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Komentarz 
z ulicy Wiejskiej
Anna Wasilewska,
poseł na Sejm RP, Klub
Platforma Obywatelska
Praca z pasją 
gwarancją 
sukcesu w szkole

Nowy rok szkolny 
z protestem w tle Czwarta władza przed reformą
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AKTUALNIE

Ostróda: 
Pobierał z ZUS-u 
rentę, choć nie miał 
do tego prawa
 
Kara nawet do 8 lat pozbawie-
nia wolności może grozić 24-lat-
kowi, który w okresie od lutego 
do sierpnia 2016 roku bezpraw-
nie pobierał z Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych rentę ro-
dzinną.
Renta rodzinna przysługuje dzieciom 
ubezpieczonej osoby zmarłej do ukoń-
czenia 16 roku życia, a także po osią-
gnięciu tego wieku do ukończenia 25 
lat ale pod warunkiem, że kontynuują 
naukę. 24-latek podejmując pracę prze-
rwał naukę i nie zawiadomił o tym ZUS-
-u, dalej pobierając rentę. W ten sposób 
młody człowiek wyłudził z państwowej 
instytucji blisko 7.000 złotych.
Po zebraniu materiału dowodowego 
na początku sierpnia br. 24-letniemu 
mieszkańcowi Ostródy funkcjonariusze 
przedstawili zarzut oszustwa. Teraz ze 
swojego postępowania młody mężczy-
zna będzie tłumaczył się w sądzie. 

Ełk: 
30-latek odpowie za 
podpalenie gołębnika, 
w którym spłonęło 
około 200 gołębi
 
W miniony wtorek (15 sierpnia 
2017r.) o godzinie 23.30 oficer dy-
żurny został poinformowany, że 
w jednej z miejscowości w gmi-
nie Prostki pali się gołębnik. Na 
miejsce natychmiast pojechali po-
licjanci i strażacy, którzy doga-
sili pożar. Niestety okazało się, że 
w wyniku pożaru spaliło się około 
200 gołębi różnych ras. Straty osza-
cowano na kwotę 10.000 złotych. 
 Policjanci pracujący nad wyjaśnie-
niem tej sprawy, już kilka dni póź-
niej ustalili, że związek z tym zdarze-
niem ma 30-letni mieszkaniec gminy 
Prostki. Mężczyzna został zatrzy-
many. Podczas przesłuchania przyznał 
się do podpalenia gołębnika. Jak sam 
powiedział policjantom, nie wie dla-
czego to zrobił. Tłumaczył się, że tuż 
przed zdarzeniem spożywał alkohol 
i wówczas wpadł na taki pomysł.
 Teraz grozi mu kara nawet 5 lat po-
zbawienia wolności.
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Jak wiadomo już od dawna, 
firma Michelin będzie dostar-
czała ciepło w Olsztynie tylko 
do 2020 roku. W tej sprawie 
prezydent Olsztyna prowadził 
negocjacje z firmą Michelin, 
ponieważ chciała ona wycofać 

się z dostaw ciepła już w 2017 
roku, ale ostatecznie udało się 
ten termin odroczyć i w tym 
czasie ma powstać w Olsztynie 
zupełnie nowa ciepłownia.
31 lipca dobiegł końca czas na 
składnie ofert w ramach toczą-
cego się postępowania pt. „Wy-
bór Partnera Prywatnego w celu 

świadczenia dostaw ciepła do 
miejskiej sieci ciepłowniczej 
w Olsztynie”. Swoją ofertę zło-
żyła tylko firma POSCO En-
gineering & Construction. 
Koreańczycy mają zamiar zre-
alizować ten projekt za łącznie: 

1.669.854.150 zł (w tym: łączne 
wynagrodzenie za fazę projek-
towania i fazę budowy w wyso-
kości 633.450.000 zł brutto oraz 
łączne wynagrodzenie z umowy 
operatorskiej w wysokości 
1.036.404.150 zł brutto).
Postępowanie miało na celu 
zapewnienie dostaw ciepła do 

miejskiej sieci ciepłowniczej 
w Olsztynie przez okres 25 lat. 
Projekt zakłada wykorzystanie 
paliwa alternatywnego wytwa-
rzanego przez Zakład Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi 
w Olsztynie oraz opcjonalnie 
z pozostałych zakładów na te-
renie województwa. Firma ma 
wybudować nową elektrocie-
płownię oraz zmodernizować 
Ciepłownię Kortowo. 
Całe przedsięwzięcie miałoby 
polegać na tym, że MPEC od-
daje grunty przy ulicy Lubel-
skiej, na których ma powstać 

nowa ciepłownia, a także ist-
niejącą już Ciepłownię Kor-
towo, a inwestor ma zapew-
nić pieniądze na zrealizowanie 
projektu. Wiadomo również, że 

wybrany wykonawca ma za za-
danie zaprojektować i wybudo-
wać nową instalację, a także za-
rządzać nią przez 25 lat. 
Kiedy możemy się spodzie-
wać ostatecznej decyzji w spra-
wie oferty przedstawionej przez 
koreańską firmę? – Komisja 
przetargowa wciąż pracuje, 
analizowana jest złożona w po-
stępowaniu oferta koreańskiej 
firmy POSCO Enginering & 
Construction Co. Ltd. Zakoń-
czenie prac przewidywane jest 
we wrześniu. Po zakończeniu 
prac komisji spółka przekaże 

oficjalny komunikat w tym tema-
cie – stwierdza Radosław Lesz-
czyński, kierownik Działu ds. 
Handlowych i Marketingu.
Jak już wcześniej wspo-
mniano, lokalizacja spalarni 
frakcji palnej odpadów ko-
munalnych przewidziana jest 
przy ulicy Lubelskiej. Teren 

ten ograniczony jest torami ko-
lejowymi od zachodu, drogą 
dojazdową do Centrum Logi-
stycznego Michelin Polska od 
wschodu, Centrum Logistycz-
nym Michelin Polska od połu-
dnia i terenem przeznaczonym 
pod obwodnicę Olsztyna od 
północy.
Warto także dodać, że zakład 
przy ul. Lubelskiej będzie ope-
rowany przez nowy personel. 
Przewiduje się, iż konieczne 
będzie zatrudnienie ok. 39 -45 
osób do obsługi tego obiektu.
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W przetargu na budowę nowej ciepłowni w Olsztynie wzięła udział tylko jedna 
firma. Jedyną ofertę złożyła firma POSCO Engineering & Construction. Teraz trwa 
ocena oferty złożonej przez koreańską firmę.

Koreańska firma może wybudować 
ciepłownię w Olsztynie

W Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Dobrym Mieście postanowili 
odnowić swoje przyrzeczenie 
sprzed pięćdziesięciu lat. Z tej 
okazji otrzymali pamiątkowe 
medale za długoletnie poży-
cie i gratulacje od Beaty Harań 
,zastępcy burmistrza Dobrego 
Miasta oraz przybyłej na uro-
czystość rodziny. 
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Złote Gody w Dobrym Mieście 
Janina i Zbigniew Bystrzyccy z Dobrego Miasta obchodzą w tym roku Złote Gody.

Wizualizacja nowej ekociepłowni

Dostojni jubilaci  z gośćmi
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Jerzy Gozdek ze Stowarzysze-
nia Forum Rozwoju Olsztyna, 
twierdzi, że miasto nie prze-
prowadziło należnych badań 
– Należałoby sprawdzić czy po 
wprowadzeniu tramwajów czas 
przejazdu z dowolnego miejsca 
do dowolnego miejsca skrócił 
się, czy wręcz przeciwnie? Czy 
do przystanków mieszkańcy 
mają teraz bliżej, czy dalej? My 
mamy podejrzenia, że dalej, ale 
to miasto powinno takie dane 
przygotowywać. 

Która linia przewozi 
najwięcej?
A jak przedstawiają się staty-
styki, jeżeli chodzi o jazdę tram-
wajem w Olsztynie? Z badań 
przeprowadzonych przez ZDZiT 
w 2016 roku wynika, że codzien-
nie liniami 1, 2 i 3 podróżuje 
średnio 19 tysięcy pasażerów. 
Najwięcej osób odbywa podróże 
linią nr 1 – blisko 9 tys. pasaże-
rów. „Dwójką” jeździ codzien-
nie około 8 tys. osób, a linią nr 
3 trochę ponad 2 tysiące. Tram-
waje codziennie realizują 9 pro-
cent wszystkich tras olsztyńskiej 
komunikacji miejskiej, a prze-
wożą w sumie 14,5 proc. pasa-
żerów (codziennie całą siecią ko-
munikacyjną odbywanych jest 
130 500 podróży).

Jak wynika ze statystyk, naj-
mniej popularna jest linia nr 
3, czyli ta prowadząca na Kor-
towo. Jerzy Gozdek również 
zwraca uwagę na tę linię – Za-
stanówmy się, ile tramwajów 
jeździ nowym torem na Kor-
towo? To jest tor, który koszto-
wał 20 czy 30 milionów złotych, 
a jest tam tylko kilka kursów na 
dzień. Między innymi to poka-
zuje jakość projektu jaki został 
zrealizowany. 

Trochę drgnęło 
Warto teraz przyjrzeć się temu, 
czy po wprowadzeniu tramwa-
jów zwiększyła się liczba pa-
sażerów komunikacji miejskiej 
w Olsztynie? W 2014 roku, 
czyli gdy nie było jeszcze tram-
wajów, średnia liczba pasaże-
rów, którzy codziennie korzy-
stają z komunikacji miejskiej 
wynosiła 128.867, a w 2016 
roku, czyli już z tramwajami, 
ta liczba to 130.485. Jak wi-
dać nieco więcej mieszkańców 
korzysta teraz z komunikacji 
miejskiej. Warto jednak dodać, 
że pomimo iż tramwaje zostały 
wprowadzone, to i tak najpo-
pularniejszym wyborem wśród 
olsztynian jest linia autobusowa 
nr 126, którą podróżuje średnio 
prawie 11 tysięcy osób. 

Jerzy Gozdek jest jednak zda-
nia, że tramwaj zbytnio nie po-
prawił komunikacji w Olsztynie 
– Tramwaj średnio poprawił ko-
munikacje w mieście, ponieważ 
nie był on budowany z myślą, 
żeby przesiadały się do niego 
osoby, które wcześniej nie ko-
rzystały z komunikacji miejskiej, 
tylko z myślą, żeby zastąpić nie-
które z istniejących linii autobu-
sowych. Miasto się chwali, że są 
wzrosty, ale nie zostały założone 
żadne cele, więc jeżeli mamy te-
raz nawet minimalny wzrost, to 
my nie wiemy, czy on jest duży, 
czy mały. Nie ma obiektywnego 
systemu, który analizowałby ta-
kie rzeczy.

Mieszkańcy Olsztyna 
mają swoje zdanie 
Ja uważam, że dobrze, iż tram-
waje powróciły do Olsztyna, 
ponieważ pozwalają one na 
szybszy przejazd z miejsca do 
miejsca, zwłaszcza w godzinach 
szczytu. Kiedyś, jeżdżąc tylko 
autobusami, te przejazdy często 
się wydłużały, a teraz wsiadam 
do tramwaju i nie mam takich 
problemów – powiedziała nam 
Marta, która często korzysta 
z olsztyńskiej komunikacji.
-Dla mnie jako osoby, która po-
dróżuje po Olsztynie samocho-

dem, to tramwaje zupełnie są 
niepotrzebne. Wprowadzenie 
ich sprawiło, że zdecydowanie 
wydłużył się czas oczekiwania 
na zielone światło na niektó-
rych skrzyżowaniach w Olsz-
tynie, a to powoduje, że tworzą 
się korki. Osoby, które jeżdżą 
samochodem, są jakby poszko-

dowani, ponieważ szczególnie 
w godzinach szczytu przejazd po 
Olsztynie nie należy do łatwych 
– powiedział Artur, mieszka-
niec Olsztyna.
-Myślę, że dla mnie jako pasa-
żerki tramwajów są one dużym 
ułatwieniem. O wiele szybciej 
mogę dostać się do określo-
nego miejsca, przede wszyst-

kim ze względu na to, że tram-
waj nie musi stać w korkach 
i wiele mniej zajmuje mu sta-
nie na światłach. Jednakże dla 
kierowców tramwaje mogą być 
uciążliwe ze względu na to, iż to 
właśnie oni muszą stać w kor-
kach. – powiedziała Martyna, 
mieszkanka Olsztyna.

Lepsza krytyka 
przed niż po
Już wiadomo, że w Olsztynie za-
pewne z początkiem następnego 
roku rozpoczną się prace przy 

budowie nowych linii tramwa-
jowych. Tylko czy na pewno te 
nowe linie są potrzebne? – Jest 
to projekt niedostosowany do 
potrzeb. Nie zostały przygo-
towane żadne badania na te-
mat tego, gdzie ludzie chcą się 
w Olsztynie przemieszczać. Na-
leży również zaznaczyć, że aby 
dojechać z Jarot czy Pieczewa 

na Zatorze, prawdopodobnie 
będzie trzeba przesiadać się na-
wet dwa razy, a teraz jest bezpo-
średnie połączenie autobusem. 
Należy się zastanowić, czy jest 
w tym jakiś sens. A Nagórki zo-
staną odcięte od świata – uza-
sadnia Jerzy Gozdek.
Jak widać tak naprawdę 
trudno powiedzieć, czy tram-
waje usprawniły komuni-
kację w Olsztynie. Z jednej 
strony można dojechać szyb-
ciej w wiele miejsc, ale z drugiej 
strony cierpią na tym kierowcy 

samochodów. Liczba pasażerów 
komunikacji zwiększyła się, 
ale też nie są to jakieś wielkie 
zmiany, więc nie ma powodów 
do huraoptymizmu. Jako, że 
ZDZiT przeprowadza badania 
co dwa lata, na następne dane 
będziemy musimy poczekać do 
2018 roku.
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Minęło ponad półtorej roku od czasu, kiedy na olsztyńskie ulice powróciły tram-
waje. Warto się zastanowić nad tym czy usprawniły one komunikację miejską 
w Olsztynie, a także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy po wprowadzeniu tramwa-
jów, zwiększyła się liczba pasażerów komunikacji miejskiej?

