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AKTUALNIE

Wyżej wymienione stowa-
rzyszenia złożyły wniosek 
o wpisanie budynku dworca 
w Olsztynie do rejestru zabyt-
ków. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków odmówił wszczęcia 
odpowiedniej procedury. Wy-
dawało się wówczas, że sprawa 
jest przesądzona, jednak złożone 
przez stowarzyszenia odwołanie 
przyniosło zamierzony skutek. 
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego uchylił w całości 
decyzję Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków i zalecił 
przeprowadzenie dochodzenia, 
które ma wykazać, czy olsztyń-
ski dworzec spełnia kryteria bu-
dynku zabytkowego. Kilka dni 
temu odbyła się tam wizja lo-
kalna, w której uczestniczyły 
obie strony sporu. Przedstawi-
ciele zainteresowanych stowa-
rzyszeń jednym głosem twier-
dzą, iż po przeprowadzonej 
wizji lokalnej jeszcze bardziej 
są przekonani do pomysłu mo-
dernizacji istniejącego budynku 
dworca. Jako jeden z argumen-

tów podają fakt, że został on wy-
konany z najlepszych materiałów, 
a obawiają się, że w przypadku 
budowy nowego obiektu, użyte 
materiały będą gorszej jakości. 
Dostrzegają również różne moż-
liwości adaptacji pomieszczeń na 
piętrze, które obecnie nie są wy-
korzystywane- dawnej jadalni, 
kuchni, stołówki i pokojów biu-
rowych. 
Zdjęcie zrobione podczas Wizji 

Lokalnej Dworca Głównego (Źró-
dło: Forum Rozwoju Olsztyna)
Na konferencji zwrócono rów-
nież uwagę na to, że ewentu-
alne wyburzenie budynku może 
przynieść za sobą kolejne pro-
blemy. W jego piwnicach znaj-
dują się ślady wcześniejszej 
konstrukcji. Może się okazać, że 
konieczne będzie przeprowadze-
nie badań archeologicznych, co 
może zablokować inwestycję.

PKP chce wyburzyć obecny 
budynek dworcowy i zbudo-
wać całkiem nowy. Jednak, jak 
twierdzi Bartłomiej Biedziuk 
z Forum Rozwoju Olsztyna, 

władze PKP nie mają na ra-
zie żadnej koncepcji- Inwesty-
cja, którą planuje PKP, dotyczy 
głównie przebudowy układu to-
rowego peronów przy Dworcu 
Głównym. Nie ma natomiast 
żadnego pomysłu na nowy bu-
dynek dworca. PKP chce stary 
budynek wyburzyć, ale co dalej 
- nie wiadomo. Głównym argu-
mentem wysuwanym przez PKP 
przeciwko wpisaniu dworca do 

rejestru zabytków jest utrata do-
finansowania unijnego. Cała in-
westycja miałby kosztować 130 
milionów złotych. Z tego 100 mi-
lionów stanowiłby wkład własny 
PKP, a dotacja to jedynie kwota 
30 milionów . Trzeba jednak za-
znaczyć, że 130 milionów ma 
być przeznaczone na inwestycje 
w całej infrastrukturze dworco-
wej, natomiast na budowę no-
wego Dworca Głównego zapla-
nowano od 20 do 30 milionów. 
W tej kwocie muszą się zmieścić 
koszty wyburzenia obecnego 
budynku, projektu nowego bu-
dynku i jego wybudowania. Czy 
za taką kwotę uda się wybudo-
wać reprezentacyjny budynek, 
którym Olsztyn będzie mógł się 
chwalić przed całą Polską?
Jak dalej potoczą się losy olsz-
tyńskiego dworca zadecyduje 
przede wszystkim Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. Decy-
zja o tym, czy obecny budynek 
zostanie wpisany na listę zabyt-
ków, zostanie najpewniej pod-
jęta do końca tego roku. Należy 
się jednak spodziewać prze-
dłużenia sporu, ponieważ obie 
strony będą miały możliwość 
złożenia odwołania i na pewno 
z tego prawa skorzystają. 
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Dalsze losy budynku Dworca Głównego w Olsztynie od dłuższego czasu budzą spore 
kontrowersje. Przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Rozwoju Olsztyna (FRO), Sto-
warzyszenia Architektów Polskich Oddział Olsztyn (SARP) i Stowarzyszenia Konser-
watorów Zabytków Oddział Warmińsko-Mazurski (SKZ) zorganizowali konferencję 
prasową, na której przedstawili swoje zdanie w tej sprawie.

Co dalej z Dworcem Głównym w Olsztynie?
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Już 15. raz na terenie nekropolii 
stolicy regionu odbędzie się kwesta 
na rzecz ratowania dawnych cmen-
tarzy. Dzięki niej historyczne na-
grobki, ogrodzenia, krzyże odzy-
skują dawny blask i przypominają 
o mieszkańcach Olsztyna sprzed 
lat. Warto dodać, że w poprzednich 
latach udało się zebrać blisko 270 
tysięcy złotych.
- Zachęcam do udziału w kweście 
- mówi prezydent Olsztyna, Piotr 
Grzymowicz. - Każdy z Państwa 
może wesprzeć tę wspaniałą ideę, 
zarówno jako kwestujący, jak i dar-
czyńca.Akcja jest realizowana od 
roku 2003, przy udziale naszego 
Zakładu Cmentarzy Komunalnych 
i przede wszystkim mieszkańców 
Olsztyna. Na naszych cmentarzach 
zabytkowych już bardzo wiele na-
grobków zostało odrestaurowa-
nych. W tym czasie zebraliśmy po-
nad 270 tysięcy złotych, a warto 
wspomnieć, że na ratowanie zabyt-
kowych cmentarzy środki płynęły 
również z Urzędu Miasta. Od 2003 
roku przekazane na ten cel zostało 
dodatkowo 430 tysięcy złotych. – 
dodaje Piotr Grzymowicz.
Zbigniew Kot, Dyrektor Cmen-
tarzy Komunalnych również bar-
dzo zachęca do wzięcia udziału 
w kweście. Jak do tej pory zgło-
siło się około dziesięciu osób, a po-
trzebnych jest sześć razy więcej. 
Wiadomo, że środki z tegorocznej 
zbiórki zostaną w większej części 
przeznaczone na renowację ku-
tych, żelaznych ogrodzeń kwater 
rodowych. 

