Interesują mnie 
tylko większe miasta powyżej 10000 
mieszkańców. Lokalizacja dowolna, 
720-420-420.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

12ZŁ/M2 + vat za działki uzbrojone 
we Fromborku, 785-10-10-10.
2-POKOJOWE 42m2, ul. Reymonta 
II piętro - poddasze, do remontu, bez 
pośredników, cena 122000zł do ne-
gocjacji, budynek po renowacji, 
w pobliżu sieć sklepów, szkoły, przed-
szkole, kościół. Tel. 600-210-275.
2-POKOJOWE, 43,1m2, IIp., Olsz-
tyn, Śródmieście, 507-899-684.
DOM osiedle Bajkowe ok. 200m2 
pięknie wykończony, 728-48-0004.
DZIAŁKA budowlana Redykajny, 
601-89-46-55.
DZIAŁKA pod usługi turystyczne, 
Olsztyn, 601-89-46-55.
DZIAŁKA Wójtowo, 509-083-410.
DZIAŁKI rekreacyjne Kownatki, 
601-89-46-55.
JAKONÓWKO k. Kruklanek, sprze-
dam bezpośrednio działki z prawem 
zabudowy pow. 1200-2400m2. Dwa 
jeziora, media (prąd, wodociąg, tele-
fon). Wjazd z drogi asfaltowej, 602-

253-825.
PAWILON, usługi lub handel, ul. ko-
lejowa, 608-491-014.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabiania dla 
każdego, 601-64-90-31, 504-175-182.
CAŁE Mazury! Zarudnimy ankie-
terów i przedstawicieli do pracy 
w ternenie. Oferty prosimy przesyłać 
e-mailem na adres: b.hulewicz@od-
szkodowanialider.pl lub kontakt tel. 
535-800-860.
CIEŚLA szalunkowy, 602-40-44-75.
DOŚWIADCZONEGO pana lub pa-
nią do drobnych prac ogrodowych. 
Wadąg, 502-684-458.
KIEROWCE C+E www.domkian-
gielskie.pl Dorotowo 503-103-703.
MONTERÓW- instalatorów, 601-
633-913.
NIEMCY- cieśle, murarze, dźwigowi 
oraz absolwenci szkół budowlanych, 
znajomość języka niemieckiego mile 
widziana, 730-011-300.
PANI do sprzątania Dorotowo, 503-
103-703.
PRACA po godzinach w gospodar-
stwie rolnym, 501-561-327.
PRACA - DORADCA klienta, Tel. 
668-681-920.
PRACOWNIK do sortowania ma-
kulatury, jazda wózkiem widłowym, 
601-653-268.
PRACUJ w Polsce jako opiekun/ka 
seniora. Legalne, bezpieczne zatrud-

nienie z zamieszkaniem u podopiecz-
nego. Masz doświadczenie w opiece? 
Zadzwoń! 514-780-922, Prome-
dica24.
PRĘŻNIE rozwijający się salon fry-
zjerski poszukuje fryzjera z najmniej 
rocznym doświadczeniem zawodo-
wym na podobnym stanowisku. Tel. 
505-090-101.
SPRZEDAWCĘ w sklepie motoryza-
cyjnym w Dobrym Mieście, 502-180-
869.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

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

SPRZEDAM działkę z warunkami 
zabudowy 8 km od Olsztyna, 5000 
m2 za 130 tys. zł. Tel. 669 336 031. 

SPRZEDAM działkę z warunkami 
zabudowy 8 km od Olsztyna, 5000 
m2 za 130 tys. zł. Tel. 669 336 031. 