W olsztyńskiej komunikacji miejskiej 
liczba pasażerów nieznacznie wzrosła

W ostatnim dniu lipca b.r. Gmina 
Miejska Ostróda złożyła wnio-
sek o dofinansowanie ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020 projektu pod ty-
tułem „Zrównoważony trans-
port miejski w Ostródzie”. Cał-
kowity koszt przedsięwzięcia to 
20 423 902,30 zł, a wnioskowana 
kwota dofinansowania wynosi 
16 541 318,47 zł.

W ramach projektu 
przewidziano m.in.:
• zakup 12 niskoemisyjnych au-

tobusów (10 szt. autobusów 
spalinowych 

• spełniających normę EURO 6 

oraz 2 autobusy elektryczne), 
które zastąpią pojazdy obec-
nie użytkowane przez Żeglugę 
Ostródzko-Elbląską (koszt 16 
482 000 zł),

• wymianę 30 wiat przystanko-
wych (koszt 450 000 zł),

• zakup urządzenia do ładowa-
nia baterii w autobusach elek-
trycznych (koszt 86 100 zł),

• budowę ścieżki rowero-
wej o łącznej długości około 
3,2 km, która połączy Mia-
sto Ostróda z Gminą Ostróda 
(koszt 3 230 228,24 zł),

• modernizację oświetlenia 
ulicznego (koszt 90 734,06 zł).

Wymienione działania mają 
przyczynić się do zwiększe-

nia dostępności do komunika-
cji publicznej oraz infrastruk-

tury rowerowej, co przełoży 
się na poprawę środowiska na-
turalnego i lepszą jakość życia 
mieszkańców. Partnerem w re-
alizacji projektu ma być Powiat 
Ostródzki oraz Gmina Ostróda.
Kwota środków w konkur-

sie wynosi ponad 79,5 mln 
zł. Złożonych zostało 5 wnio-
sków, których łączna wniosko-
wana kwota to niecałe 61 mln 
zł, w związku z czym projekt 
Gminy Miejskiej Ostróda ma 
duże szanse na uzyskanie do-

finansowania. Oczywiście, 
pod warunkiem uzyskania 
pozytywnej oceny instytucji 
zarządzającej.
-Procedura oceny wniosku 
może trwać nawet kilka mie-
sięcy. Myślę, że ostateczną 
decyzję poznamy nie wcze-
śniej niż za pół roku. Wstęp-
nie zakup autobusów mamy 
zaplanowany na 2019 rok. 
Od razu zakładaliśmy we 
wniosku, że ta procedura bę-
dzie trochę trwała: najpierw 
ocena projektu, później wy-
bór wykonawców i dostaw-
ców tych autobusów – powie-
dział Przemysław Pyrna, 
Inspektor do Spraw Roz-
woju Lokalnego.
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Jest szansa, że niedługo po Ostródzie będą jeździć zupełnie nowe autobusy miejskie. 
Miasto stara się o dofinansowanie i chce znacząco usprawnić komunikację miejską.

Ostróda stara się o dofinansowanie 
na rozwój transportu miejskiego

Nie wszystkie linie są w takim samym stopniu wykorzystywane

Ostróda liczy na  nowy tabor do przewozu mieszkańców
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Jeżeli chodzi o Olsztyn, to po pierw-
szym naborze chęć nauki podczas re-
krutacji zgłosiło 1948 uczniów. 919 
uczniów wybrało licea ogólnokształ-
cące, 869 technika, a tylko 160 szkoły 
branżowe pierwszego stopnia. Należy 
w tym miejscu dodać, że w olsztyń-
skich szkołach ponadgimnazjalnych 
są jeszcze aż 634 wolne miejsca.
Jeżeli mówimy o liceach, to najwięk-
szą popularnością cieszyły się; II Li-
ceum Ogólnokształcące, a także V 
Liceum Ogólnokształcące. Oczywi-
ście, wpływ na to miał również fakt, 
że w tych szkołach jest otwartych 
najwięcej oddziałów – to również 
sprawiło, że mimo tak dużej liczby 
uczniów, którzy wzięli udział w re-
krutacji do V LO, to właśnie w tym 
liceum jest dalej najwięcej wolnych 
miejsc. Warto dodać, że ogłoszenie 
wyników z rekrutacji uzupełniającej 
odbędzie się 31 sierpnia. Na pierw-
szym etapie rekrutacji zamknięto 2 
oddziały w VIII LO z uwagi na brak 
uczniów.
Wielu olsztyńskich uczniów zdecydo-
wało się jednak kontynuować swoją 
naukę w technikum. Najpopularniej-
szy podczas rekrutacji był Zespół 
Szkół Ekonomicznych, do którego 
postanowiło dołączyć 192 uczniów. 
Największą popularnością cieszą się 
dwa kierunki: technik pojazdów sa-
mochodowych i technik mechatronik. 

Warto także dodać, że małym zainte-
resowaniem cieszyły się kierunki bu-
dowalne, co może być nieco zaskaku-
jące. 
Na pierwszym etapie rekrutacji za-
mknięto 2 oddziały (technik tele-
komunikacji i technik inżynierii sa-
nitarnej) z powodu braku chętnych 
uczniów. W technikach po pierwszym 
etapie rekrutacji było 332 wolnych 
miejsc. W przypadku niedokonania 
w rekrutacji uzupełniającej wystarcza-
jącej liczby uczniów, oddziały zostaną 
połączone.
Natomiast w branżowych szkołach 
I stopnia dokonano rekrutacji w 4 od-
działach mniej niż przypuszczano. Na 
dzień 11.07.2017 r., czyli po pierwszej 
turze rekrutacji, było jeszcze 196 wol-
nych miejsc. 
Jeżeli spojrzymy głębiej, czyli na 
całe województwo, to możemy zaob-
serwować, że bardzo dużo wolnych 
miejsc po pierwszym etapie rekrutacji 
jest jeszcze w szkołach bartoszyckich, 
elbląskich czy w szkołach z Pisza. 

Nauczyciele znowu 
będą strajkować

Związek Nauczycielstwa Polskiego 
planuje kolejny strajk w związku 
z wprowadzeniem reformy eduka-
cji. Wstępnie wiemy, że strajk ma 
mieć miejsce 4 września, ale osta-

teczną decyzję o tym, kiedy i gdzie 
on się odbędzie, ma podjąć Prezy-
dium Zarządu ZNP.

Ten protest będzie zorganizowany, 
żeby przypomnieć wszystkim, że 
my uważamy, że to jest zła zmiana. 
Chcemy pilnować tego wszystkiego, 
aby pokazać rodzicom na co mają 
zwrócić uwagę po wprowadzeniu 
tej reformy, ponieważ są oni bardzo 
słabo poinformowani. Rodzice dalej 
mają sporo obaw, jeżeli chodzi o tę re-
formę. My od początku byliśmy prze-
ciw i pokazywaliśmy zagrożenia ja-

kie ta reforma za sobą niesie, ale teraz 
już tego nie można cofnąć. Wcze-
śniej niestety tych naszych protestów 
nikt nie chciał słuchać. – powiedział 
Tomasz Branicki, Wiceprezes Za-
rządu Okręgu Warmińsko-Mazur-
skiego ZNP.
Ministerstwo Edukacji twierdziło, 
że reforma nie spowoduje zwolnień 
wśród nauczycieli. Tomasz Bra-
nicki jednak już teraz wie, że były 
to kłamstwa – Szkoły zostały tak na-

prawdę pozostawione same sobie. 
W szkołach teraz na szybko poszu-
kiwani są nauczyciele, np. w Olsz-
tynie poszukiwani są nauczyciele fi-
zyki, którzy przyszliby chociaż na 
dwie godziny lekcyjne. Jeżeli chodzi 
o zwolnienia, to one już następują. 
Mamy kilka spraw sądowych, ponie-
waż to właśnie w sądzie nauczyciele 
próbują szukać swoich szans na od-
zyskanie pracy, a wielu z nich po pro-

stu się pogodziło z tą decyzją. Są oni 
zwalniani, ponieważ brakuje teraz go-
dzin w szkołach. Nam w wielu przy-
padkach udało się pomóc nauczy-
cielom, którzy zgłaszali się do nas 
z prośbą o pomoc, ale tak naprawdę 
to my zbyt dużo zrobić nie możemy. 
W Olsztynie zminimalizowano 
gdzieś te zwolnienia, ale dopiero tak 
naprawdę 1 września będziemy mo-
gli ostatecznie powiedzieć ilu na-

uczycieli straciło pracę.
Inne spojrzenie na strajk ma Regio-
nalna Sekcja Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” w Olszty-
nie. – My w tym strajku nie bierzemy 
udziału, natomiast nie zabraniamy 
tego naszym członkom. Uważamy 
jednak, że już jest za późno na strajki. 
Trzeba było to robić rok temu, kiedy 
można było coś jeszcze zmienić. Na-
szym zdaniem lepszym rozwiąza-
niem są rozmowy z Rządem i usta-
lanie pewnych priorytetów, które są 
najistotniejsze dla całego środowiska 
oświatowego. Osobiście uważam, że 
reforma oświaty była potrzebna, ale 
powinna być wprowadzana znacznie 
wolniej. – powiedziała Bożena Ko-
walska z Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ Solidarność.
Do rozpoczęcia roku szkolnego po-
zostało już bardzo mało czasu. 4 
września (poniedziałek) w szkołach 
zostanie zainagurowany nowy rok 
szkolny. Wojewódzkie rozpoczęcie 
roku szkolnego, z udziałem Kuratora 
Oświaty, Krzysztofa Marka Nowac-
kiego, będzie miało miejsce w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Ostródzie.
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NA CZASIE

Kończą się wakacje i zaczynamy myśleć o nadchodzącym nowym roku szkol-
nym 2017/2018. Reforma edukacji stała się faktem, pomimo sprzeciwu części 
polskiego społeczeństwa. Obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum 
w sprawie reformy edukacji złożony został do Marszałka Sejmu. 

Anna Wasilewska,poseł na Sejm RP, Klub Platforma Obywatelska- komentarz z ulicy Wiejskiej

Praca z pasją gwarancją sukcesu w szkole

Minister Zalewska najpierw mó-
wiła ,że jest za późno na referen-
dum, następnie głosowała za wnio-
skiem o ogłoszenie referendum...
pogubiła się w swoim kłamstwie. 
Ostatecznie wniosek został skiero-
wany do Komisji Ustawodawczej...
ustalono nawet termin przeprowa-
dzenia referendum, aby na ostatnim 
posiedzeniu Sejmu, głosami PiS 
przegłosować odrzucenie wniosku. 
Prawie milion podpisów poszło do 
kosza, ale te podpisy bezsprzecznie 
świadczą o tym, że kwestia zmian 
w szkolnictwie ma duży wydźwięk 
społeczny i znaczenie dla wielu Po-
laków. Wprowadzana reforma szko-
dzi polskiej szkole i uczniom, po-
gorszy jakość polskiej edukacji, ale 
nie ma wyjścia trzeba pracować 
i wdrażać w życie, dlatego mijające 
wakacje były czasem wytężonej 
pracy dla samorządowców, dyrek-
torów szkół, nauczycieli. Wszyscy 
czują presję czasu, muszą w bły-
skawicznym tempie przygotować 
szkoły do nowych uwarunkowań. 
Czy zdążą do pierwszego wrze-
śnia ? To się okaże ! Z całą pewno-

ścią zrobią wszystko aby zapewnić 
dobre warunki pracy szkoły, ale są 
rzeczy niemożliwe do wdrożenia 
tu i teraz. Z sondy dziennika Gazeta 
Prawna przeprowadzonej wśród 
dyrektorów szkół wynika, że nie 
zdążą wszystkiego wdrożyć. Więk-
szość rozporządzeń do ustawy zo-
stały przyjęte w ostatnich dwóch...
trzech miesiącach, w pośpiechu, bez 
większych analiz i przemyśleń. Po-
znanie i wdrożenie setek przepisów 
zawartych w ustawie Prawo Oświa-
towe i rozporządzenia do ustawy to 
ogromna praca, która powinna być 
prowadzona w ciszy i spokoju, a nie 
w chaosie. Ponadto samorządowcy 
nie dostali obiecanych środków fi-
nansowych lub otrzymali mniejsze 
na dostosowanie szkół do nowych 
realiów, na remonty, na pomoce dy-
daktyczne niezbędne do realizacji 
nowej podstawy programowej. 
Myśląc o rozpoczęciu roku szkol-
nego, przychodzi mi na myśl reflek-
sja nad rolą nauczyciela w edukacji 
i wychowaniu młodego pokolenia. 
To od nauczyciela zależy jak młodzi 
ludzie będą przygotowani do życia. 