Zbiórka pieniędzy odbędzie się 1 
listopada między 8:00 a 15:00 na 
cmentarzach przy ul. Poprzecz-
nej oraz w Dywitach. Już teraz 
można zapisywać się do kwe-
stowania. Zgłoszenia przyjmuje 

Marta Jarosławska z Urzędu 
Miasta Olsztyna. Telefonicznie 
pod numerami: 89 522 28 21 lub 
89 535 32 10 wew. 27 lub e-ma-
ilowo: ngo@olsztyn.eu
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Kwesta na rzecz zabytkowych 
cmentarzy w Olszynie
Początek listopada to czas zadumy i pamięci nie tylko o nieżyjących już bliskich, ale 
także o dawnych mieszkańcach Olsztyna. Już po raz kolejny zostanie przeprowa-
dzona kwesta na rzecz ratowania dawnych cmentarzy.

20 października do odprawy 
granicznej w Grzechotkach, 
na kierunku wyjazdowym 
z Polski, stawił się obywa-
tel Rosji, kierowca samo-
chodu ciężarowego wraz 
z cysterną. W trakcie spraw-
dzania legalności pochodze-
nia pojazdu, funkcjonariusz 
Straży Granicznej stwier-
dził przerobione oznaczenia 
identyfikacyjne cysterny. 
Widoczne były ślady cięcia 
tabliczki znamionowej oraz 
dziury po nitach mocują-
cych starą tabliczkę.
Cysterna na duńskich nume-
rach rejestracyjnych została 
zatrzymana, a 60-letni kie-
rowca ruszył w dalszą po-
dróż bez naczepy. Funkcjo-
nariusze z Placówki Straży 
Granicznej w Grzechotkach 
prowadzą w tej sprawie 
czynności wyjaśniające.

wmosg

Funkcjonariusze z Pla-
cówki Straży Granicznej 
w Grzechotkach zatrzy-
mali cysternę marki Tran-
ders o wartości 60 tys. zł.

Podejrzana 
cysterna 
zatrzymana 
w Grzechotkach

Dworzec Kolejowy w Olsztynie nie należy do najpiękniejszych obiektów

Od lewej: Zbigniew Kot, Dyrektor Cmentarzy Komunalnych, Piotr Grzymowicz Prezydent 
Olsztyna,rof. Alina Naruszewicz-Duchlińska

KRONIKA
KRYMINALNA
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-Dwa dni przypominają nam 
prawdę o wspólnocie Kościoła, 
obejmującej świętych w niebie, 
pokutujących w czyśćcu i żyją-
cych jeszcze na ziemi. Wśród tych 
trzech stanów Kościoła poprzez 
modlitwę, pamięć czy ofiarę, do-
konuje się ciągła wymiana dóbr 
duchowych. W ten sposób wyraża 
się prawda wiary w świętych ob-
cowanie. – mówi Ks. Marcin Sa-
wicki, Rzecznik prasowy Archi-
diecezji Warmińskiej.
1 listopada oddajemy cześć oso-
bom, które trafiły do nieba- 
Dzień 1 listopada to Uroczystość 
Wszystkich Świętych. Dzień, 
który powinien przepełniać nas 
radością, ponieważ w tym dniu 
oddajemy cześć Wszystkim Świę-
tym, czyli osobom, które już cie-
szą się radością życia w niebie 

i orędują za nami u Pana Boga. 
W tym dniu dziękujemy Bogu za 
rzesze świętych znanych i ano-
nimowych, którzy swoim życiem 
zasłużyli na to miano. Warto też 
w tym dniu podjąć refleksję nad 
naszą drogą życia, czy prowa-
dzi ona nas do świętości, do któ-
rej każdy z nas na mocy Chrztu 
Świętego jest powołany. Każdy 
z wierzących, niezależnie od kon-
kretnej drogi życia: powołania 
do małżeństwa, do kapłaństwa 
czy zakonu, do życia w samot-
ności, jest powołany do święto-
ści. Tej pełni człowieczeństwa 
nie można osiągnąć własnymi 
siłami. Konieczna jest pomoc 
łaski Bożej, czyli dar życzliwo-
ści Boga. Ponieważ Stwórca po-
wołuje do świętości wszystkich, 
także każdemu człowiekowi po-

maga swą łaską. Przypomina 
nam o tym Pismo Święte „Świę-
tymi bądźcie jak Ja jestem świę-

ty”-podkreśla Ksiądz Marcin 
Sawicki.
Drugi listopada jest za to, dniem 
refleksji i zadumy. Wspominamy 
w tym dniu osoby, które od nas 
odeszły- Dniem zadumy i reflek-
sji nad przemijaniem, kruchością 
ludzkiego życia i wspominaniem 
tych, którzy już od nas odeszli. 
W tym dniu Kościół jako wspól-
nota pielgrzymująca do niebie-
skiego Jeruzalem modli się za 
wszystkich zmarłych, którzy jesz-
cze nie dostąpili radości ogląda-
nia Boga twarzą w twarz i prze-
bywają w czyśćcu. – dodaje Ks. 
Marcin Sawicki.
Wiadomo, że w ciągu tych 
dwóch dni cmentarze przeżywają 
wielkie oblężenie. Wiele osób 
tylko w tych dniach przypomina 
sobie o swoich bliskich, którzy 
odeszli z tego świata. Warto się 
jednak zastanowić nad tym, czy 
właśnie tak to powinno wyglą-
dać? Czy może jednak powinni-