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

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

! Glazura terakota, hydrauliczne, 795-
820-780.
!!!SZAMBA betonowe, 512-846-571.
!!OCZYSZCZALNIE przydomowe, 
666-950-940.
ELEKTRYK - Olsztyn i okolice - na-
prawy i wykonawswo instalacji elek-
trycznych, montaż oświetlenia, płyt 
indukcyjnych i inne. Tel. 505-641-
221.
DACHY, 514-456-553.
GLAZURA, regipsy, docieplenia, re-
monty- wykończenia, 500-089-296.
HYDRAULIK, 608-888-672.
MALOWANIE, szpachlowanie, ro-
boty wykończeniowe, glazura, tera-
kota, płyty K/G, poleca firma z dłu-
goletnią tradycją, (89)541-35-00 lub 
504-720-494.
NAPRAWA okien, rolet, bram gara-
żowych i żaluzji, (89)541-35-00, 504-
720-494.
OFERUJĘ sprzątnięcie garażu, piw-
nicy, strychów, rąbanie drewna, po-
rządki przydomowe oraz różne prace 
na działce, 782-404-688.
OGÓLNOBUDOWLANE, ogrody,, 
kompleksowo, 501-481-210.

REMONTY mieszkań, elektryka, hy-
draulika, panele, terakota, tapetowa-
nie, 661-994-908.
SZALÓWKA, Podłoga, Boazeria, 
Sztacheta, Taras, Tartak Żarnowo k. 
Augustowa, 693-491-205.
ŻALUZJE poziome, pionowe, ro-
lety antywłamaniowe i materia-
łowe, siatki przeciw owadom (mo-
skitiery) oraz bramy i okna poleca 
producent, (89)541-35-00, 504-
720-494.
TRANSPORT, przeprowadzki, 729-
242-457.
MONTAŻ i naprawa rolet, okien, 
bram garażowych, drzwi. Tel. 514-
460-422.

MIEJSCE 

NA 

TWOJE 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMY
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Słoneczny poranek niebawem 
zamienił się w deszczowe przed-
południe, ale w końcu pogoda 
ustabilizowała się i dzień choć 
pochmurny minął bez więk-
szych opadów. Do jeżdżenia wa-
runki były perfekcyjne, nie doku-
czał męczący upał, a dodatkowe 
nawodnienie toru było w tym 
przypadku jedynie plusem. Tor 
w Mrągowie jest niedawno po-
wstałym obiektem - istnieje do-
piero od trzech lat - i organiza-
torzy podkreślali swoją radość 
z faktu, że już zdobył homologa-
cję A, uprawniającą do organizo-
wania dużych imprez, takich jak 
Mistrzostwa Polski. Tymczasem 
zmagania strefowe przebiegły 
pod znakiem zaciętej walki o po-
dium. 
 W zawodach wzięło udział 
około stu trzydziestu zawodni-
ków startując w dziewięciu kla-
sach. 
Jako pierwsi startowali zawod-
nicy klasy MX 65, w tej katego-
rii wygrał Wiktor Rafalski #292 
(WKM Więcbork) drugi był 
Maciej Chlewiński #6 z Moto 
Klubu Lidzbark Warmiński na 
trzeciej pozycji zaś Piotr Kajrys 
# 621 z Gdańskiego Auto Moto 
Klubu
 Następie ścigały się połączone 

klasy MX 85 i MX Kobiet. 
W klasie MX 85 najlepszy oka-
zał się Olaf Włodarczak #21 
z WKM Więcbork, drugie miej-
sce zajął Damian Zdunek #131 
z Człuchowskiego Auto Moto 
Klubu POLTAREX, a trze-
cie Paskal Myhan #77 z Moto 
Klubu Lidzbark Warmiński. 
W klasie MX Kobiet zwycię-
żyła przedstawicielka WKM 
Więcbork Weronika Obiała 
#67, druga na podium była An-
gela Stępnicka #23 z KM MX 

BANDA, a trzecia Julia Jar-
mołkowicz #10 z Człuchow-
skiego Auto Moto Klubu PO-
LTAREX.
Kolejne wystartowały klasy 
MX 1C i MX 2C. W pierwszej 
z tych kategorii ponownie naj-
lepszy był Tomasz Lango #94 
z Motoklubu Orneta. Za nim Łu-
kasz Baliński #534 i Patryk Al-
chimowicz #223 - obaj z Moto 
Klubu Lidzbark Warmiński. Na-
tomiast pierwsze miejsce w MX 
2C zajął Vladislav Khrushchev 