W procesie edukacji ważna jest po-
stawa, wiedza, oddanie i rzetelna re-
alizacja obowiązków przez nauczy-
cieli i wychowawców.
Więc pytam....jak nauczyciele mogą 
spokojnie przygotowywać się do 
nowego roku szkolnego? Oni te-
raz muszą przestawić się na nowe 
zasady nauczania, muszą poznać 
zmiany w podstawach programo-
wych, dokonać wyboru podręcz-
nika, przygotować swój całkiem 
nowy plan pracy. Dominuje po-
śpiech i brak czasu na refleksje 
i konsultacje.
Problemy są większe i mniejsze, to 
zależy od miejscowości, samorzą-
dów, obszaru pracy szkoły, jej struk-
tury, organizacji procesu dydaktyczno 
- wychowawczego, spraw kadro-
wych. Tak więc, jak szkoły poradziły 
sobie z reformą ,dowiemy się po 
pierwszym września, kiedy ucznio-
wie wrócą do szkół. Z całą pewnością 
wielu nauczycieli straci pracę, wielu 
będzie łączyło etat w kilku szkołach, 
część przejdzie w stan nieczynny, 
niektórzy będą zatrudnieni w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy. Jedno 

jest pewne, że nowa podstawa pro-
gramowa nie służy edukacji mło-
dego człowieka, a wymuszona przez 
reformę nowa sieć szkół nie zawsze 
będzie służyć dla dobra ucznia.
Zmiany w szkolnictwie zawodo-
wym wprowadzane były wcze-
śniej i była to konsekwencja proce-
sów dokonujących się w świecie, 
w szczególności w gospodarce. Po-
mimo wewnętrznej krytyki naszego 
systemu edukacji...był on bardzo 
dobrze postrzegany przez obser-
watorów zewnętrznych. Publicysta 
prestiżowego BBC Business Bill 
Hicks napisał „polskie szkoły odno-
szą sukcesy większe niż inne szkoły 
- zmniejszając różnice pomiędzy 
słabszymi i silniejszymi, bardziej 
i mniej utalentowanymi” i o to cho-
dziło, aby system wyrównywał 
szanse edukacyjne uczniów np 
szkół wiejskich i z większych miast. 

Niestety , poprzedni system nie 
podobał się Minister Zalewskiej , 
wszystko było źle....teraz to dopiero 
będzie pięknie, bo jak twierdzi re-
forma jest bardzo dobra, potrzebna 
i przebiega zgodnie z planem. Za-
stanawiam się tylko czy Minister 
jest przekonana o tym i czy wierzy 
w to co mówi...
Pierwszy września nadchodzi 
i oficjalnie nastąpi rozpoczęcie 
roku szkolnego. Na 4.09 Związek 
Nauczycielstwa Polskiego planuje 
kolejny protest w związku z wpro-
wadzeniem reformy edukacji, aby 
przypominać, że jest to zła zmiana. 
Teraz zainteresują się problemem 
„nowej” szkoły rodzice, którzy 
odczują zmiany w nauce swoich 
dzieci. Do tej pory otrzymywali po-
wierzchowne informacje, gdyż sami 

dyrektorzy nie do końca wiedzieli 
o jakości wprowadzanych zmian.
Ja jednak mocno wierzę w nauczy-
cieli, bo to właśnie oni mają de-
cydujący wpływ na to jaką drogą 
w przyszłość podążą uczniowie. 
Jak odnajdą się w dzisiejszej trud-
nej rzeczywistości? Jak w przyszło-
ści pokierują swoimi losami, losami 
naszej Małej i Wielkiej Ojczyzny? 
Dobrze wykształcona i wychowana 
młodzież stanowi najważniejszą 
wartość każdej społeczności. Chcia-
łabym, aby nauczycielom w wypeł-
nianiu tej misji nie zabrakło pasji, 
mądrości i roztropności. Aby praca 
z uczniem przynosiła satysfakcję, 
szacunek i uznanie w oczach ca-
łego społeczeństwa. Praca z pasją 
była i pozostanie gwarancją sukcesu 
w szkole.

Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz’15 - Komentarz z ulicy Wiejskiej

Nowy rok szkolny przyniesie nowe 
problemy w oświacie?
Już za nieco ponad tydzień rozpoczyna się nowy rok szkolny. Będzie to rok wiel-
kich zmian w polskim szkolnictwie. Reforma oświaty obejmie głównie uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Mamy również dane wyników rekrutacji do 
szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie i całym regionie.

Ubiegłoroczny jesienny protest ZNP przed siedzibą UW w Olsztynie

Anna Wasilewska, poseł na Sejm RP
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KRÓTKO
Olsztyn: 27 sierpnia o godz. 
20:00 w Bazylice Katedralnej 
św. Jakuba odbędzie się XXXIX 
edycja Olsztyńskich Kon-
certów Organowych. Wstęp 
wolny.
Olsztyn: Koncert Noah 
Wotherspoona będzie miał 
miejsce 31 sierpnia o godz. 
19:00 w Amfiteatrze. Bilety od 
30 PLN.
Olsztyn: Zwiedzanie Pracowni 
Astronomicznych Obserwato-
rium Astronomicznego 
w Olsztynie odbędzie się 
w dniu 26 sierpnia w godz. 
09:00-15:00. Bilety od 9 PLN.
Bartoszyce: Serdecznie zapra-
szamy na spektakl plenerowy 
dla dzieci pt. “Wilk i Zając” 
w wykonaniu Studia Teatral-
nego KRAK-ART. Spektakl 
odbędzie się 30 sierpnia 
o godz. 17:00 na letniej scenie 
przy BDK. Wstęp wolny!
Bartoszyce: 26 sierpnia 
o godz. 19:00 na letniej scenie 
BDK w ramach programu 
“Leniwe weekendy”, odbędzie 
się koncert Anny Brody oraz 
Maćka Pruchniewicza. Wstęp 
wolny.
Biskupiec: Festiwal Disco 
Polo odbędzie się 25 sierpnia 
o godz. 18:00 na Placu 
Apelowym w byłej jednostce 
wojskowej. 
Dobre Miasto: 30 sierpnia 
o godz. 18:00 w Stodole 
Kultury odbędzie się koncert 
Gwiazdy Dobromiejskich 
Wakacji – Tomasza Organka. 
Bilety od 30 PLN.
Dobre Miasto: Kościół grupy 
Pro Musica Antiqua odbędzie 
się 26 sierpnia o godz. 19:00 
w Kościele św. Katarzyny 
w Cerkiewniku.
Mrągowo: 25 sierpnia o godz. 
20:00 w Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Mrągowie odbędzie 
się koncert duetu artystyczne-
go Łukasza Szemraja i Artura 
Kempy.
Mrągowo: Mrągowo Street 
Event – ta impreza odbędzie 
się już niedługo, bo 25 sierpnia 
o godz. 14:00 na Molu oraz 
Skwerze Jana Pawła II.
Lidzbark Warmiński: 28 sierp-
nia o godz. 19:00 na scenie 
przy Wysokiej Bramie odbę-
dzie się koncert w ramach pro-
gramu Lidzbarskie Wieczory 
Jazzowe. Wstęp wolny.
Olsztynek: Zapraszamy 
wszystkich na zakończenie 
wakacji, które odbędzie się 
w sobotę 26 sierpnia o godz. 
16:00 w parku na olsztynec-
kim podzamczu.

Wyb.(K)

-Obiektem w Smolajnach obec-
nie zarządza powiat olsztyński 
i jest on przeznaczony na działal-
ność edukacyjną. Powiat wyszedł 
z inicjatywą, żeby rozpocząć dzia-
łalność przygotowawczą do dal-

szych przeznaczeń, nie tylko sa-
mego pałacu, ale również całego 
obiektu z myślą o tym, żeby ten ze-
spół pałacowy, był jak najszerzej 
udostępniony wszystkim chętnym. 
Po spotkaniach, które odbyliśmy 

doszliśmy do wniosku, że najle-
piej będzie, jak zrobimy z tego 
miejsca szeroko rozumiany obiekt 
muzealny – powiedział Arcybi-
skup, Józef Górzyński.
Arcybiskup dodał także, że cie-

szy się, iż tyle podmiotów zaan-
gażowało się w ten projekt- Bar-
dzo się cieszę, że dochodzi do 
podpisania takiego listu intencyj-
nego, ponieważ mamy świado-
mość, że tak szeroko rozumiane 
dzieło, wymaga uczestnictwa 
wszystkich podmiotów, które są 
odpowiedzialne za organizowa-
nie różnych działalności w na-
szym regionie, czyli działalności 
muzealnej, artystycznej, eduka-
cyjnej i turystycznej.
Ważna informacja jest taka, że 

obiekt ma być przeznaczony m.in. 
dla dzieci, które ciężko pracują 
pod względem artystycznym, 
czy muzycznym. Zamysł jest 
taki, żeby dzieci w Zespole Pała-
cowym w Smolajnach odbywały 
warsztaty artystyczne, ale jedno-
cześnie wypoczywały, czy też ak-
tywnie spędzały czas. To jednak 
nie jedyne możliwe przeznacze-
nie tego obiektu, ponieważ tam 
ma powstać również muzeum bi-
skupa Ignacego Krasickiego. 

Dokończenie na stronie 6

W siedzibie Archidiecezji Warmińskiej podpisano list intencyjny pomiędzy Archidie-
cezją, Województwem Warmińsko–Mazurskim, Samorządem Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, Powiatem Olsztyńskim i Gminą Dobre Miasto, w sprawie współ-
pracy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji mającej na celu rewitalizację 
zabytkowego Zespołu Pałacowego w Smolajnach z przeznaczeniem na działalność 
muzealną, edukacyjną i turystyczną.

Pomysł na zabytek w Smolajnach nabiera kształtu

Organizacja regat stała pod zna-
kiem zapytania, ponieważ na 
czas ich trwania zapowiadano 
przejście niebezpiecznego frontu 
atmosferycznego. Istniało nie-
bezpieczeństwo przerwania wy-
ścigu. Ostatecznie, okazało się, 
że pogoda nie zawiodła żegla-
rzy. Nasza redakcja szczególnie 
mocno kibicowała załodze „Pa-
blo”, złożonej z uczniów klasy 
mundurowej Zespołu Szkół 
w Olsztynku. Mimo dużych ape-
tytów na zwycięstwo, licealiści 
z Olsztynka uplasowali się osta-
tecznie na 3 miejscu w klasie 
Open. Kamil Suwiński, skiper 
na „Pablo” uważa, że, przede 
wszystkim, zadecydował brak 
doświadczenia- Najbardziej do-
świadczoną osobą , oprócz mnie, 
był mój brat. Pozostali startowali 
w tych regatach po raz pierwszy 
lub drugi. Konkurowaliśmy z że-
glarzami, którzy byli tu wielokrot-
nie, niektórzy po raz szesnasty. Są 
to wielokrotni mistrzowie Polski, 
moi trenerzy z Yacht Klubu Pol-
ski Olsztyn. Mam zamiar im kie-
dyś dorównać, na przykład za 

rok. Zabrakło też szczęścia. Po-
pełniliśmy trochę więcej błędów 
od naszych rywali. Krzysztof 
Suwiński, koordynator wy-
chowania wodnego w Zespole 
Szkół w Olsztynku jest szczę-
śliwy, ponieważ uważa, że jego 
wychowankowie odnieśli duży 
sukces. Jako koordynator pro-
jektu i kapitan jednej z łodzi, je-
stem bardzo dumny z naszej mło-
dzieży. Wystawiliśmy w tym roku 

dwie załogi. Zdobyliśmy brązowy 
medal w najtrudniejszej klasie 
Open. Załoga „Pablo” przypły-
nęła na 3 miejscu w stawce 20-
tu jachtów. Warunki były bardzo 
ciężkie, ale żeglarskie. To jeden 
z najszybszych wyścigów w hi-
storii tych regat. Nasza młodzież 
świetnie się sprawdziła. Druga 
załoga, złożona przede wszystkim 
z nowych adeptów, zajęła 7 miej-
sce w klasie Dezeta Klasyczna. 

Tak naprawdę, to tutaj uczyli 
się rzemiosła żeglarskiego. Do-
trwali, dopłynęli na metę, wyka-
zali się hartem ducha, który do-
cenili także instruktorzy, płynący 
na innych jednostkach. Według 
Krzysztofa Suwińskiego kluczem 
do osiągania jeszcze lepszych 
wyników jest zdobycie większej 
ilości sprzętu. Partnerem strate-
gicznym projektu jest Starostwo 
Powiatowe w Olsztynie. Mło-
dzież została już wyposażona 
w bardzo profesjonalne stroje 
z logo powiatu. Jednak podsta-
wowym warunkiem do zachęce-
nia i szkolenia młodzieży jest po-
siadanie odpowiedniego sprzętu. 
-Pływamy na De-Zetach. Koszt 
takiej jednostki to 60 tys. zło-
tych, ale może służyć kilkadzie-
siąt lat. Na Mistrzostwach Polski 
pływają jednostki 50-letnie i nie-

źle sobie radzą. Mam nadzieję, 
że w najbliższym czasie uda nam 
się zdobyć sponsora. Warto to 
robić, bo determinacja i zapał 
młodzieży są bardzo duże. W mi-
nionym roku szkolnym w wycho-
waniu wodnym w Zespole Szkół 
w Olsztynku brało udział prawie 
50-ciu uczniów. Spośród nich zo-
stała wyłoniona reprezentacja 
szkoły w liczbie 20-tu osób. Nasi 
absolwenci zasilili też inne re-

prezentacje, na przykład UWM. 
Mamy grono życzliwych przyja-
ciół, na czele ze starostą, Mał-
gorzatą Chyziak. Całym sercem 
w ten projekt jest zaangażowany 
także Norbert Kardas, kierow-
nik Ośrodka Szkolno- Wypoczyn-
kowego ZHP „Perkoz”. To on 
udostępnia nam bazę treningową.
Swoje uznanie dla sukcesów 
olsztyneckich żeglarzy wyraziła 
też Małgorzata Chyziak, Sta-
rosta Powiatu Olsztyńskiego- 
Mam przyjemność po raz drugi 
obserwować zmagania reprezen-
tacji żeglarskiej Zespołu Szkół 
w Olsztynku. W ubiegłym roku 
było złoto, dzisiaj mamy brąz. Ci 
młodzi ludzie realizują swoją pa-
sję, mają dużo werwy i dlatego 
jestem z nich dumna. Bardzo się 
cieszę, że jest jeszcze taka mło-
dzież, której chce się robić coś 

więcej, niż siedzieć przy kompu-
terze. Powiat wspiera działal-
ność klasy żeglarskiej, bo jest to 
świetny pomysł na wychowanie 
młodzieży. W tym roku kolejna 
klasa otrzymała nowe kurtki. 
Logo powiatu pojawiło się też na 
pięknym żaglu. Dzięki temu Po-
wiat Olsztyński jest fantastycznie 
promowany.-podsumowała sta-
rosta.

rad 

12 sierpnia na starcie najtrudniejszych w Polsce, 24-godzinnych śródlądowych re-
gat, rozgrywanych na trasie północnej części szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, 
stanęło 20 załóg. Jachty podzielono na 3 klasy- Dezeta Tradycyjna, Dezeta Kla-
syczna i Open. Patronat honorowy nad regatami objął Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Nagrody wręczała Małgorzata 
Chyziak, starosta Powiatu Olsztyńskiego. 