śmy częściej odwiedzać groby 
swoich bliskich zmarłych i mo-
dlić się za nich?
-Na cmentarz, na groby naszych 
bliskich, powinno się chodzić 
nie dlatego, że jest takie święto, 
ale dlatego, że taką mamy po-
trzebę, że pamiętamy. Człowiek 
żyje tak długo, jak długo trwa pa-
mięć o nim, a pamięć o zmarłych 
trwa tak długo, jak długo istnieją 
ich groby. To co możemy ofiaro-
wać naszym zmarłym po śmierci 
to jest przede wszystkim modli-
twa. O tym przypomina nam też 
Pismo Święte w drugiej księdze 
Machabejskiej, gdzie czytamy 
że (..)” świętą i zbawienną rze-
czą jest modlić się za zmarłych”. 
Gdy ktoś pomodli się za zmar-
łych, pomaga duszom w czyśćcu 
cierpiącym, tak jak święci w nie-
bie pomagają nam pielgrzymu-
jącym do Boga. –zapewnia Ks. 
Marcin Sawicki.
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Zbliżamy się do świąt, w których wspominamy naszych bliskich, którzy 
już odeszli z tego świata. Jednak czy tak naprawdę do końca wiemy, 
czym różnią się święta obchodzone 1 i 2 listopada?

Dni zadumy i refleksji nad przemijaniem

Nie wszyscy zdają sobie z tego 
sprawę , że reforma edukacji do-
tknęła nie tylko uczniów i ich ro-
dziców, ale również wielu na-
uczycieli w Polsce. Minister 
Edukacji Narodowej Anna Za-
lewska zapowiadała, że w ciągu 
dwóch lat przekształceń ma po-
jawić się dodatkowo 10 tysięcy 
etatów dla nauczycieli, a zgod-
nie z wyliczeniami, już na star-
cie pojawi się 850 dodatkowych 
miejsc pracy. Rzeczywistość, 
póki co, niestety okazała się 
zgoła inna. Na konferencji pra-
sowej 9 października 2017 r. 
Prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego poinformował, że po-
nad 6 tysięcy nauczycieli ode-
szło z pracy w skutek zwolnienia 
lub nieprzedłużenia umowy. Są 
to dane z około 70 procent pla-
cówek. W województwie war-
mińsko-mazurskim nie mamy 
jeszcze pełnego obrazu sytuacji, 
ale skala zwolnień w porówna-
niu do poprzednich lat, jak in-
formuje Tomasz Branicki, Pre-
zes Olszyńskiego Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, jest większa- Posiadamy 
statystyki z 40 szkół. Z danych, 
które do tej pory otrzymaliśmy 
wynika, że ze 147 nauczycie-
lami rozwiązano stosunek pracy, 
55 nauczycielom nie przedłu-
żono umowy o pracę, a 126 na-
uczycieli przeszło na emeryturę. 
Mamy świadomość, że powody 
odejścia pedagogów mogły być 
różne. Znaczna część nauczy-
cieli przeszła jednak na eme-
ryturę zmuszona zastaną sytu-
acją. Część nauczycieli odchodzi 
z pracy, ponieważ ma uprawnie-
nia emerytalne. 
Ten rok i jeszcze przyszły, to nie 

są jeszcze lata, w których na-
uczyciele będą tracili pracę 
w sposób gremialny. Pierwsza 
fala, która spowoduje zmniej-
szenie liczby nauczycieli, może 
nastąpić dopiero za 2 lata. Sta-
ramy się to monitorować i na 
bieżąco interweniować – stwier-
dza Bożena Kowalska, Prze-
wodnicząca Prezydium Rady 
Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w Olsztynie. Reforma 
stała się już faktem. Trzeba w tej 
chwili myśleć o sytuacji bieżą-
cej. My, jako związek zawodowy 
skupiamy się w tej chwili na tym, 
by przebiegła ona jak najbar-
dziej bezboleśnie dla nauczycieli 
i pracowników oświaty. Jeste-
śmy w stałym kontakcie z dyrek-
torami i samorządami.

Coraz więcej nauczycieli ma pro-
blem z realizacją pełnego etatu 
w jednej placówce. Olsztyński 
Oddział ZNP oszacował, że ta-
kich osób jest w naszym woje-
wództwie przynajmniej 273. Re-
kordziści z innych województw 
wyrabiają 18-godzinne pensum 
nawet w 6 szkołach. U nas, jak 
podkreśla Tomasz Branicki, nie 
ma aż tak skrajnych przypadków, 
ale praca w 2 lub 3 miejscach 
staje się dla nauczycieli normą. 
Prezes Olsztyńskiego Oddziały 
ZNP zwraca również uwagę na 
nowe lub nasilające się zjawiska, 
które wcześniej miały charak-
ter jedynie incydentalny- bardzo 
nas niepokoi liczba „okienek” 
nauczycieli w szkołach. Wcze-
śniej to zjawisko w szkołach 
podstawowych było praktycz-