#151 z Rosji, drugi był Adam 
Drypa #3 z Gdańskiego Auto-
MotoKlubu, trzeci zaś Marcin 
Ryczek #777 z WKM Więcbork.
 Jako następne startowały klasy 
MX Open połączone z klasą 
MX 2 Junior. 
W MX Open zwyciężył Karol 
Kędzierski #1 zawodnik KM 
Cross Lublin, drugie miejsce 
zajął Jakub Barczewski #101 
z Człuchowskiego AutoMoto-
Klubu POLTAREX, trzecie Ma-
ciej Więckowski #501 z KM 
Cross Lublin.

Zwycięstwo w MX 2 Junior to 
kolejny triumf Cezarego Lewko 
#222 (Motoklub Olsztyn)drugie 
miejsce zajął Patryk Zdunek 
#131 (Człuchowski AutoMoto-
Klub POLTAREX), trzeci był 
Filip Bukowicz #13 (Gdański 
AutoMotoKlub).
Ostatni wyścig to połączone 
klasy MX B i MX Masters. 
W MX B pierwsze miejsce za-
jął Wojciech Kuształa #47 
(Moto Klub Lidzbark Warmiń-
ski), drugie Adrian Marciniak 
#22 (LKS Jastrząb Lipno), trze-

cie Kajetan Rusocki #14 (LKS 
Jastrząb Lipno).
W klasie Masters zwyciężył re-
prezentujący KM Giżycko Pa-
weł Morawski #10, drugi doje-
chał Krzysztof Dziadko #996 
(AMK Drwęca Ostróda), trzeci 
Wiesław Wiśniewski #81 (KM 
Wisła Chełmno)
Mistrzowie - Karol Kędzierski 
i Czarek Lewko po wspólnej se-
sji zdjęciowej oddali swoje pu-
chary najmłodszym fanom mo-
tocrosu.

Red

-Jak  Ci się dzisiaj jechało, tor 
odpowiednio przygotowany?
 Dobrze, trasa jest ciekawa, 
urozmaicona, o zmiennej na-
wierzchni przechodzącej od 
bardzo piaszczystych do twar-
dych odcinków. Tor był odpo-
wiednio przygotowany, dobrze 
nawodniony - to ważne.
-Podobają Ci się zmiany, 
nowe odcinki na torze? 
Trasa od mojego ostatniego tu-
taj pobytu zmieniła się i jest to 

zmiana na lepsze. Nowe ele-
menty sprawiają, że jest bar-
dziej wymagająca, stanowi 
większe wyzwanie, co pozwala 
rozwijać techniczne umiejętno-
ści. Z pewnością zamierzam tu 
wrócić.
-To Twoje kolejne zwycięstwo. 
Czy łatwo było dziś wygrać?
Absolutnie nie, rywalizacja była 
bardzo zacięta. Z początku wy-
pracowałem sobie dziesięciose-
kundową przewagę nad drugim 

zawodnikiem, która stopniała 
do jednej sekundy, kiedy za-
częło się dublowanie najwol-
niejszych zawodników. Wtedy 
trzeba niejednokrotnie mocno 
zwolnić, aby zachować bezpie-
czeństwo. Oprócz przygotowa-
nia technicznego bardzo ważne 
jest wsparcie bliskich, dziś ki-
bicuje mi żona wraz z gronem 
najbliższych znajomych, z któ-
rymi na co dzień trenujemy.

(bogi)

Na gorąco

Rozmowa z Tomaszem 
Lango (Motoklub 
Orneta) zwycięzcą 
w klasie MX 1C

W niedzielę 4 czerwca 2017 na torze w Mrągowie ścigali się moto-
crossowcy - po raz trzeci w ramach Mistrzostw Strefy Polski Północ-
nej. Imprezę zorganizowało Mrągowskie Stowarzyszenia Młodzieży. 