Brązowi żeglarze z Olsztynka

Małgorzata Chyziak, Starosta Olsztyński cieszy się z dobrego miejsca młodzieży w regatach

Powiat olsztyński ma swoje logo na żaglu
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Lista już zamknięta
Na realizację projektu, wyłonio-
nego do realizacji do końca 2018 
roku, Gmina Dobre Miasto za-
bezpieczyła 500 tysięcy zło-
tych. W tym roku do BO wpły-
nęło 10 wniosków. Dziewięć 
nich pozytywnie przeszło wery-
fikację, jeden został odrzucony ze 
względów formalno- prawnych. 
Procedury są takie, że realizacja 
inwestycji w ramach BO musi się 
odbywać na terenie należącym 
do gminy. Odrzucono wniosek 
na budowę ścieżki Kosyń- Smo-
lajny, ponieważ przebiegałaby 
ona na terenach nienależących do 
Gminy Dobre Miasto. 

Można głosować
Głosowanie rozpoczęło się 
w poniedziałek 21 sierpnia 
i trwać będzie do 22 wrze-
śnia. Wyniki zostaną ogłoszone 
w ciągu kilku dni. Swój głos 
może oddać każdy mieszka-
niec gminy, który ukończył 18 
lat. Jest to nowość, ponieważ 
w ubiegłych latach nie obowią-
zywało kryterium wieku. Po-
dobnie, jak w dwóch poprzed-
nich edycjach, opieczętowane 
karty do głosowania wydawane 
będą w Urzędzie Miejskim 
w godzinach jego pracy, w po-
koju nr 4 (Sala Ślubów). Swój 
głos należy oddać osobiście, 

a głosować można tylko na je-
den, wybrany projekt. Wygra 
ten, który uzyska zwykłą więk-
szość głosów. Kolejność wnio-
sków na karcie do głosowania 
została ustalona w wyniku ofi-
cjalnego losowania, którego 
dokonała jedna z radnych. Do 
wykorzystania jest 500 tysięcy 
złotych i prawie wszystkie, do-
puszczone do głosowania pro-
jekty, opiewają na tę kwotę. 
W związku z tym nie ma w tym 
roku możliwości podziału środ-
ków na przykład na 2 projekty, 
które uzyskałyby największą 
liczbę głosów. 

Nowe możliwości

Pojawił się też nowy trend, po-
legający na tym, że autorzy 
wniosków proponują realiza-
cję w ramach jednego dużego 
projektu, kilku mniejszych in-
westycji. Jest to możliwe pod 
warunkiem, że będą to inwesty-
cje o takim samym charakterze. 
Zgłoszono 4 takie projekty, które 
można nazwać zbiorczymi - Ak-
tywnie na każdym osiedlu- od 
juniora do seniora; Wyrówny-
wanie szans- boiska dla wszyst-
kich; Plac rekreacyjno- sportowy 
z siłownią zewnętrzną i pla-
cem zabaw w miejscowościach : 
Cerkiewnik, Międzylesie, Orze-
chowo i Podleśna oraz Utworze-
nie terenów sportowo- rekreacyj-
nych przy Szkole Podstawowej nr 
1 i na osiedlu Przysiółek Dolny. 
Świadczy to o dużym potencjale 
i zaangażowaniu naszych miesz-
kańców- uważa zastępca bur-
mistrza Dobrego Miasta Be-
ata Harań. Którykolwiek pomysł 
wygra, gmina i tak na tym zyska. 
Myślę, że w tym roku w głosowa-
niu weźmie udział zdecydowa-
nie większa liczba mieszkańców, 
bo tylko to gwarantować będzie 
zwycięstwo. W pierwszej edycji, 
kiedy Budżet Obywatelski był cał-
kowitą nowością, do zwycięstwa 

wystarczyło 365 głosów. W ubie-
głym roku było to już ponad 800 
głosów. W tym roku, żeby przefor-
sować swój pomysł, trzeba będzie 
zebrać ich jeszcze więcej. 

Rozpoczęto inwestycję, 
która wygrała rok temu
Do tej pory dwukrotnie wygry-
wały wnioski, zgłoszone przez 

mieszkańców wsi. W pierw-
szej edycji zwyciężył projekt 
budowy drogi w Smolajnach. 
W ubiegłym roku najwięcej gło-
sów uzyskał wniosek na roz-
budowę Szkoły Podstawowej 
w Głotowie. 18 sierpnia b.r. na-
stąpiło oficjalne rozpoczęcie re-
alizacji tej inwestycji.

rad. 

Idea Budżetu Obywatelskiego pojawiła się w Polsce stosunkowo nie-
dawno. Pierwszą gminą, która zdecydowała się na tę procedurę w 2011 
roku, był Sopot. Do 2014 roku 30 gmin zdecydowało się na wprowa-
dzenie BO. Jego największą zaletą jest to, że sami mieszkańcy decy-
dują o tym, jakie inwestycje powinny być zrealizowane w miejscu ich 
zamieszkania. 

Dobre Miasto- ruszyła III edycja 
Budżetu Obywatelskiego

Lista projektów, dopuszczonych 
do głosowania mieszkańców:

1. Aktywnie na każdym osiedlu- od juniora do seniora.
2. Budowa drogi gminnej w Bzowcu.
3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Dobre 
Miasto poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Konsorcjum wsi- Wyrównywanie szans- boiska dla wszyst-
kich.
5. Przebudowa drogi od ulicy Grudziądzkiej do ulicy Kolejowej- 
wzdłuż garaży.
6. Dobromiejski kompleks sportowo- rekreacyjny dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.
7. Remont drogi gminnej nr 160005N Nowa Wieś Mała – Gło-
towo.
8. Plac rekreacyjno-sportowy z siłownią zewnętrzną i placem za-
baw w miejscowościach: Cerkiewnik, Międzylesie, Orzechowo 
i Podleśna.
9. Utworzenie terenów sportowo- rekreacyjnych przy Szkole 
Podstawowej nr 1 i na osiedlu Przysiółek Dolny.

Pełne informacje, wraz z dokładnym opisem każdego projektu 
odnaleźć można na stronie oficjalnej Urzędu Miejskiego w za-
kładce Budżet Obywatelski (bip.dobremiasto.com.pl).

Dokończenie ze strony 5
Biskup urzędował w pałacu 
w Smolajnach i sama jego postać 
mogłaby przyciągnąć w to miej-
sce turystów z całej Polski.
Obecnie w Zespole Pałacowym 
znajduje się tylko szkoła, jed-
nak, jak twierdzi starosta olsz-
tyński, Małgorzata Chyziak, 
nadszedł czas, żeby ten obiekt 
zyskał jeszcze większe przezna-
czenie- Od 2000 roku na mocy 
uchwały Rady Powiatu po-
wstała Szkoła Rolnicza w Smo-
lajnach i od tamtej pory znajduje 
się ona w tym zespole pałaco-
wym. Jednak niestety z uwagi na 
zmniejszającą się liczbę uczniów, 
a także na wysokie koszty utrzy-
mania tak dużego obiektu trzeba 
było się zastanowić nad czymś 

więcej, niż tylko prowadzeniem 
szkoły. Naprawdę ten obiekt ma 
wielką szansę na to, żeby przycią-
gnąć turystów.
Należy jednak dodać, że po rewi-
talizacji obiektu szkoła dalej tam 
pozostanie i nikt nie ma zamiaru 
jej likwidować.
Jednym z beneficjentów realiza-
cji tego projektu będzie gmina 
Dobre Miasto – Cieszę się z tego, 
że gmina Dobre Miasto może 
brać udział w tej inicjatywie, de-
klaruję każdą możliwą pomoc 
i wierzę w to, że Dobre Miasto 
również będzie mogło dołożyć ce-
giełkę do tego pięknego dzieła. 
Najważniejsze jest to, żeby ten 
obiekt był otwarty dla ludzi, po-
nieważ jest czym się zachwy-
cać, a po rewitalizacji obiekt ten 

będzie prawdziwą perełką -do-
dał Stanisław Trzaskowski, 
burmistrz Dobrego Miasta.
Wiadomo, że koszty takiej re-
witalizacji będą ogromne i na 
pewno wyniosą ponad kilkadzie-
siąt milionów złotych. Właśnie 
dlatego ta inwestycja ma być ro-
biona etapami, ponieważ trudno 
by było znaleźć środki finan-
sowe, żeby od razu przeprowa-
dzić całą rewitalizację.
W jaki sposób miałyby się odby-
wać zajęcia w Zespole Pałaco-
wym w Smolajnach dla dzieci? 
–Jeżeli chodzi o edukację arty-
styczną, czy muzyczną to ewi-
dentnie musi być to czas poza 
godzinami lekcyjnymi, czyli np. 
weekendy, czy wakacje, ale to 
wymaga jeszcze wszystko dopre-

cyzowania. Chciałabym na tym 
pierwszym etapie również zapro-
sić do współpracy szereg innych 

instytucji, które zajmują się sze-
roko rozumianą edukacją. – po-
wiedziała Dorota Łosko z Cen-

trum Doradztwa Europejskiego 
i Finansowego w Olsztynie.

raf

Beata Harań,wiceburmistrz Dobrego Miasta podpisuje protokół przekazania placu budowy

Od lewej: Stanisław Trzaskowski, Burmistrz Dobrego Miasta, Artur Chojecki, Wojewoda, Abp Józef Górzyński, Gustaw Marek Brzezin 
Marszałek, Małgorzata Chyziak, Starosta Olsztyński
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-Przepisy dekoncentracyjne są 
normą w wielu państwach eu-
ropejskich m.in. w Niemczech, 
Francji, Wielkiej Brytanii czy 
we Włoszech. W założeniu cho-
dzi o to, żeby jedna ze stron de-
baty publicznej nie miała zna-
czącej przewagi informacyjnej. 
Skąd więc ta niechęć do zmian 
wielu ludzi i instytucji medial-
nych w Polsce?
Pierwszą przyczyną jest niechęć 
wobec jakiejkolwiek nowości. 
Jest to nie tylko specyfika nas Po-
laków, lecz również nas jako lu-
dzi. Wszelkie zmiany wywołują 
w nas strach i niepewność. Druga 
przyczyna jest taka, że nawet ko-
nieczne zmiany obudowane są 
uwarunkowaniami politycznymi. 
Każda zmiana rodzi podejrze-
nia czy nie ma tam aspektu po-
litycznego. Tak jest np. z Trybu-
nałem Konstytucyjnym, Sądem 
Najwyższym czy reformami edu-
kacji. Te reformy są niekiedy po-
trzebne, ale są obudowane niepo-
trzebną frazeologią polityczną, 
przez co wzbudzają niechęć i nie-
ufność. Wszelkie zmiany są pro-
ponowane najczęściej na zasa-
dzie: do tej pory było źle, ale teraz 
zrobimy wszystko by było do-
brze. Nie ma jednak jasno wy-
artykułowanych przyczyn, dla-
czego politycy chcą dokonać 
takiej czy innej zmiany. Brakuje 
zwykłego, apolitycznego, wyra-

zistego i fachowego wyjaśnienia. 
Po trzecie, często reformy nie są 
w takiej wymowie za czymś, ale 
przeciw komuś, tzn. nie są prze-
prowadzane w imię czegoś np. 
szerszego dostępu czy pluraliza-
cji.
-Nie ma Pan wrażenia, że czę-
sto brakuje zwykłej debaty pu-
blicznej?
Oczywiście i to w praktycznie 
każdej dziedzinie – sądów, edu-
kacji czy mediów. Partia po-
lityczna, która zwykle docho-
dzi do władzy, chce gwałtownie 
wszystko zmieniać, żeby się po-
kazać. A trzeba najzwyczajniej po 
ludzku wspólnie usiąść i zastano-
wić się co dalej. Lepsze jest czę-
sto wrogiem dobrego.
-Główny argument zwolenni-
ków zmian jest taki, że nad-
mierna koncentracja wła-
sności w mediach szkodzi 
pluralizmowi.
Podejrzewam, że koncentracji 
mediów nie da się tak naprawdę 
uniknąć. Całkiem możliwe, że 
media będą dalej skoncentro-
wane, tylko pod innym „płasz-
czem”. Chociażby względy 
techniczne czy komercyjne po-
wodują, że na świecie można za-
uważyć tę koncentrację. Zresztą 
w tej chwili istnieje podejrze-
nie, że reforma jest zwykłą za-
słoną, żeby wprowadzić do me-
diów swoich ludzi. Tak bywało 