nie nieznane, a stało się po-
wszechne. Poza tym jest jeszcze 
jeden poważny problem, zauwa-
żalny szczególnie w mniejszych 
szkołach. Brakuje nauczycieli 
z kwalifikacjami do konkretnych 
przedmiotów. Najczęściej są to 
przedmioty ścisłe: biologia, fi-
zyka, geografia i chemia. Kura-
tor wydaje coraz więcej zgód na 
zatrudnianie nauczycieli niema-
jących kwalifikacji do nauczania 
tych przedmiotów. W szkołach 
wiejskich często nie opłaca się 
przyjeżdżać nauczycielowi kilka-
naście lub kilkadziesiąt kilome-
trów po to, by poprowadzić mak-
symalnie kilka zajęć w tygodniu.
Nauczyciele domagają się także 
zwiększenia swoich wynagro-
dzeń. Minister Edukacji Na-
rodowej Anna Zalewska obie-

cała, że podwyżki rozpoczną się 
w kwietniu 2018 roku. Zgod-
nie z wcześniejszymi zapowie-
dziami wynagrodzenia nauczy-
cieli w ciągu 3 lat mają wzrosnąć 

o 15 procent. Z tą propozycją nie 
zgadzają się jednak związki za-
wodowe. Domagamy się, żeby 
rząd dotrzymał słów wypowie-
dzianych w expose Pani Premier, 
że zawód nauczyciela będzie do-
ceniony. Dla nas taką formą do-
cenienia jest również podniesie-
nie wynagrodzeń. Nie 5 %, tylko 
15 % od 1 stycznia 2018 roku. 
W tej chwili zwracamy się do 
Komisji Krajowej o pomoc w tej 
kwestii. Oczekujemy spotkania 
z Panią Premier i z pewnością 
jesteśmy zdeterminowani w tych 
żądaniach – stwierdza Bożena 
Kowalska.
Pod obrady Sejmu trafi także 
rządowy projekt ustawy o finan-
sowaniu zadań oświatowych, 
która ma wejść w życie od po-
czątku przyszłego roku. Pro-

jekt zakłada między innymi 
szereg zmian w Karcie Nauczy-
ciela – polskiej ustawie z 1982 
r., regulującej prawa i obowiązki 
nauczycieli. Nowelizacja prze-
pisów zakłada m.in.: wydłuże-
nie podstawowej ścieżki awansu 
zawodowego nauczycieli z 10 
do 15 lat (z możliwością skró-
cenia lub wydłużenia), wprowa-
dzenie dodatku za wyróżniającą 
pracę dla nauczycieli o najwyż-
szym stopniu awansu zawodo-
wego, nazwanego przez media 
500 plus dla nauczycieli (pierw-
szy dodatek miałby być przy-
znawany dopiero w 2020 roku) 
oraz zlikwidowanie stanowiska 
asystenta nauczyciela. Poza tym 
w projekcie pojawia się zapis 
o stałej ocenie „prezentowanej 
postawy moralnej i etycznej na-
uczycieli”. Takiej oceny regular-
nie co trzy lata mieliby dokony-
wać dyrektorzy szkół.
Wyraźnie mówimy o tym, że nie 
zgadzamy się na pewne zapisy, 
dotyczące zmian w Karcie Na-
uczyciela. W rozmowach z Mini-
sterstwem i w zespołach pewne 
zagadnienia w ogóle nie były 
poruszane, a pojawiły się na li-
stach propozycji, czym jeste-
śmy bardzo zdziwieni. W naj-
bliższym czasie występujemy do 
Komisji Krajowej „Solidarno-
ści” o pomoc w negocjacjach 
z rządem w sprawie niekorzyst-
nych dla nas zapisów. Rozpo-
czynamy także akcję skierowaną 
do posłów PiS-u. Będziemy się 
z nimi spotykać i wysyłać mate-
riały dotyczące spraw, którymi 
jesteśmy zaniepokojeni. Poza 
tym jesteśmy zobowiązani do 
spotkania z wojewodą i Kura-
torem Oświaty i przedstawienia 
naszego stanowiska – komen-
tuje najbliższe plany Rady Re-
gionalnej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Olsztynie Bożena Kowalska.
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Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęła się reforma edukacji, co widoczne jest przede wszystkim w zmia-
nie struktury szkół. Rozpoczął się proces likwidacji gimnazjów, a uczniowie, którzy skończyli szóstą klasę, poszli 
do siódmej klasy szkoły podstawowej. Docelowo system edukacji ma obejmować: 8-letnią szkołę podstawową, 
4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 3-let-
nią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną. 

Nie ma zgody na zmiany w Karcie Nauczyciela

Związkowcy murem za postulatami nauczycieli

Grób ks. infułata Juliana Żołnierkiewicza

Ubiegłoroczny protest nauczycieli pod Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie
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Województwo graniczy z Ob-
wodem i musimy układać so-
bie jakoś współpracę. Niestety 
dziś wielka polityka uderza 
w te sąsiedzkie relacje. Ponad 
rok temu rząd PiS zawiesił 
mały ruch granicznych. Miesz-
kańcy do dziś nie poznali po-
wodów tej decyzji, tylko kilka 
ogólnych haseł – a to, że chodzi 
o bezpieczeństwo, a to że nie do 
końca opłaca się to budżetowi 
państwa. Tymczasem utrzyma-
nie małego ruchu bardzo opła-
cało się regionowi. Mówię tu 
o naszym lokalnym handlu, ga-