Udane starty w Mistrzostwach Strefy 
Polski Północnej w Mrągowie

Zawodnicy Cezary Lewko i Karol Kędzierski oddali dzieciakom puchary 

Dodatkową nagrodę - namiot - otrzymał najliczniej reprezentowany na zawodach klub - Motoklub Lidzbark Warmiński

Tomasz Lango z żoną- w środku i grupą wsparcia 
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-Czy jest Pan zadowolony 
z wyników osiągniętych pod-
czas Rajdu Baltic Cup?
Jestem bardzo zadowolony, 
tempo mieliśmy bardzo dobre 
i dojechaliśmy do mety cało. 
Wygraliśmy swoją klasę, zdoby-
liśmy cenne punkty do klasyfika-
cji sezonowej.
-Dla Ciebie najważniejszy jest 
dobry wynik w klasyfikacji 
HR4. Czy tak samo ważny jest 
w klasyfikacji generalnej?
Najważniejsza jest klasyfika-
cja HR4. Miałem tylko cztery 
załogi w klasie i wygraliśmy 
ją bez żadnego problemu, ale 
ja porównywałem się z innymi 
samochodami, dużo mocniej-
szymi i to tempo porównywalne 
do nich naprawdę udało nam się 
utrzymywać. Porównywałem się 
np. do samochodów przedniona-
pędowych, to w tej klasyfikacji 
zająłbym siódme miejsce, więc 
jest to też dla mnie dobry wynik. 
Ogólnie samochód spisywał się 
bardzo dobrze.

-A jak wygląda sprawa z pilo-
tem w załodze? 
Mistrzostwa Polski w tym 
roku jadę z Sebastianem Wa-
chem, a eliminację Szuter Cup 
z Martą Momot. 
-Czy dla kierowcy nie jest to 
utrudnienie, że musi się zgry-
wać z dwoma pilotami?
Zdecydowanie jest lepiej jechać 
z jednym pilotem, natomiast to 
nie jest takie proste jak się wy-
daje, ponieważ wiadomo, jeden 
i drugi pilot chciałby ze mną po-
jechać, ale nie zawsze jest taka 
możliwość. Jeden pilot ma wię-
cej wiedzy teoretycznej, drugi 
praktycznej i od każdego za-
wsze się człowiek może cze-
goś nauczyć. Tutaj, jeżeli cho-
dzi o Martę, to ona ma naprawdę 
dużą wiedzę, ponieważ ma kon-
takt z pilotami, którzy jeżdżą 
na samym szczycie i tę wiedzę 
przekazuje mnie. Teraz to pro-
centuje.
-Jakie są Twoje główne cele 
w tym sezonie?

Moim celem na Mistrzostwach 
Polski, jest obrona tytułu wy-
walczonego w poprzednim se-
zonie. Chcę wywalczyć pierw-

sze miejsce w swojej klasie. Czy 
to się uda? Trudno powiedzieć, 
ponieważ to jest uzależnione 
od wielu czynników. Czasami 

trzeba mieć trochę szczęścia, 
auto musi całe dojechać, jest 
naprawdę wiele różnych rze-
czy, które mogą przeszkodzić 

w osiągnięciu tego celu. Na-
tomiast w Szuter Cup też bym 
chciał przejechać wszystkie eli-
minacje, ale to też jest uzależ-

nione od tego, czy uda mi się 
pozyskać jakieś dodatkowe 
środki finansowe.
-Rajdy dla Ciebie to pasja czy 
praca?
Zdecydowanie traktuje to jako 
pasję, ponieważ praktycznie 
90% pieniędzy wykładam swo-
ich, więc na pewno, jeżeli ta-
kie duże pieniądze się wykłada, 
to musi to być dla człowieka 
czymś ważnym i przyjemnym. 
Natomiast traktuje to również 
jako pracę, ponieważ naprawdę 
trzeba sporo poświęcić i bardzo 
się przykładać, żeby osiągnąć 
jakiś dobry wynik. Całe życie 
w zasadzie trzeba temu podpo-
rządkować. Kosztuje to dużo 
pieniędzy, czasami trzeba z cze-
goś zrezygnować, żeby móc np. 
naprawić samochód, trochę po-
maga mi w tym Gmina Dobre 
Miasto, ale naprawdę występy 
w rajdach samochodowych to 
nie jest tania sprawa. 