przecież już wcześniej np. gło-
śna sprawa Stadniny Koni w Ja-
nowie Podlaskim. Nawet najpo-
trzebniejsza reforma po ubraniu 
w nieodpowiedni „płaszcz”, traci 
swój sens.
-Ostrzeżeniem może być przy-
kład Węgier, gdzie ludzie po-
wiązani z rządzącym Fideszem 
niedawno przejęli wszystkie 18 
największych gazet regional-
nym w kraju.
To jest właśnie to niebezpieczeń-
stwo. Tak jak już wspomnia-
łem wcześniej, te reformy mogą 
prowadzić do tego, że dalej bę-
dziemy mieli do czynienia z kon-
centracją mediów, tylko pod inną 
„gwiazdą”.
-Polski rynek medialny jest 
w dużej mierze oparty na ka-
pitale zagranicznym. Taka 
reforma może spowodować 
lawinę zmian w polskich me-
diach. Dosyć powszechnie 
ostatnio używa się terminu re-
polonizacji mediów.
Problem tkwi według mnie 
przede wszystkim w atrakcyj-
ności samych mediów. Na sa-
mym końcu wszelkiej komuni-
kacji medialnej stoją odbiorcy 
i to oni powinni o tych mediach 
decydować. Reforma powinna 
iść w takim kierunku, aby to od-
biorca wszelkiego przekazu me-
dialnego był zadowolony. Mogę 
podać przykład służby zdrowia, 

w której nie reformuje się tego, 
co jest istotne, a kolejki do leka-
rzy ciągle są takie same. Ponadto, 
nie wiemy, jak miałaby ta repo-
lonizacja wyglądać. Czy cho-
dzi np. o ustawowe ograniczenie 
kapitału zagranicznego w spół-
kach czy może o rozbicie akcjo-
nariuszy grup medialnych. W tej 
chwili wszystko obraca się w grę 
słów. Poza tym stajemy przed in-
nym ważnym pytaniem – czy 
obecne media mają odzwiercie-
dlać stan istniejący, czy go kre-
ować? Niewątpliwie potrzebu-
jemy różnych mediów. Media 
polityczne też nie są niczym 
złym, tylko ta polityka musi być 
jasna i czytelna dla odbiorców. 
-Obecny rząd chce walczyć 
z monopolem na rynku me-
dialnym. Jeszcze w marcu 
2017 wiceminister kultury Pa-
weł Lewandowski stwierdził, że 
najgorzej sytuacja wygląda na 
rynku dzienników i czasopism 
lokalnych, w którym dominuje 
Polska Press Grupa, wydająca 
aż 20 dzienników regionalnych 
w 15 województwach (z wyjąt-
kiem woj. warmińsko-mazur-
skiego). W jaki sposób kwe-
stia monopolu medialnego jest 
unormowana przez Unię Euro-
pejską?
Unia Europejska to instytucja, 
która gwarantuje wolną konku-
rencję. Zwycięża po prostu ten, 
który ma największą liczbę od-
biorców. Unia jest przeciwna 
wszelkim takim ingerencjom ad-
ministracyjnym. Aczkolwiek 
przykład Niemiec czy Francji 
wskazuje na ochronę kapitału na-
rodowego w mediach.

-Czy może dojść do sytuacji, 
w której Unia Europejska po-
nownie zabierze głos w spra-
wie Polski, jak to miało miejsce 
przy okazji Trybunału Konsty-
tucyjnego?
Nie porównywałbym tych 
dwóch reform. W przypadku try-
bunału nie ma możliwości bez-
pośredniej weryfikacji społecz-
nej, tak jak jest w przypadku 
mediów – chociażby ostatni 
sondaż, dotyczący „Wiadomo-
ści” emitowanych przez telewi-

zję publiczną, pokazuje, iż więk-
szość Polaków jednoznacznie 
wskazuje, że jakość i wartość in-
formacji znacznie spadła. Przy-
pomnijmy sobie także sprawę 
ACTA, kiedy próbowano ograni-
czyć społeczności dostęp do In-
ternetu, co spotkało się z wielkim 
odzewem społecznym i sprawa 
upadła. Chciałbym wierzyć, że 
jeżeli reforma wypaczy ideę wol-
ności mediów, to społeczeństwo 
samo się najlepiej obroni.

Mateusz Kossakowski

Dekoncentracja mediów to reforma, którą polski rząd chce w najbliższym czasie 
przeprowadzić. Wiceminister kultury Jarosław Sellin zapowiedział, że szeroko ko-
mentowany projekt ustawy o dekoncentracji mediów zostanie ogłoszony wczesną 
jesienią i ma być przedstawiony do konsultacji społecznych. O tym, jakie zmiany 
mogą czekać polski rynek medialny po reformie, rozmawiamy z prof. Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego Januszem Gołotą. 

Czwarta władza przed reformą

Janusz Gołota, historyk, wykładowca akademicki, samorządo-
wiec, działacz społeczny oraz wieloletni prezes zarządu Ostro-
łęckiego Towarzystwa Naukowego. Zawodowo jest związany 
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w którym 
został profesorem nadzwyczajnym. Pracuje w Zakładzie Historii 
Mediów i Badań Medioznawczych w Instytucie Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej UWM. Specjalizuje się w zakresie hi-
storii najnowszej Polski.

Współdziałanie zaczęło się w marcu 
1998 roku, gdy Warmiński Związek 
Gmin podpisał deklarację o współ-
pracy z powiatem Osnabrück. 
W 2002 roku gmina Stawiguda roz-
poczęła współpracę z niemiecką 

gminą Wallenhorst. 1 marca 2002 
r. podpisano dokument przyjaźni, 
a 25 kwietnia tego samego roku, 
Rada Gminy w Stawigudzie podjęła 
uchwałę o współdziałaniu z gminą 
Wallenhorst. 22 czerwca podpi-

sano Deklaracje Partnerską Gmin. 
Współpraca pomiędzy gminami 
rozpoczęła się na wielu polach : 
kultury, sportu, oświaty i zdrowia, 
ochrony środowiska, wymiany mło-
dzieży szkolnej.
Podczas 15-letniego okresu współ-
pracy zorganizowano wiele cie-
kawych spotkań i wizyt między 
obiema zaprzyjaźnionymi gminami 
m.in. strażaków, nauczycieli, spor-
towców, zespołów artystycznych, 
młodzieży czy seniorów. W czasie 
tych wizyt gminy partnerskie mo-
gły wymieniać się poglądami, do-
świadczeniami wspólnie rozwią-
zywać problemy oraz podzielić się 

doświadczeniami w wydatkowa-
niu publicznych środków, a także 
porozmawiać na temat możliwości 
pozyskania dotacji z Unii Europej-
skiej.
Podczas obchodów 15-lecia nawią-
zania współpracy pomiędzy Sta-
wigudą a Wallenhorst trzeba wspo-
mnieć o poprzednikach, którzy ją 
zainicjowali: ś.p. Teodozym Jerzym 
Marcinkiewiczu, Urlichu Belde, Ir-
gard Wogehlzang i wielu innych, 
którzy również przyczynili się do 
tego jubileuszu. Przez ten okres 
rozwijała się przyjaźń, współpraca 
i wzajemne zrozumienie pomiędzy 
obywatelami sąsiadujących krajów. 
Partnerstwo pomiędzy gminą Sta-
wiguda a gminą Wallenhorst jest 
wyrazem jedności i tożsamości eu-
ropejskiej.

red

Na początku września 2017 r. delegacja z gminy Stawiguda wyjeżdża do Niemiec na obchody 
15-lecia partnerstwa pomiędzy gminą Stawiguda, a Wallenhorst (gmina samodzielna w Niem-
czech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück).

15 – lecie współpracy pomiędzy Stawigudą, 
a niemiecką gminą Wallenhorst

Partnerzy przed Urzędem Gminy w Stawigudzie
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Wcześniej odprawiono uroczy-
stą Mszę św. w intencji pszcze-
larzy w kościele bł. Anieli Salwy. 
Następnie barwny korowód prze-
szedł ulicami miasta na przed-
zamcze, na którym rozpoczęła się 
oficjalna część uroczystości. Wy-
różniający się właściciele pasiek 
zostali uhonorowani statuetkami 
im. ks. dr Jana Dzierżona oraz 
złotymi, srebrnymi i brązowymi 
odznakami Polskiego Związku 
Pszczelarskiego. W sposób szcze-
gólny pszczelarze uhonorowali 

burmistrza Olsztynka Artura 
Wrochnę oraz prezesa Rejono-
wego Koła Pszczelarzy w Olsz-
tynku Krzysztofa Wieczorka. 
Obaj otrzymali pamiątkowe gra-
wertony. Medal Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy wręczono 
staroście Powiatu Olsztyń-
skiego, Małgorzacie Chyziak. 
Święto pszczelarzy w Olsztynku 
wzbogaciło wiele imprez towa-
rzyszących- występy muzyczne, 
taneczne, konkursy dla dzieci, 
plener malarski, jarmark pszcze-
larski i inne. 
Burmistrz Olsztyna Artur 
Wrochna wysoko ocenia osią-
gnięcia i pracę Rejonowego Koła 
Pszczelarskiego w Olsztynku - 
Od lat obserwuję bardzo aktywną 
działalność naszych pszczelarzy. 
Dotyczy to nie tylko ich pracy 

we własnych pasiekach. Wspa-
niale włączyli się w przygotowa-
nie Dnia Pszczelarza i godnie 
przyjęli koleżanki i kolegów z wo-
jewództwa. O kondycję pszcze-
larstwa w naszym regionie zapy-
taliśmy prezesa Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Olsz-

tynie Józefa Zyska- Kondycja 
naszych pasiek na tle kraju nie 
wygląda najgorzej. Wojewódzki 
Związek Pszczelarzy ma około 
1500 członków. Posiadamy po-
nad 50 tysięcy rodzin pszczelich. 

Trzeba zaznaczyć, że ok. 20% 
pszczelarzy w naszym regionie 
jest niezrzeszonych. Krzysztof 
Wieczorek, prezes Rejonowego 
Koła Pszczelarzy w Olsztynku 
ocenia tegoroczny sezon jako 
przeciętny - Bardzo dobry był po-

czątek sezonu, ponieważ wspa-
niale nektarowały rzepaki. Go-
rzej było z lipą- ta wymarzła. 
Pożytki gryczane wyglądają za to 
całkiem przyzwoicie.
Pszczelej hodowli nie da się pro-
wadzić tylko i wyłącznie z chęci 

zysku. Jeżeli pszczelarz nie 
włoży w pracę serca, jeśli nie 
podchodzi z miłością do pszczół, 
przewiduję, że szybko zakończy 
prowadzenie pasieki- przekonuje 
Krzysztof Wieczorek. 
Wśród zaproszonych gości 
przybyła wicemarszałek Wo-
jewództwa Warmińsko- Ma-
zurskiego Wioletta Śląska-
-Zyśk, posłowie na Sejm RP 
oraz starosta olsztyński Mał-
gorzata Chyziak. Obecni byli 
również- obecny prezydent 
Polskiego Związku Pszczelar-
skiego Waldemar Kudła, jego 
poprzednik – Tadeusz Sabat 
oraz prezes Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Olsz-
tynie Józef Zysk. 

rad

Wojewódzki Dzień Pszczelarza to wyjątkowe święto, które jest podsumowaniem 
działalności pasiecznej całego sezonu. W tym roku gospodarzem tego wydarzenia 
była Gmina Olsztynek. Oficjalne obchody odbyły się 20 sierpnia na przedzamczu 
olsztyneckiego zamku. 

XIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Olsztynku

Planowany termin ukończenia 
budowy to grudzień 2017 r. Chod-
nik wzdłuż drogi powiatowej na 
ul. Gietrzwałdzkiej, z miejscowo-
ści Bartąg do stacji PKP zostanie 
wybudowany w 2018 r.

Kolejne podpisanie umów na-
stąpi po przeprowadzeniu kolej-
nych procedur przetargowych, 
a zakończenie budowy chod-
ników przy ul. Nagietkowej, 
Akacjowej, Kwiatowej, Ru-

miankowej oraz budowa ulicy 
Przyrodniczej wraz z traktem 
pieszo-rowerowym w Bartągu 
nastąpi w 2019 r.
Inwestycja będzie dofinanso-
wana z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 w ramach alokacji 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych.

red

Wójt gminy Stawiguda, Irena Derdoń podpisała pierwsze umowy z wykonawcami na realizację projektu „Po-
prawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda”. W pierwszej kolejności realizowane będą: ścieżka pieszo-
-rowerowa od miejscowości Dorotowo do Majd, a także trakt pieszo-rowerowy prowadzący z miejscowości 
Bartążek wzdłuż jeziora Bartąg do ul. Przyrodniczej.