stronomii i branży turystycznej. 
Już dziś uciekają nam miliony, 
ale prawdziwym skandalem jest 
blokowanie unijnych środków 
z Programu Polska-Rosja. 
Ten program mógłby się w za-
sadzie nazywać Warmia i Ma-
zury – Obwód Kaliningradzki. 
Jego budżet – ponad 250 mln 
zł - miał wesprzeć tereny przy-
graniczne np. budowę infra-
struktury drogowej, kanali-
zacji i oczyszczalni ścieków, 
poprawę bezpieczeństwa gra-
nic, inicjatywy kulturalne i tu-
rystyczne. Pieniądze daje głów-

nie Unia Europejska. Podobne 
działania prowadzone są w ca-
łej Europie, w tym, w innych 
polskich regionach. 
Trudno powiedzieć, czy to nie-
poradność rządu, czy celowe 
działanie uderzające w region. 
Gabinet Beaty Szydło nie ma 
wątpliwości, że warto konty-
nuować programy Polska-Bia-
łoruś i Polska-Ukraina, ale gdy 
już mowa o współpracy z Ob-
wodem Kaliningradzkim cią-
gle natrafiamy na opór. Ko-
misja Europejska zatwierdziła 
pieniądze dla naszych przy-

granicznych gmin już w grud-
niu, a rząd wciąż trzyma pro-
gram w szufladzie. Jeśli nie 
przyjmie go w najbliższych 
tygodniach, uciekną nam mi-
liony euro. Kilka dni temu od 
jednego z polityków PiS usły-
szeliśmy, że program „niczego 

nie wniesie”. Jeśli ich zdaniem 
budowa mostu w Bartoszy-
cach, czy modernizacje oczysz-
czalni ścieków w regionie, nic 
nie dają, to trudno dyskutować 
z takimi argumentami. Na liście 
jest około 40 projektów, tym-

czasem rząd robi wszystko, aby 
nie trafiły do naszego regionu. 
W kuluarach Sejmu mówi się, 
że pieniądze zostaną przetrans-
ferowane właśnie na rzecz re-
gionów graniczących z Białoru-
sią i Ukrainą. 

NA CZASIE

Jacek Protas, poseł na Sejm RP

Jacek Protas, poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Komentarz z ulicy Wiejskiej

Od lat stosunki polsko-rosyjskie są trudne, ale kontakty między naszym woje-
wództwem i Obwodem Kaliningradzkim były co najmniej poprawne. Ostatnio jed-
nak obserwujemy, że wspólnych inicjatyw jest coraz mniej. 

Uciekną nam miliony euro?

REKLAMA

-Na tę chwilę na stanowiskach 
doradców i asystentów prezy-
denta w urzędzie zatrudnione są 
cztery osoby (dwóch doradców 
i dwoje asystentów). Zakres ich 
obowiązków obejmuje m.in. or-
ganizację i przygotowanie spo-
tkań prezydenta, przygotowanie 
i wsparcie wystąpień publicz-
nych, medialnych, działalność 
związaną ze społecznymi pro-
jektami specjalnymi oraz poli-
tyką prorodzinną. - powiedział 
rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta, Patryk Pulikowski.
Czy teraz po nowelizacji ustawy 
te osoby stracą pracę? Wydaje 
się, że nie. Prezydent Piotr 
Grzymowicz podpisał zarzą-
dzenie, które powołuje Biuro 
Prezydenta Miasta. Dzięki 
temu w Urzędzie znajdą się 
nowe stanowiska pracy. Już 
trwają konkursy na te stanowi-
ska, w których mogą oczywiście 
wystartować doradcy i asystenci 
Prezydenta, którzy tracą posady 
wobec nowelizacji ustawy.
-Jeśli dotychczasowi doradcy 

i asystenci znajdą nabór na in-
teresujące ich stanowisko, złożą 
dokumenty, spełnią wymaga-
nia formalne oraz pozytywnie 
przejdą rozmowę kwalifikacyjną 
i zaakceptują zaproponowane 
warunki zatrudnienia, wówczas 
nadal będą pracować w urzę-
dzie w charakterze określonym 
w opisie danego stanowiska 
- dodał Patryk Pulikowski.
Jeżeli chodzi o Urząd Marszał-
kowski w Olsztynie, to tutaj jako 
doradca zatrudniony był Ma-
rian Podziewski, który w latach 
2007-2015 był wojewodą war-
mińsko-mazurskim. Był on od-
powiedzialny w Urzędzie Mar-
szałkowskim za bezpośrednie 
kontakty z samorządami.
O zatrudnianie asystentów pyta-
liśmy również w Urzędzie Mia-
sta i Starostwie Powiatowym 
w Bartoszycach, Urzędzie Mia-
sta i Starostwie Powiatowym 
w Ostródzie, a także w Urzędzie 
Miasta w Jezioranach, w Lidz-
barku Warmińskim i otrzyma-
liśmy informacje, że nie byli tam 

zatrudniani asystenci i doradcy.
Udało nam się zebrać opinie od 
olsztyńskich radnych, na temat 
nowelizacji ustawy.