-Najbliższe plany startowe?
Jeżeli chodzi o imprezy, to byli-
śmy w Dniu Dziecka w Olszty-
nie, gdzie organizowany był po-
kaz. Z rajdów będą Warmińskie 
Szutry i Rajd Warmiński, głów-
nie zależy nam na Rajdzie War-
mińskim, ponieważ jest to klu-
bowa nasza impreza i będziemy 
chcieli go przejechać. Na pewno 
będę te dwa rajdy jechał z Martą 
Momot i chcielibyśmy się poka-
zać z jak najlepszej strony.

Rafał Herman

W ostatni weekend maja miała miejsce 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski – 14 Rajd Gdańsk Baltic Cup. Był to rajd szutrowy, czyli ulubiona nawierzchnia do ści-
gania Marcina Kurpa. Przełożyło się to również na wyniki, ponieważ Marcin wygrał klasyfika-
cję HR4, wyprzedzając drugiego w tej klasyfikacji, Macieja Mielniczyna o prawie minutę.

Marcin Kurp – Kierowca rajdowy, który w 2016 roku wywalczył tytuł Mistrza Polski w Klasie HR4, Rajowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski. Ostatni triumf na Baltic Cup.

Moim celem jest obrona tytułu 
wywalczonego w poprzednim sezonie

Była to kolejna okazja do zdoby-
cia punktów do ogólnych klasy-
fikacji ŻGPM i do przybliżenia 
awansu do finału cyklu, który zo-
stał zaplanowany na 26 sierpnia 
2017. Jednocześnie podczas im-
prezy odbywały 3 eliminacje Pu-
charu Polski Klasy Omega, które 
po dłuższej nieobecności wró-
ciły do Mrągowa. Wielu żeglarzy 
z przyjemnością przyjeżdżała na 
Mazury, czego efektem jest ko-
lejne pobicie rekordu frekwencji. 
Tym razem na starcie pojawiło 
się 45 jachtów i w sumie ponad 
120 żeglarzy.
Niestety wiatr wyjątkowo tym 
razem nie sprzyjał. Z powodu 
złych warunków pogodowych 
sędziowie zdecydowali się od-
wołać sobotnie wyścigi i wszyst-
kie klasy spotkały się ponownie 
w niedzielę na wodzie. Z plano-

wanych 9 wyścigów udało się ro-
zegrać jedynie 2, ale pogoda była 
jedynym elementem, na który 
można było narzekać. Ostatecz-
nie w klasyfikacji jachtów ka-
binowych zwyciężyli: Jan Ja-
kowicki, Mariusz Boliszewski 
i Maciej Pernail. Warto podkre-
ślić, że załoga w poprzednich 
regatach zadebiutowała w cy-
klu i już osiąga świetne wyniki. 
Drugie miejsce przypadło dla 
załogi Delphi 24 OD: Grzego-
rza Pieczko, Lucyny Pieczko 
i Błażeja Bednarczyka. Ostat-
nie miejsce na podium wywal-
czyła kolejna załoga pływająca 
na Delphi: Jakub Malicki, Jerzy 
Penczonek, Paweł Żelazny oraz 
Kacper Malicki. W klasie jach-
tów otwarto pokładowych mamy 
również przetasowania. Tym ra-
zem puchar za pierwsze miejsce 