Podpisano pierwsze umowy na realizację projektu 
„Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda”

Medalami i odznakami uhonorowano wiele osób

Produkty pracy pszczół i pszczelarzy

Produkty pracy pszczół i pszczelarzy

Drugi od prawej: Prezydent PZP Waldemar Kudła

Pamiątkowe grawertony 

Wójt, Irena Derdoń podpisuje umowę
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-Skąd pomysł utworzenia sto-
warzyszenia?
Magdalena Lewkowicz: Na po-
mysł wpadła Izabela Orłowska 
wraz z kilkoma innymi działacz-
kami przeciwko bezdomności 
zwierząt, głównie kotów. Ich sytu-
acja była beznadziejna, ponieważ 
schronisko przyjmowało tylko 
pieski. Koty się rozmnażały, gdyż 
nie było świadomości konieczno-
ści sterylizacji. Karmiciele, czę-
sto starsi ludzie, byli szykanowani 
w środowisku lokalnym za to, że 
dokarmiają i dbają o bezdomne 
koty. Widziałyśmy też jak działają 
podobne stowarzyszenia w Gi-
życku czy Kętrzynie. 
Izabela Orłowska: Każda 
z nas i tak działała już od dłuższego 
czasu „na własną rękę”. Pierwot-
nie korzystaliśmy z uprzejmości 
innych organizacji prozwierzę-
cych, które użyczały nam konta do 
zbiórek pieniężnych. Założyliśmy 
stronę miłośników kotów w serwi-
sie społecznościowym Facebook, 
która szybko zyskała sympatyków, 
osoby wspierające, ale również i te 
szukające pomocy. Staramy się za-
spokoić potrzeby wszystkich, bo 
pomaganie to proces zależności 
i przypadków.
-Jak wygląda wasza praca 
w stowarzyszeniu? 
Liwia Jarosińska: To praca na 
wielu „frontach”. Na co dzień to 
zazwyczaj koordynowanie do-
mów tymczasowych, umawianie 
wizyt u weterynarzy, sprawdza-
nie czy wszystko jest dobrze i czy 
niczego nie brakuje. To także szu-

kanie domów kociakom, odpo-
wiadanie na wiadomości, ale też 
pomaganie ludziom, którzy mają 
swoje koty, ale np. bardzo trudną 
sytuację materialną – czasami po-
magamy w leczeniu takich kotów, 
robimy też zbiórki na ich lecze-
nie. Oprócz tego, 2-3 razy w roku 
robimy zbiórki karmy. Staramy 
się pomagać jak tylko możemy. 
Niestety nie jesteśmy pogoto-
wiem i nie prowadzimy schroni-
ska, więc nie możemy jeździć na 

„interwencje”. Pomagamy także 
w łapaniu kotów do sterylizacji, 
bo to jedna z najważniejszych dla 
nas rzeczy. Trzeba zapobiegać 
niekontrolowanemu rozrodowi, 
żeby ograniczać w ten sposób 
bezdomność.
M.L.: Wspomagamy karmi-
cieli z Mrągowa i Piecek. Prze-
kazujemy im koce do legowisk 
i karmę. Obecnie pod opieką kar-
micieli jest ok 140 kotów bez-
domnych, wolno żyjących, które 
często nie nadają się już do adop-
cji. Same też jesteśmy karmiciel-

kami. Prowadzimy też akcje edu-
kacyjne nt. zwierząt domowych 
dla dzieci w przedszkolach i szko-
łach. 
-Dlaczego warto adoptować 
„bezdomniaki”? Czy taka ad-
opcja wiąże się z jakimś ryzy-
kiem?
I.O.: „Bezdomniaki” są nieko-
chane i niczyje. Wielokrotnie po-
znały człowieka od najgorszej 
strony. Zasłużyły na prawdziwą 
miłość.
L.J.: To absolutnie cudowne 
zwierzaki, którym możemy dać 

dom, szansę na wspaniałe życie. 
Takie odratowane koty są bardzo 
wdzięczne i kochają swoich ludzi. 
Ja osobiście mam takie poczucie, 
że dopóki są bezdomne zwierzęta 

czy zwierzaki w schroniskach, to 
należy w pierwszej kolejności je 
adoptować i dać im szansę na do-
bre życie.
-Jak wygląda typowy proces 
adopcyjny?
M.L.: Jeśli kociak trafi do nas 
i naszych domów tymczasowych, 
ma zabezpieczoną wizytę wete-
rynaryjną. Przygotowujemy mu 
opis i tworzymy ogłoszenie na 
OLX oraz naszej stronie Face-
book. Gdy zgłosi się potencjalny 
domek, sprawdzamy jego wiary-
godność, przeprowadzamy wy-

wiad przedadopcyjny. Nieraz lu-
dzie się z tego powodu dziwią. 
Nas jednak interesuje, gdzie trafi 
nasz podopieczny. Pytamy o wa-
runki: czy kot będzie domowy, 
czy wychodzący czy będzie ste-
rylizowany, czy wcześniej były 
w domu zwierzaki lub czy są 
obecnie itd. Jeśli ktoś spełnia pod-
stawowe wymagania, może do 
nas przyjechać po kociaka lub 
w niektórych sytuacjach sami 
załatwiamy transport w miej-
sce adopcji. Zawsze umawiamy 
się także w sprawie kontaktu po-
adopcyjnego: sprawdzamy, jak 
kot rośnie i czy wszystko jest 
w porządku. Zdarzają się niestety 
tez powroty kotów, ale nie jest to 
częste
-Współpracujecie z wieloma 
ludźmi. Wielu z nich oferuje 

pomoc w formie tzw. „domów 
tymczasowych”
M.L.: Domy tymczasowe to nasz 
skarb. Są to prywatne osoby,m 
mające swoje zwierzaki i przygar-
niające na pewien czas maluszki 
lub zguby. Takie kociaki są z cza-
sem wyadoptowane do swoich 
domów stałych. Jeszcze trzy lata 
temu nikt nie chciał nam poma-
gać, a teraz dużo osób przekonało 
się, że można być domem tym-
czasowym i pomóc maluszkom 
przeżyć. Obecnie swojego domu 
naszym kotom bezdomnym uży-

czyło 7 rodzin. Niektórzy także 
sami przygarniają kota i piszą do 
nas z prośbą o pomoc w szukaniu 
domku. Zależy nam na tym, żeby 
ludzie sami nauczyli się pomagać, 
bo to nie jest trudne. 
-Wasza praca jest czaso-
chłonna, a wszystkie pracujecie 
także zawodowo. Gdzie znaj-
dujecie siłę i motywację do dal-
szych działań?
M.L.: To prawda. wszystkie pra-
cujemy zawodowo. Często bra-
kuje nam czasu. Siedzimy po no-
cach, żeby nadrobić zaległości. 
Każdą wolną chwilę wykorzystu-
jemy, aby logistycznie wszystko 
dopracować. Mamy mało wol-
nych weekendów, ale widok 
cierpiącego, bezdomnego zwie-
rzaka nie daje nam spokoju. Siłę 
znajdujemy w naszym zespole, 
bo jedna uzupełnia, motywuje, 
wspiera i napędza drugą, trzecią 
i czwartą – jak w dobrej rodzinie. 
I.O.: Pomaganie to nasza pasja 
i „czysta” motywacja. Realizu-
jemy swoje wewnętrzne potrzeby 
i nie robimy nic dla „fejmu”. Te-
raz mamy ciężki okres przeciąże-
nia i wyczerpania, bo kocie dra-
maty obciążają, ale też nadają 
sens naszemu życiu
L.J.: Jak się powiedziało A, to 
trzeba powiedzieć B, niezależnie 
od tego czy mamy siły, czy nie. 
Nie da się wytłumaczyć kotom: 
„sorry, jestem zajęta, nie mam siły 
ani nastroju”. Pomoc staje się czę-
ścią naszego codziennego życia, 
Musimy ją jakoś wpleść w nasze 
codzienne obowiązki, a miłość do 
bezbronnych istot potrzebujących 
pomocy jest silniejsza niż zmę-
czenie. Motywacja pojawia się 
też, kiedy widzimy zmiany wokół 
nas, w mieście, w mentalności lu-
dzi, to, że czasami udaje się wpro-
wadzić malutką zmianę, która 
znaczy naprawdę wiele…

Mateusz Kossakowski

Stowarzyszenie Kociarze Mrągowo powstało formalnie w 2014 roku. Pomysło-
dawczynie pomysłu stwierdziły, że warto połączyć siły i zrobić coś pożytecznego, 
aby zwierzaki miały opiekę, a ludzie o wielkich sercach przestali bać się w Mrągo-
wie pomocy zwierzętom. Okazuje się, że tych ludzi jest coraz więcej i slogan „warto 
pomagać” nie jest tylko pustym sloganem.

„Bezdomniaki” są niekochane i niczyje

Zanim dorośli widzowie obej-
rzeli film, animatorzy zajęli się 
najmłodszymi uczestnikami im-
prezy. W Parku Wiejskim były 
zabawy z kolorową chustą i pi-
łeczkami, wielkie bańki my-
dlane i wata cukrowa. Dużym 
powodzeniem cieszyły się pro-
jekcje mobilnego planetarium, 
które rozstawiło swoją kopułę 
w sali gimnastycznej tutejszego 
Zespołu Szkół. Dzieci, które 
obejrzały projekcje o tematyce 
astronomicznej, wychodziły 
z astrolabium z wypiekami na 
twarzach. Filmy dostosowane 

były do wieku danej grupy wi-
dzów, a tych w sumie było 
około stu. Na medal spisał się 
współorganizator wydarzenia – 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Świątkach, która przygotowała 
przekąski na nutę śródziem-
nomorską, zgodnie z tematyką 
filmu ( „Zakochani w Rzy-
mie”). Oprócz smacznych ciast 
i sałatek, można było skoszto-
wać kolorowych szaszłyków z 
oliwkami. Bibliotekarze i wo-
lontariusze przygotowali także 
duże ilości popcornu- widzowie 
mogli się więc poczuć, jak w 

prawdziwym kinie. jak w praw-
dziwym kinie. 
Imprezie towarzyszyła wystawa 
Domu Oświatowego Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach. Biblio-
teka Publiczna w Świątkach, 
jako jedna z trzech placówek 
w kraju, współpracuje z Biblio-
teką Śląską przy realizacji pro-
jektu „Pole widzenia książki”. 
-Jest to kolejny sposób bibliotek 
na przyciągnięcie czytelników- 
wyjaśnia Halina Kirjew, kie-
rownik Biblioteki Publicznej 
w Świątkach. Chodzi o twór-
cze obcowanie z literaturą. W 

związku z projektem zrealizowa-
liśmy już wiele warsztatów, wy-
cieczek, powiązanych ze sztuką 
wizualną , architekturą, czy hi-
storią. Literatura jest przekła-
dana na inne dziedziny sztuki. 
Dzisiaj spotykamy się z X Muzą. 

red

Pierwszym przystankiem na trasie objazdowej drugiej edycji Powiatowego Kina 
pod Gwiazdami były Świątki. Na imprezę zorganizowaną 17 sierpnia przez Powiat 
Olsztyński przyszło prawie 250 osób. Wśród nich znaleźli się m.in. wicestarosta 
Andrzej Abako i radna powiatowa Anna Maria Klewiado. 

Powiatowe Kino Pod Gwiazdami- przystanek Świątki

Od lewej: Angelika Kieda, Izabela Orłowska, Liwia Jarosińska, Magdalena Lewkowicz

Halina Kirjew ,kierownik GBP w Świątkach z pracownikami zadbała 
o poczęstunek dla widzów
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MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE

AUTO-MOTO SPRZEDAM

RENAULT Megane III 1,5 diesel, 
srebrny, 663-817-286.

AUTO-MOTO KUPIĘ

! SKUP aut – gotówka 508-460-125.
CAŁE, powypadkowe 502-180-869.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA

2-OSOBOWY, 604-165-790.
2-POKOJOWE, Dajtki, 600-988-
588.
MIESZKANIE/ pokój, studentkom/
pracującym, 724-312-918.
POKÓJ 1-osobowy Jaroty, 696-784-
018.
POKÓJ 576-216-235.
POKÓJ, 880-200-901.
WYNAJMĘ mieszkanie, 608-506-
560.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

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

Tel. 795-820-780.

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

Tel. 795-820-780.

2-POKOJOWE 39m2 Dworcowa 

179.000zł, 89/543-08-61 “Sadow-
ski”.
3- POKOJOWE 60,60m2 Malew-
skiego 215.00zł, 89/543-08-61 “Sa-
dowski”.
3-POKOJOWE, 606-737-910.
4-POKOJOWE, apartamentowiec, 
garaż, 501-128-199.
DOM do remontu, Stawiguda, 
270.000zł, działka 8a, 732-187-238.
DOM k. Giżycka 255.000zł, 782-
545-384.
DOM parterowy 120m2 +pełne pod-
piwniczenie 120m2 (r. Bud. 1995), 
działka 8a, Stawiguda, 295.000zł (do 
negocjacji), 723-187-238.
DOM z warsztatem 1800zł/m2 Olsz-
tyn-Dywity, 6km do Ratusza, działka 
2500m2, tel. 604-781-781.
DWA bezpośrednio sąsiadujące ze 
sobą domy po 120m2 każdy (jeden 
dom do remontu), oddzielne działki 
po 8 arów każda -Stawiguda, 732-
187-238.
DZIAŁKI budowlane 30-arowe Li-
powo Kurkowskie, okolice jeziora. 
Atrakcyjna cena, tel. 601-595-016.
FROMBORK mieszkanie 67,24m2, 
parter, 3 pokoje, 663-617-286.
SPRZEDAM mieszkanie – Mrą-
gowo na Osiedlu Brzozowym 
32,3m2 oraz na Osiedlu Grun-
dwaldzkim 24,3m2, tel. 507-421-
390.
WWW.DOMKIHOLENDERSKIE.
EU 503-103-703.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabiania 
dla każdego 601-64-90-31, 504-175-
182.
ATERIMA MED Opiekunki 
Niemcy. Premie Letnie! Tel. (58)506-
55-88.
BLACHARZA samochodowego, 
604272384.
BUDOWLAŃCÓW 502-202-377.
DOCIEPLENIA, Niemcy- legalnie, 
wysokie zarobki, (+49)171-53-15-
667.
FIRMA zleci wykonanie rozbudowy 
budynku -stan surowy – Gmina Ra-
dzymin. Tel. 512-465-628, 512-465-
629; praca_instal@o2.pl
FRYZJERA(KĘ), 607-349-081.
GERAMINSTĘ e-mail: gal-met@
gal-met.com, (89)526-17-91.
HURTOWNIA mięsa i wędlin 
w Olsztynie zatrudni kierowcę oraz 
magazyniera CV: olsztyn@bruno-
tassi.com.pl
KIEROWCA kat. C+E z doświad-
czeniem na cysterny spożywcze, me-
chanik, tel. 692-448-012, 608-414-
788.
KOMPETENTNEGO w gospodar-
stwie rolnym, wysokie wynagrodze-
nie 695-522-200.
KRAWCOWE, Tel. (89)674-04-46.
MALARZ, 574-304-995.
MALARZA, szpachlarza 504-720-
494.
MONTAŻ mebli sklepowyc, delega-
cje kraj i zagranica. CV: ami@arni.
com.pl, 602-670-526.