-Moje zdanie jest takie, że usta-
wodawca sięga zbyt daleko. Nie 
likwiduje stanowisk politycz-
nych, a sięga do samorządów, 
które powinny tak naprawdę 
same sobą rządzić. Ja jestem 
pełen obaw, jeżeli chodzi o ta-
kie centralne sterowanie. Oba-
wiam się, że kroki partii rządzą-

cej będą szły dalej i będzie ona 
chciała układać ten samorząd. A, 
jeżeli chodzi o sytuację w Olszty-
nie, to Prezydent musi mieć wo-

kół siebie swoich najbliższych 
współpracowników, z którymi 
musi dokonywać konsultacji. - 
powiedział Zbigniew Dąbkow-
ski, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Olsztyn (Klub Rad-
nych Ponad Podziałami)
-Sytuacja Olsztyna pokazuje, że 
to jest zamysł, który w żaden spo-

sób nie jest wprowadzany w spo-
sób realny. Ci doradcy, którzy 
byli i są potrzebni, przejdą teraz 
ze stanowisk doradczych, na sta-

nowiska urzędnicze. Stan oso-
bowy zostanie taki sam, a zo-
staną uruchomione niepotrzebne 
procedury.- podsumował radny 
Krzysztof Kacprzycki.
-W naszym Urzędzie Miasta nic 
ta ustawa nie zmieniła, ponie-
waż pracownicy praktycznie 
przechodzą na inne stanowiska. 

Jednak ludziom, którzy zdecy-
dowali o tej ustawie propono-
wałbym, żeby również w mini-
sterstwach gabinety polityczne 
zlikwidować, czyli również tam 
zrezygnować z asystentów i do-
radców.- dodał Łukasz Łuka-
szewski z Klubu Radnych Plat-
formy Obywatelskiej.
-Uważam że gdybym ja była pre-
zydentem, to bym nie zatrudniała 
doradców, tylko starałabym się 
zgromadzić wokół siebie kom-
petentnych dyrektorów i pra-
cowników, ponieważ to oni po-
dejmują działania, które później 
Prezydent wciela w życie. Uwa-
żam, że stanowiska asystentów 
są zupełnie niepotrzebne. Jeżeli 
Prezydent Grzymowicz ma taką 
potrzebę i są wolne etaty, to oczy-
wiście może zatrudnić ludzi, któ-
rzy dotychczas pracowali jako 
asystenci, na urzędniczych sta-
nowiskach. - powiedziała Kry-
styna Flis z Klubu Radnych 
Demokratyczny Olsztyn.
-Wszyscy będą się starali tę 
ustawę obchodzić i Prezydent 
Olsztyna nie będzie jedyny. 
Włodarze miast zapewne będą 
chcieli pozostawić te osoby 
i zaproponują im inne etaty. -po-
wiedział Leszek Araszkie-
wicz z Klubu Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości.
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Za około półtorej miesiącach w Jednostkach Samo-
rządu Terytorialnego nie będzie już doradców i asy-
stentów. Największy problem w związku z nowelizacją 
tej ustawy ma Urząd Miasta w Olsztynie.

Nie łatwo wykurzyć asystenta, czy doradcę 

Olsztyński ratusz poradził sobie z ustawą o doradcach i asystentach
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W ramach tegorocznej edycji Fe-
stiwalu młodzież mogła zgłaszać 
filmy na dwa konkursy. Przed-
miotem pierwszego z nich są 
krótkie filmy (do 10 minut), w do-
wolnej konwencji, inspirowane 
otaczającą rzeczywistością. Na 
drugi konkurs można było zgła-
szać spoty społeczne (do 60 se-
kund) prezentujące zagrożenia 
przed jakimi stoi współczesny 
człowiek.
Najlepsze produkcje poznamy 

podczas Gali w Kinie „GRUN-
WALD” w Olsztynku 26 paź-
dziernika, która będzie zwień-
czeniem festiwalu. W programie 
m.in. prezentacja nagrodzonych 
i wyróżnionych filmów oraz wrę-
czenie nagród i wyróżnień. Go-
ściem specjalnym festiwalu bę-
dzie Andrzej Cichocki – reżyser 
m.in. filmu „Las cieni”, scenarzy-
sta i operator filmowy. Zajmuje 
się również fotografią i muzyką. 
Andrzej Cichocki zaprezentuje 

podczas gali jeden ze swoich fil-
mów oraz opowie o pracy przy 
jego realizacji.

Młodzieżowy Festiwal Filmowy 
to już stały punkt w olsztynec-
kim kalendarzu imprez kultural-
nych. Organizowany jest od 2013 
roku. Ma charakter ogólnopolski 
i cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Festiwal jest przestrzenią 
dla młodzieży do przedstawienia 
swojego otoczenia, osobistych 
doświadczeń i obserwacji za po-
mocą kamery czy nawet telefonu 
komórkowego.
Festiwal uzyskał dofinansowanie 
ze środków Starostwa Powiato-
wego w Olsztynie. Patronem Fe-
stiwalu jest Polski Instytut Sztuki 
Filmowej. Organizatorami Fe-
stiwalu są: Młodzieżowa Rada 
Miejska w Olsztynku, Miejski 
Dom Kultury w Olsztynku i Dys-
kusyjny Klub Filmowy Zamek 
w Olsztynku.

m

POWIAT OLSZTYŃSKI

KRÓTKO

Ponad 30 filmów oraz 15 spotów zgłoszono do tegorocznej edycji Młodzieżowego 
Festiwalu Filmowego Moja przestrzeń. Najlepsze produkcje poznamy podczas gali, 
która odbędzie się 26 października w Kinie Grunwald w Olsztynku.