po raz pierwszy trafił do Toma-
sza Krzywosza oraz Mateusza 
Kozłowskiego, którzy tym sa-
mym potwierdzili swoje aspi-
racje awansu do finału. Drugie 
miejsce na remisie zajęła ekipa 
startująca na katamaranie — Se-
bastian Jurkiewicz i Jakub Jur-
kiewicz. Trzecie miejsce zdobył 
z kolei Maciej Majak oraz To-
masz Kodź.
Zawodnicy ścigali się rów-
nież w klasyfikacjach Pucharu 
Polski Klasy Omega: standard 
i sport. W klasie omega standard 
zgłosiło się 15 łódek. Puchar za 
pierwsze miejsce bezapelacyjnie 
trafił do Michała Gajdy, Jakuba 
Kołakowskiego oraz Mariusza 
Kołakowskiego. Tuż za nimi, 
lecz ze sporą stratą punktową, 
uplasowała się załoga: Adam 
Perczyński, Wojciech Perczyński 

i Grzegorz Perczyński. Trzecie 
miejsce trafiło z kolei do Piotra 
Bokoty, Pawła Bokoty oraz Kon-
rada Bokoty. W klasie omega 
sport zwyciężył sternik Kamil 
Ortyl wraz z Markiem Gozłow-
skim i Maciejem Theusem. Dru-
gie miejsce trafiło do Igora Ta-
rasiuka, Bartosza Sadowskiego 
i Jakuba Pawlikowskiego, a na 
najniższym stopniu podium sta-
nęli: Daniel Sokołowski, Piotr 
Inglot oraz Mieszko Morawski.
Wszyscy przybyli żeglarze zo-

stali zaproszeni na kolację powi-
talną, która odbyła się na terenie 
hotelu Siwik Holiday. Sobotnie 
after party po raz kolejny odbyło 
się w zaprzyjaźnionej restaura-
cji Estrada Cafe & Bar, podczas 

którego odbył się również kon-
cert zespołu North Wind. W trak-
cie after party tradycyjnie już od-
było się losowanie nagród, które 
zostały ufundowane przez spon-
sorów regat. 
Zapraszamy wszystkich żeglarzy 
do wzięcia udziału w następnych 
regatach Żeglarskiego Grand Prix 
Mrągowa, które odbędą się już 1 
lipca 2017. Impreza będzie jed-
nym z elementów hucznie obcho-
dzonych Dni Mrągowa, podczas 
których na scenie amfiteatru bę-
dzie można za darmo posłuchać 
m.in.: Cleo, Patryka Kumora, Łąki 
Łan, Strachy na Lachy, naszą re-
prezentantkę na tegorocznej Euro-
wizji Kasię Moś oraz zespół VOX.

KOS

Omegi po długiej nieobecności 
ponownie wystartowały w Mrągowie
W dniach 3-4 czerwca 2017 roku na malowniczo położonym jeziorze 
Czos odbyły się kolejne regaty eliminacyjne Żeglarskiego Grand Prix 
Mrągowa 2017 – Regaty Siwik Holiday/Stomasz Cup. 

Pierwszego dnia wiatr nie pozwolił na start regat, ale drugiego było już ok.
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-My zawodnicy chcemy wygrać 
wszystkie mecze, a cel na sezon 
postawiony przez zarząd to miej-
sca 3-5 – tak mówił na początku 
sezonu rozgrywający olsztyńskiej 
drużyny, Marcin Malewski. Jak 
widzimy cel ten został w pełni 
zrealizowany, a do pierwszych 
dwóch miejsc, wcale tak dużo nie 
brakowało.
Niestety przez cały sezon olsztyń-
ski klub borykał się ze sporymi 
problemami. Jednym z nich była, 
bardzo wąska kadra. Zdarzało się, 
że trener Giennadij Kamielin 
miał podczas meczu do dyspo-
zycji 9 czy 10 zawodników, a to 
powodowało, że trener nie miał 
praktycznie żadnego pola ma-
newru. Kontuzji doznawali lide-
rzy zespołu, czyli np. Tomasz Fu-
giel, czy Karol Królik, a bez nich 
w składzie gra ofensywna War-
mii była znacznie utrudniona.