MURARZY do pracy w Niemczech 
z językiem komunikatywnym nie-
mieckim lub rosyjskim, 508-300-
539.
NIEMCY- cieśle, murarze, zbrojarze, 
dżwigowi oraz absolwenci szkół bu-
dowlanych, znajomość języka nie-
mieckiego mile widziana, 730-011-
300.
OPIEKA-Niemcy. Krótkie pobyty, 
atrakcyjne zarobki i premie! 509-
250-107, www.mikroserwis.com
PIELĘGNIARKĘ pilnie do gabinetu 
lekarskiego, Giżycko. 696-478-676.

INNE KUPIĘ

BURSZTYN, 518-682-545.
KUPIĘ dłużycę, 606-681-747.
MASZYNY stolarskie, 602-459-611.
PŁYTA drogowa mon, jumbo, tre-
linka, cegła, płytki chodnikowe, 
ściany oporowe, kruszywo bete-
nowe, konstrukcje stalowe. Prowa-
dzimy skup prefabrykatów po skoń-
czonej inwestycji: płyt drogowych 
jumbo, kostki oraz kontenerów bu-
dowlanych, 500-104-197.

INNE SPRZEDAM

SPRZEDAM nowy silnik WSK 125. 
Tel 697 343 270.
! Drewno kominkowe, 501-036-423.
16,80ZŁ blachy na dachy, 605-931-
138.
BUK opałowy Barczewo, 607-777-
650.
DREWNO kominkowe (opał mie-
szany), 100zł/metr, 514-988-425, 
669-483-895.
DZIAŁKĘ ogrodniczą, Słoneczna 
Polana, 796-050-600.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie, glazurnicze, podłogi. 
Tel. 795 820 780.

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie, glazurnicze, podłogi. 
Tel. 795 820 780.

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, malar-

skie, glazurnicze, podłogi. 
Tel. 795 820 780.

! GLAZURA, terakota, hydrau-
liczne, 795-820-780.

! SZPACHLOWANIE, remonty so-
lidnie 510-899-603, 535-657-867.
GARAŻE blaszane, ocieplane, 
bramy garażowe, wiaty, hale. Trans-
port i montaż, raty, www.garazyki.pl, 
(58)535-15-96, 601-193-777.
GLAZURA, terakota 517-676-901.
GLAZURNICZE, 601-691-504.
HYDRAULICZNE kompleksowo, 
513-010-440.
MALOWANIA, szpachlowanie 
www.budownictwoteodormierze-
jewski.pl, 504-720-494.
MALOWANIE 502-082-730.
REMONTY -wykończenia, 602-
864-002.
REGIPSY, 503-324-651.

REMONTY, wykończenia, 504-194-
107.
TAPETOWANIE, malowanie, 694-
034-319.
ŻALUZJE www.rolex.olsztyn.pl, 
604-208-005.
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Tegoroczni finaliści będą rywali-
zować na łodziach klasy Omega. 
Regaty zostaną rozegrane ze 
startu wspólnego w systemie 
przesiadkowym. Biuro regat, 
otwarcie, ogłoszenie wyników 
i ceremonia zamknięcia cyklu 
odbędą się w restauracji Cafe 
Estrada pod mrągowskim am-
fiteatrem. Wpisowe do zawo-

dów wynosi 40 zł od osoby doro-
słej i 20 zł od dzieci i młodzieży. 
Możliwy jest także wstęp na after 
party dla kibiców po wpłace-
niu 30 zł od osoby. Ceremonia 
otwarcia została zaplanowana na 
10.00, a pierwszy start wyścigu 
finałowego odbędzie się o godzi-
nie 11.00
Oprócz zawodów finałowych, 

odbędą się także 2 wyścigi dłu-
godystansowe. Wyścigi odbędą 
się na łodziach własnych za-
wodników w formule OPEN. 
Zgłoszenia do zawodów będą 
przyjmowane w biurze regat do 
godziny 10.00.
Po regatach o godzinie 19.00 od-
będzie się poczęstunek, losowa-
nie nagród oraz ceremonia za-

mknięcia. Zakończenie zwieńczą 
koncerty muzyczne: znany ze 
świetnych coverów grupy Dżem 
zespół Blues 4 Cash, łączący 
piosenkę żeglarską, poezję śpie-
waną i pop akustyczny Przemek 
Maruchacz oraz uznany, debiu-
tujący za mikrofonem w cyklu 
ŻGP Mrągowa, Leszek Szcze-
chula.
W regatach Norbud Andrzej Sar-
nowski Cup akwen wyścigów 
będzie się znajdować po północ-
nej stronie jeziora Czos. Zmaga-
nia będą widoczne z pomostów 
plaży Hotelu Mercure Mrągowo 
Resort & Spa, plaży miejskiej 
i nabrzeża przy amfiteatrze. Do 
dyspozycji kibiców będą rów-
nież czekały rowery wodne, ło-
dzie i pontony, które będzie 
można wypożyczyć. Oprócz 
tego, firma Krasnobrodzka Ra-
cing udostępni swój tramwaj 
wodny, który będzie robił bez-
płatne wycieczki po trasie regat.

Mateusz Kossakowski

Już w najbliższą sobotę 26 sierpnia odbędą się ostatnie, finałowe regaty Żeglarskiego Grand 
Prix Mrągowa 2017 — Norbud Andrzej Sarnowski Cup. Wcześniej odbyły się 4 regaty elimina-
cyjne, które wyłoniły 8 tegorocznych finalistów cyklu. Z grupy jachtów kabinowych awansowali 
sternicy: Grzegorz Pieczko, Jakub Malicki, Karol Góralczyk i Dariusz Bałdyga. Z kolei w klasy-
fikacji jachtów otwarto pokładowych najlepsi okazali się: Sebastian Jurkiewicz, Tomasz Krzy-
wosz, Paweł Marcinkjan i Maciej Majak.

Przed nami finał Żeglarskich 
Grand Prix Mrągowa 2017

Program regat:
Restauracja Cafe Estrada nad j. Czos przy amfiteatrze:
8.30-10.00 Zapisy do regat
10.00 Uroczyste otwarcie regat
10.10 Odprawa sterników finałowych
11.00 Start do regat finałowych
19.00 After party
19.30 Zakończenie regat

Po Janie Genatowskim tre-
nowaniem wioślarzy zajął 
się m.in. Wiesław Witkow-
ski, który tak wspomina swoją 
przygodę w sekcji wioślarskiej 
klubu KKS Warmia Olsztyn – 
Do klubu sprowadził mnie Bog-
dan Mossakowski w 1969 roku. 
W klubie zawsze była punktual-
ność, wielka praca, ale i wspa-
niała atmosfera, ponieważ bez 
niej nie można osiągać dobrych 
wyników. Chłopcy prowadzeni 
przez trenera Jana Genatow-
skiego zdobyli Mistrzostwo Pol-
ski Młodzików w czwórce, a my 
zdobyliśmy brązowy medal. Te-
raz zdarza się, że w mistrzo-
stwach Polski startuje po pięć 
czy siedem osad, a wtedy było 
ich kilkadziesiąt, dlatego trud-
niej było wywalczyć dobre miej-
sce.
– W 1970 roku byliśmy dwa razy 
wicemistrzami Polski Federacji 

Kolejarz. Tych kolejowych klu-
bów było wtedy około dziesię-
ciu. W tamtym roku doznaliśmy 
również pierwszego osłabienia, 
ponieważ Kazimierz Klucznik 
poszedł do wojska, a zastąpił 
go Jerzy Frątczak. Rok 1971 był 
bardzo dobry dla nas, ponie-
waż wygraliśmy zarówno w me-
czu Polska vs NRD, jak i Polska 

vs Węgry. W następnym roku 
wiosłowałem w dwójce z Ada-
mem Tomasiakiem, ale gdy ten 
poszedł do wojska, to zosta-
łem sam. Później startowałem 
na dwójce z Jurkiem Frątcza-
kiem. Chciano nas wziąć do 
Ośrodka Przygotowań Olimpij-
skich w Szczecinie. Ja jednak 
ostatecznie zostałem w Olszty-

nie – wspomina Wiesław Wit-
kowski.
Następnie Wiesław Witkow-
ski przeszedł kurs instruktora, 
żeby móc trenować młodych 
zawodników. W 1973 roku roz-
począł treningi z czterema wio-
ślarzami, a byli to: Waldemar 
Deska i Ireneusz Więckow-
ski, a także Ireneusz Liwczan 
i Mirosław Wojna. W tam-
tym czasie sekcję przejęły trzy 
osoby, czyli Urszula Polechoń-
ska, Jerzy Łuński, a także wspo-
minany Wiesław Witkowski. 
Młodych zawodników trenował 
wtedy także przez krótki czas, 
Mieczysław Zięba. 
1974 rok był bardzo udany dla 
wioślarzy z Olsztyna, ponieważ 
Ireneusz Więckowski i Walde-
mar Deska oraz sternik Irene-
usz Kucharczyk wywalczyli 
złoty medal na Mistrzostwach 
Polski Juniorów. Ten sam tytuł 
wywalczyły w dwójce bez ster-
nika Barbara Witkowska i Bo-
żena Walentynowicz, a trzecie 
miejsce zdobyła dwójka Ireneusz 

Liwczan i Mirosław Wojna ze 
sternikiem Dariuszem Stypuł-
kowskim.
-Deska i Więckowski to byli niesa-
mowicie zdolni zawodnicy i mieli 
ogromny potencjał, tylko nie-

stety bardzo się ze sobą kłócili. 
Największym sukcesem z punktu 
widzenia trenerskiego było do-
prowadzenie do tego, żeby wy-
startowali i się nie pokłócili. 

Dokończenie na stronie 15

Kontynuujemy cykl, w którym przypominamy historię sekcji wioślarskiej klubu 
sportowego KKS Warmia Olsztyn. Poprzedni odcinek skończyliśmy na tym, jak tre-
ner Jan Genatowski zakończył swoją działalność w sekcji. 

KKS Warmia Olsztyn potęgą wioślarstwa-cz.3 

Mistrzostwa Polski Juniorów rok 1971- sternik- Tadeusz Szeklicki, Lech Makowski, Wie-
sław Witkowski, Adam Tomasiak i Jerzy Frątczak (czwórka zajęła drugie miejsce)

Od prawej: Sternik- Tadeusz Szeklicki, następnie, Lech Makowski, Wiesław 
Witkowski, Adam Tomasiak, Jerzy Frątczak

Regaty na jeziorze Czos to wspaniały widok i przeżycie
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-Zacznijmy od początku Pana 
przygody ze Stomilem. Klub 
najpierw ogłosił, że nowym tre-
nerem będzie Artur Derbin, ale 
ostatecznie zdecydowano się na 
Pana. Negocjacje były trudne, 
czy może już wcześniej poja-
wiło się jakieś zainteresowanie 
ze strony Stomilu?
To ja się orientowałem na rynku, 
czy jest jeszcze jakiś wolny etat 
i po tym, jak okazało się, że 
sprawy z trenerem Derbinem się 
komplikują, nawiązaliśmy kon-
takt ze Stomilem. Doszliśmy do 
porozumienia z prezesem i pod-
pisaliśmy kontakt.
-Długo się Pan nad tą propozy-
cją nie zastanawiał?
Już kilka sezonów temu się przy-
mierzałem do prowadzenia Sto-
milu. Były różne zawirowania 
z trenerami, jednak wtedy nie 
było mi pisane, żeby tu praco-
wać. Teraz długo się nie zasta-
nawiałem, ponieważ tej pracy, 
zwłaszcza na szczeblu central-
nym, jest mało i trzeba podej-
mować wyzwania. Ja nie boję 
się trudnych zadań, dlatego zde-
cydowałem się ubiegać o pracę 
w Olsztynie.
-Po objęciu Stomilu kontak-
tował się Pan z byłym trene-
rem Adamem Łopatko w celu 
wymiany poglądów na temat 
klubu?
Akurat trenera Łopatko znam, 
ponieważ razem uczestniczy-
liśmy w kursie na UEFA PRO, 
kończąc kwalifikacje trener-
skie, aczkolwiek nie czułem po-
trzeby, żeby się z nim kontak-
tować. Spotkaliśmy się jednak 
przypadkowo na kursie w War-
szawie. Przywitaliśmy się, po-
żartowaliśmy chwilę i na tym się 
skończyło. 
-Przed sezonem w drużynie do-
szło do sporej przebudowy. Ilu 
z tych zawodników co przy-

szło do klubu, to Pana autor-
skie transfery? Czy Stomil nie 
może sobie wybierać zawodni-
ków, tylko musi brać tych, któ-
rzy obecnie są dostępni?
Myślę, że Stomil, to jest marka, 
ranga, a także kibice, którzy są 
wpisani w życiorys tego klubu. 
Nie jest to przypadkowy klub, 
do którego trafia się z ulicy czy 
łapanki. Sytuacja Stomilu była 
trudna, ale nie beznadziejna i nie 
wymagała nerwowych ruchów 
Nie musieliśmy brać każdego za-
wodnika, który się rusza, tylko 
selekcjonowaliśmy zawodni-
ków. Chętnych do gry w Olszty-
nie nie brakowało.
-Rozglądacie się jeszcze za ja-
kimiś wzmocnieniami?
Na pewno się rozglądamy i jeżeli 
jakiś wartościowy piłkarz będzie 
na rynku, to na pewno się zasta-
nowimy. Okienko jest jeszcze 
otwarte, chociaż ja uważam, że 
nasza kadra jest troszeczkę zbyt 
liczna, dlatego wpuszczając ko-
lejnego zawodnika, będzie nas 
za dużo. Okienko jest jednak 
otwarte, zarówno w jedną, jak 
i drugą stronę. Na razie czekamy 
cierpliwie i nie celujemy tylko 
w polski rynek, ale również za-
graniczny.
-Jaki jest cel Stomilu na ten se-
zon? 
Na pewno będzie to trudny se-
zon, ponieważ zespół został bar-
dzo przebudowany. W pierw-
szych spotkaniach tego sezonu 
występowało tylko dwóch pił-
karzy, którzy w poprzednich roz-
grywkach mieli pewne miejsce 
w składzie. Jest to teraz zupeł-
nie nowa drużyna. Naszym pod-
stawowym celem jest utrzyma-
nie. Poziom pierwszej ligi idzie 
z roku na rok do góry i trudno 
jest w tym momencie wyłonić 
kandydatów do awansu czy do 
spadku. 