POZNAMY NAJLEPSZYCH 
MŁODZIEŻOWYCH FILMOWCÓW

Uczestnicy startowali w dwóch 
kategoriach: szkół podstawowych 
i szkół ponadpodstawowych. 
W składzie komisji konkursowej 
powołanej przez starostę olsztyń-
skiego Małgorzatę Chyziak zna-
leźli się: przewodnicząca komi-
sji i dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej Sta-
rostwa Powiatowego w Olsztynie 
Barbara Guga, radna powiatowa 
Krystyna Szter, dyrektor Powia-
towej Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej Małgorzata Sto-
larska oraz pracownik wydziału 
oświaty Sławomir Lech.
– Jestem zachwycona spotka-
niem z Wami. To co tu usłysza-
łam, utwierdziło mnie w prze-
konaniach, że wśród młodych 
ludzi wciąż można znaleźć lo-
kalnych patriotów. Gratuluję 
serdecznie i życzę dalszych suk-
cesów – powiedziała radna po-

wiatowa Krystyna Szter.
– Widać, że włożyliście wiele wy-
siłku i pracy w przygotowania do 
wystąpienia. Mam tu na myśli 
zarówno młodzież ze szkół pod-
stawowych jak i ponadpodsta-
wowych. Składam wielkie gratu-
lacje i liczę, że za rok spotkamy 
się w jeszcze większym gronie – 
mówiła dyrektor PPPP Małgo-
rzata Stolarska.
Na szczeblu wojewódzkim, który 
odbędzie się już w środę 25 paź-
dziernika w Lidzbarku Warmiń-
skim, powiat olsztyński reprezen-
tować będą dzisiejsi zwycięzcy. 
A są to:
w kategorii szkół podstawowych 
– Julietta Kubat ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Biskupcu,
w kategorii szkół ponadpodsta-
wowych – Anna Wołodźko z Ze-
społu Szkół w Dobrym Mieście.
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Bieg myśliwski polega na tym, 
że jedna osoba ma przypiętą 
do lewego ramienia lisią kitę, 
a reszta jeźdźców próbuje jej 
tę kitę zerwać. Z chwilą, gdy 
lis zdecydowanie ruszy w pole 
i biorąc wyraźny kierunek prze-
sadzi pierwszą przeszkodę, ma-
ster głośnym okrzykiem „hola 
lisa” daje sygnał do rozpoczęcia 
polowania. Okrzykowi towarzy-
szył sygnał trąbki myśliwskiej.
Bieg ten jest naprawdę niezwy-
kle ciekawy i dostarcza wielu 
emocji. Samo dojechanie na ko-
niu do osoby, która ma kitę może 
nie jest takie trudne, ale już ze-
rwanie z niej lisiej kity stanowi 
nie lada wyzwanie. Bieg kończy 
się wtedy gdy danej osobie uda 
się zerwać lisią kitę.
Rywalizacja w Smolajnach, 
pomimo bardzo trudnych wa-
runków atmosferycznych była 
bardzo zacięta, co zauważył 
także wicestarosta olsztyński, 
Andrzej Abako- Tegoroczny 

Hubertus pomimo tej pogody, 
która dla koni i jeźdźców była 
niesprzyjająca, trwał ponad 20 
minut. Lis bardzo dzielnie bronił 
się przed myśliwymi, ale niestety 
w pewnym momencie myśliwy 
go dopadł. Trzeba jednak przy-
znać, że rywalizacja była bardzo 
duża, a młodzież bardzo zaan-
gażowała się zarówno w przy-
gotowanie tego Hubertusa, jak 
i w całą rywalizację na parku-
rze.
Warto dodać, że Starostwo Po-
wiatowe w Olsztynie, ufundo-
wało piękny puchar, który był 
nagrodą dla zwycięzcy tego-
rocznego Hubertusa.
Dyrektor Zespołu Szkół Rol-
niczych w Smolajnach, Jo-
anna Maziuk stwierdziła, że 
bieg myśliwski jest tradycją 
w Smolajnach- Bieg Myśliw-
ski Św. Huberta jest organizo-
wany w naszej szkole od zawsze. 
Uczniowski Klub Jeździecki 
od kilku lat tutaj funkcjonuje 

i młodzież nie tylko uczy się jeź-
dzić konno, ale również organi-
zuje imprezy na terenie szkoły. 
Te imprezy to właśnie Hubertus 
i Piknik Jeździecki, czyli zawody 
konne.
Tegoroczną zwyciężczynią oka-
zała się Anna Kopacz, która 
powiedziała nam, co należało 
zrobić, żeby dzisiaj wygrać 
– Najlepszą częścią biegu my-
śliwskiego jest złapanie tego 
lisa. Dzisiaj lis był naprawdę 
bardzo zwinny i dawał z siebie 
wszystko. Trzeba było złapać 
moment, kiedy lis już wolniej je-
dzie i wtedy dojechać na wypo-
czętym koniu, a także stosować 
pewnego rodzaju zasadzki.
W tegorocznym Hubertusie 
udział wzięło ośmiu jeźdźców. 
Frekwencja na pewno byłaby 
wyższa, ale niestety warunki 
atmosferyczne sprawiły, że 
jeźdźcy z gościnnych stadnin nie 
zdecydowali się na udział.
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W Smolajnach odbył się Bieg Myśliwski św. Huberta o Puchar Starosty Olsztyń-
skiego. Organizatorem był Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „Galop” przy Ze-
spole Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach. Te-
goroczną zwyciężczynią okazała się Anna Kopacz, absolwentka ZSR w Smolajnach.

W Smolajnach odbył 
się tradycyjny Bieg 
Myśliwski św. Huberta

Bogactwo i barwność języka, konstrukcja i sugestyw-
ność wypowiedzi, czy płynność i poprawność wyra-
żania się.To jedne z głównych kryteriów oceniania, 
którymi kierowało się jury podczas Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej 
w eliminacjach powiatowych.

Eliminacje 
powiatowe 
Ogólnopolskiego 
Konkursu 
Krasomówczego 
Dzieci i Młodzieży

Olsztyn: Zwiedzanie Pra-
cowni Astronomicznych 
Obserwatorium Astrono-
micznego odbędzie się 26 
października o godz. 09:00. 
Bilety od 9 PLN.