Podczas całych rozgrywek 
olsztynianie wygrali szesna-
ście spotkań, cztery zremiso-
wali i doznali sześciu porażek. 

Ogólnie należy powiedzieć, że 
liga była niezwykle wyrów-
nana. Było mnóstwo meczów 
zakończonych remisami, albo 

takich, które kończyły się jed-
nobramkowym zwycięstwem 
jednej z drużyn. Z każdym 
można było wygrać, ale rów-
nież i przegrać, co sprawiało, 
że rozgrywki były niezwykle 
ciekawe dla kibiców.

Względy sportowe, w tym mo-
mencie jednak zeszły na drugi 
plan, ponieważ klub boryka 
się ze sporymi problemami fi-

nansowymi i tak naprawdę 
jego przyszłość jest zagrożona. 
Szczypiorniści z Olsztyna w ra-
mach protestu mieli nie wyjść 
na parkiet podczas jednego ze 
spotkań (było to spotkanie ze 
Spójnią Gdynia), ale ostatecz-
nie, żeby nie zawieść kibiców, 
rozegrali to spotkanie.
Przed meczem zawodnicy od-
czytali oświadczenie, w którym 
powtarzali, że w 2017 roku nie 

dostali jeszcze żadnego wyna-
grodzenia za grę, pomimo tego, 
że ich kontakty są naprawdę ni-
skie. Dodatkowo wielu zawod-

ników, żeby zapłacić za miesz-
kanie, musi szukać dodatkowej 
pracy. Szczypiorniści nie mieli 
również żadnych informa-
cji dotyczących tego, jak klub 
będzie funkcjonował w przy-
szłym sezonie. Prezes Warmii 
Traveland Olsztyn, Stanisław 
Tunkiewicz, według zawodni-
ków unikał spotkania z nimi, 
co dodatkowo sprawiało, że at-
mosfera w klubie była nie naj-
lepsza.
Ostatecznie do takiego spotka-
nia doszło. Prezes złożył kilka 
obietnic m.in., że wynagrodze-
nia szczypiornistów do końca 
czerwca zostaną uregulowane. 
Po zakończeniu sezonu miało 
dojść do kolejnego spotkania, 
na którym miała się toczyć roz-
mowa odnośnie przyszłości 
klubu, jednak na razie do ta-
kiego spotkania nie doszło.
Trener Warmii, Giennadij Ka-
mielin opuszcza Olsztyn i prze-
nosi się drugoligowego Orkana 
Ostróda, a to pokazuje, że jed-
nak w klubie dalej nie dzieje się 
dobrze. Przyszłość klubu ma się 
rozstrzygnąć w czerwcu. Wtedy 
dowiemy się, czy klub w ogóle 
wystartuje w pierwszoligowych 
rozgrywkach w przyszłym sezo-
nie, a jeżeli tak to w jakim skła-
dzie.

raf

Olsztyńscy szczypiorniści zakończyli pierwszoligowe rozgrywki na 
trzecim miejscu. Patrząc na wszystkie niedogodności, z którymi mu-
sieli walczyć, to ten wynik należy uznać za naprawdę dobry.

Trudna sytuacja Warmii 
Traveland Olsztyn

REKLAMA

Zespól boryka sie z finansowymi problemami,miejmy nadzieję, że z nich wyjdzie



2106.06 - 20.06.2017 r.numer 102www.gwarminska.pl
GMINA



22 www.facebook.com/wgwarminska06.06 - 20.06.2017 r. numer 102 www.gwarminska.pl
WOJEWÓDZTWO



2306.06 - 20.06.2017 r.numer 102www.gwarminska.pl
GMINA



24 www.facebook.com/wgwarminska06.06 - 20.06.2017 r. numer 102 www.gwarminska.pl
WOJEWÓDZTWO