-Dwa pierwsze mecze sezonu 
zakończyliście porażkami, ale 
później już przyszło zwycię-
stwo z Podbeskidziem. Czy 
morale w drużynie dzięki tej 
wygranej się poprawiło?
Trudno udawać twardziela i mó-
wić, że jak dostaje się dwa razy 
po trzy bramki i nie zdobywa się 
punktów, to jest wszystko ok. Do-
brałem takich ludzi do drużyny, 
którzy umieją sobie poradzić 
w trudnych sytuacjach. Nikt się 
nie załamał, a to było najważniej-
sze. Dużo pracowaliśmy nad sferą 
mentalną przed tym meczem, po-
nieważ widziałem, że we wcze-
śniejszych spotkaniach umiejęt-
ności nam nie brakowało. Gdzieś 
tam zawodziła koncentracja, bra-
kowało pewności siebie czy też 

zgrania. To zwycięstwo było ta-
kim pierwszym krokiem do osią-
gnięcia naszych celów, ale jeszcze 
musimy tych kroków sporo wy-
konać.
-Co Pan powiedział zawodni-
kom w szatni w przerwie me-
czu z Podbeskidziem? W dru-
giej połowie Stomil był zupełnie 
innym zespołem i grał znacznie 
lepiej.
Gra się tak, jak przeciwnik po-
zwala. W zespole z Podbeskidzia 
grają bardzo dobrzy piłkarze, któ-
rych niełatwo jest rozmontować 
i trzeba było to robić cierpliwie. 
Miałem trochę pretensji w szatni 
do zawodników, ponieważ nie tak 
obchodziliśmy się z piłką i stwa-
rzaliśmy mało sytuacji bramko-
wych. Skierowałem swoje uwagi 

do zespołu, ale nie było jednego 
magicznego słowa, które miałoby 
odmienić oblicze meczu. Uwa-
żam, że pracowaliśmy na ten wy-
nik przez 95 minut i z minuty na 
minutę było widać, że te nasze 
szanse się zwiększają.
-Jest jakiś konkretny system 
gry, który Pan preferuje np. gra 
jednym napastnikiem? A może 
jednak wyobraża sobie Pan, że 
Artur Siemaszko i Paweł Ab-
bott wychodzą razem w pierw-
szym składzie i Stomil gra na 
dwóch napastników?
My nawet w takiej konfiguracji 
graliśmy drugą połowę w Choj-
nicach i uważam, że nie wyglą-
dało to najgorzej. Nie wszyscy 
piłkarze są jeszcze odpowiednio 
przygotowani do sezonu, ale na 
pewno nie bałbym się podjęcia ta-
kiej decyzji. Dyspozycja piłkarzy 
decyduje o tym, kto gra w danym 
meczu. Ponadto, decyduje o tym 
styl gry przeciwników i pod to też 
dobieramy odpowiednich wyko-
nawców.
-Chciałbym zapytać o kibiców. 
Mówi się, że kibice są dwuna-
stym zawodnikiem. W Olsz-
tynie jest to bardzo widoczne. 
Zgodzi się Pan, jeżeli chodzi 
o kibiców, to Stomil na pewno 
jest w czołówce pierwszej ligi?
Jeżeli się mówi, że kibice to dwu-
nasty zawodnik, to ja powiem, 
że w Olsztynie to jest trzynasty, 
czternasty i piętnasty zawodnik. 
To rzesza ludzi, która oddała serce 
dla tego klubu. Powiedziałem za-
wodnikom, że musimy pracować 
nad pewną filozofią i dawać tym 
ludziom radość z oglądania me-
czu. Chciałbym zadedykować tą 
wygraną dla tych kibiców, ponie-
waż m.in. to dzięki nim możemy 
rozgrywać domowe spotkania 
w Olsztynie.
-Jest jeszcze jedna ważna 
sprawa- klasyfikacja Pro-Ju-
nior. Trenerowi Łopatko po czę-
ści zarzucono, że nie dopilnował 
tej klasyfikacji i dlatego Stomil 
z tego tytułu nie otrzymał pie-
niędzy. Czy Pan, razem ze szta-
bem szkoleniowym, zerka na tę 
klasyfikację?

My wiemy, o co gramy. Chcemy 
upiec dwie pieczenie na jednym 
ogniu. Zespoły, które nie utrzy-
mują się w lidze, pieniędzy nie do-
stają, dlatego trzeba to odpowied-
nio wyważyć. Aczkolwiek nie 
boimy się stwierdzenia, że gramy 
o te pieniądze. Ściągnęliśmy paru 
piłkarzy o statusie młodzieżowca 
i uważam, że nie jesteśmy bez 
szans, żeby podjąć rywalizację i po 
utrzymaniu się w lidze, skorzystać 
z tych środków.
-Właśnie, ale czy Stomil dys-
ponuje obecnie zawodnikami 
o statusie młodzieżowca, któ-
rzy wychodząc w pierwszym 
składzie, nie osłabiają ze-
społu?
Jeżeli chodzi o kadrę pierw-
szego zespołu, to na pewno tak. 
Nie braliśmy piłkarzy słabych, 
którzy nie mieliby szans na grę. 
W większości zawodnicy o sta-
tusie młodzieżowca to piłkarze, 
na których śmiało mogę posta-
wić. Teraz potencjalnie gramy 
dwoma takimi zawodnikami 
w pierwszym składzie, ale nie-
wykluczone, że w niektórych 
meczach będzie ich jeszcze wię-
cej.
-I ostatnie pytanie dotyczące 
bezpośrednio Pana osoby. Czy 
chciałby Pan, żeby Stomil był 
dla Pana takim długoletnim 
projektem, czy praca w Olsz-
tynie ma być taką trampo-
liną do dalszej kariery trener-
skiej?
Każdy ma marzenia, żeby pra-
cować w coraz to lepszym klu-
bie, ale ja przede wszystkim 
chcę wypełnić roczny kontrakt, 
stabilnie popracować i zapra-
cować na swoją przyszłość. Na 
pewno chciałbym w Olszty-
nie dalej pracować i stworzyć 
tutaj coś fajnego, co mogłoby 
być dalej kontynuowane. Wia-
domo jednak, że życie pisze 
różne scenariusze i niczego nie 
można być pewnym, zwłaszcza 
w pracy trenerskiej. 
Rozmowa została przeprowa-
dzona przed czwartą kolejką 
nowego sezonu pierwszej ligi.

Rafał Herman

Tomasz Asensky przed rozpoczęciem sezonu 2017/18 został nowym trenerem Stomilu Olsztyn. 
W swojej karierze trenerskiej prowadził wcześniej m.in. Olimpię Grudziądz czy MKS Kluczbork.

My wiemy, o co gramy

 Tomasz Asensky, trener Stomilu

Dokończenie ze strony 14
Jeden uważał, że jest lepszy od drugiego 
i odwrotnie – dodaje Wiesław Witkowski.
Wiesław Witkowski był zarówno trenerem 
i zawodnikiem w Olsztynie do 1974 roku. 
W 1975 roku przeniósł się do Wrocławia 
i reprezentował tamtejszy klub. 
Barbara Witkowska wspomina również 
mecz pomiędzy Polską a Węgrami – Warto 
także dodać, że w nagrodę za dobry sezon, 
my czyli Barbara Witkowska i Bożena Wa-
lentynowicz, a także Ireneusz Więckowski 
i Waldemar Deska, pojechaliśmy na mecz 
Polska kontra Węgry, gdzie w drugim dniu 
uczestniczyło dużo więcej państw i to były 
takie małe Mistrzostwa Europy. Udało nam 
się wywalczyć złote medale i dodatkowo 

płynęliśmy z Bożeną na takiej kombino-
wanej ósemce (Płock, Olsztyn i Kraków) 
i przegrałyśmy tylko o pół sekundy z ka-
drową ósemką, a to był wtedy naprawdę 
spory sukces. 
W tym samym czasie sukcesy również na 
jedynce osiągała Zofia Szymańska, która 
zawsze była na regatach w ścisłej czołówce 
i wywalczyła brązowy medal Mistrzostw 
Polski Juniorów. Zofia Szymańska w la-
tach 1977-78 również zajmowała się treno-
waniem dziewczyn. 
W następnych numerach Gazety Warmiń-
skiej przedstawimy kolejne lata działalno-
ści sekcji wioślarskiej klubu sportowego 
KKS Warmia Olsztyn.

Raf Adam Tomasiak, Wiesław Witkowki i sternik Krzysztof Pikus
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Jakub Kochanowski urodził 
się w Giżycku. Obecnie ma 20 
lat i reprezentuje klub siatkar-
ski Indykpol AZS Olsztyn. 
Kuba przyszedł do Olsztyna 
przed początkiem poprzed-
niego sezonu. Wcześniej wy-
stępował w pierwszej lidze 
i reprezentował SMS Spałę. 
Już od dłuższego czasu wi-
dać było, że jest to zawodnik 
o nieprzeciętnych umiejętno-
ściach.
Sezon 2016/17 był dla niego nie-
zwykle udany. O miejsce w pierw-
szym składzie AZS-u Olsztyn, 
rywalizował z Danielem Pliń-
skim i Miłoszem Zniszczołem 
i, pomimo dużo mniejszego do-
świadczenia, często tę rywaliza-
cję wygrywał. Zdobył w całym 
sezonie 179 punktów, z czego 
aż 44 blokiem. Blok jest jed-
nym z jego atutów, ale zawod-
nik dysponuje również kapi-
talną zagrywką, która sprawiła 
kłopoty już niejednemu przyj-
mującemu.
Jakub Kochanowski ma za 
sobą w tym roku niesamowity 
sukces. Razem z reprezenta-
cją Polski juniorów, wywal-
czył złoty medal mistrzostw 
świata, a sam został wybrany 
najlepszym siatkarzem ca-
łych mistrzostw. Polacy zro-
bili furorę na tym turnieju, po-
nieważ nie przegrali żadnego 
spotkania, a dużą zasługę 
w tym miał olsztyński środ-
kowy, który nie tylko zdoby-
wał dużo punktów, ale rów-
nież był dobrym duchem tej 
drużyny.

Ten kapitalny występ nie po-
został niezauważony przez tre-
nera seniorskiej reprezentacji 
Polski, Ferdinando De Gior-
giego, który zaprosił Kocha-
nowskiego na zgrupowanie, 
przygotowujące reprezentację 
do rozpoczynających się w Pol-
sce mistrzostw Europy. Jakub 
Kochanowski zrobił na wszyst-
kich bardzo dobre wrażenie 
m.in. podczas Memoriału Hu-
berta Jerzego Wagnera, który 
Polska wygrała.
Młody siatkarz Indykpolu AZS 
Olsztyn rozegrał kapitalny 
mecz przeciwko Rosji. Grał na 
świetnej skuteczności w ataku, 
a także bardzo dobrze spisywał 
się w polu serwisowym. Dzień 
po tym spotkaniu Ferdinando 
De Giorgi podał listę zawod-
ników, z których będzie korzy-
stał podczas mistrzostw Europy 
i na tej liście znalazło się na-
zwisko Kochanowskiego. Jest 
to ogromny sukces młodego 
olsztynianina, ponieważ jesz-
cze parę miesięcy temu nie był 
on tak naprawdę znany szerszej 
publiczności.
Należy cieszyć się z tego, że Ja-
kub Kochanowski następny se-
zon spędzi również w Olsztynie 
(jeszcze przez rok obowiązuje 
go kontrakt z Indykpolem AZS 
Olsztyn). Kibice olsztyńskiego 
klubu na pewno zacierają ręce, 
ponieważ będą jeszcze przez 
jakiś czas mogli oglądać chło-
paka, który w najbliższym cza-
sie może być jednym z najlep-
szych siatkarzy na świecie.

raf

Młody środkowy Indykpolu AZS Olsztyn, Ja-
kub Kochanowski, otrzymał powołanie na siat-
karskie Mistrzostwa Europy, które odbędą się 
w Polsce. Mecz otwarcia będzie miał miejsce 
już 24 sierpnia.

Jakub 
Kochanowski 
w kadrze 
reprezentacji 
Polski na 
mistrzostwa 
Europy 
w siatkówce

Jakub Kochanowski 