Olsztyn: W dniu 26 paździer-
nika seanse w Planetarium 
będą odbywały się w godzi-
nach 12:00-17:00. Bilety od 
15 PLN.

Olsztyn: 26 października 
w Galerii BWA o godz. 17:00 
odbędą się popołudniowe wy-
kłady o sztuce współczesnej. 
Wstęp wolny.

Olsztyn: Grand Prix City 
Trail odbędzie się już nie-
długo, bo 28 października 
o godz. 09:30 przy Jeziorze 
Długim. Wstęp wolny.

Olsztyn: Spektakl pt. “Wy-
zwolenie” odbędzie się 29 
października o godz. 19:00 
w Teatrze im. Stefana Jaracza 
– Scena Duża.

Dobre Miasto: Spotkanie 
z dziennikarzem Tadeuszem 
Prusińskim w ramach pro-
gramu Senior w bibliotece, 
odbędzie się 25 października 
o godz. 17:00 w Salonie Ar-
tystycznym Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznego. 

Dywity: 4 listopada o godz. 
18:00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbędzie się kon-
cert najpiękniejszych piose-
nek francuskich. Bilety od 10 
PLN.

Mrągowo: 29 października 
o godz. 18:30 w sali widowi-
skowej Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Mrągowie odbędzie 
się koncert Organka w ra-
mach Impresji Artystycznych.

Mrągowo: 10 listopada 
o godz. 17:00 na Placu Lotni-
ków Polskich odbędą się ob-
chody Dnia Niepodległości.

Lidzbark Warmiński: 25 
października 2017 r. o godz. 
10.00 w lidzbarskim zamku 
odbędzie się XLII Woje-
wódzki Konkurs Krasomów-
czy Młodzieży Szkolnej im. 
Marii Zientary-Malewskiej.

Lidzbark Warmiński: 7 li-
stopada o godz. 19:00 w Lidz-
barskim Domu Kultury od-
będą się Jazzowe Zaduszki 
– Loud JAZZ Band. Bilety od 
30 PLN.

Ostróda: XI OST-Rock Un-
derground Fest 2017 będzie 
miał miejsce w sali kameral-
nej Amiteatru w Ostródzie. 
Start o godz. 19:00. Bilety od 
30 PLN.

Stawiguda: 10 listopada 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Stawigudzie odbędzie 
się uroczysty koncert z okazji 
Narodowego Święta Niepod-
ległości.

Wyb.(K)

Uczestnicy tegorocznych powiatowych eliminacji konkursu krasomówczego

Od lewej: Andrzej Abako, wicestarosta olsztyński, Joanna Maziuk, dyrektor ZSR w Smolajnach, Aleksander Sawczuk, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wichrowo
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Jak powiedział Starosta Mrą-
gowski Antoni Karaś korzyści, 
które wystąpią w związku z reali-
zacją powyższej inwestycji to mię-
dzy innymi: eliminacja zjawiska 
znacznego obniżania się tempe-
ratur wewnątrz budynku na sku-
tek niskich temperatur powietrza 
oraz zmniejszenie ubytków cie-
pła, wzrost świadomości społecz-

nej, w tym ekologicznej miesz-
kańców powiatu, poprawa stanu 
środowiska przyrodniczego po-
przez zmniejszenie emisji pyłów 
do atmosfery, polepszenie wize-
runku powiatu jako jednostki sa-
morządu terytorialnego dbającego 
o potrzeby społeczności lokalnej, 
poprawa wizualnego wyglądu bu-
dynków oświatowych co wpłynie 

na poprawę estetyki zabudowy, 
poprawa funkcjonalności energe-
tycznej budynków o funkcjach dy-
daktycznych, w tym budynku wpi-
sanego do rejestru zabytków oraz 
zwiększenie komfortu użytkowa-
nia infrastruktury oświatowej dla 
uczniów, nauczycieli oraz pracow-
ników oświatowych z dwóch pla-
cówek edukacyjnych.

W obu mrągowskich szkołach 
planuje się m.in. wymianę okien, 
ocieplenie stropodachów (w przy-
padku I LO mowa o części C bu-
dynku nad salą gimnastyczną 
i małą salą gimnastyczną, czę-
ści B nad aulą oraz części A nad 

budynkiem głównym; a w Mrą-
gowskim Centrum Kształcenia 
budynku warsztatowego, czę-
ści budynku dydaktycznego oraz 
ścian zewnętrznych i domuro-
wania), podłóg, a także wymie-
nione zostaną drzwi zewnętrzne. 

W MCK zostanie dodatkowo 
przeprowadzona modernizacja 
instalacji grzewczej i wodnej oraz 
systemu wentylacji budynku. 
Prace budowlane w szkołach ru-
szą w 2018 roku.

red

Ponadto na wniosek Antoniego 
Karasia, Minister Sportu i Tury-
styki przyznał Zespołowi Szkół 
w Baranowie Odznakę Hono-
rową „Za Zasługi dla Turystyki”. 
Wyróżnienie z rąk Marszałka 

Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustawa Marka 
Brzezina odebrał dyrektor pla-
cówki Jarosław Kiśluk. Tą samą 
odznaką został również wyróż-
niony mieszkaniec powiatu mrą-

gowskiego Kazimierz Bogdan 
Karpiński. Ceremonia wręczenia 
odbyła się podczas uroczystych 
obchodów Światowego Dnia Tu-
rystyki w Lidzbarku Warmińskim.

red

Powiat Mrągowski otrzymał dotację Urzędu Marszałkowskiego W-M w wysokości 
50 tysięcy zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu żeglarskiego dla grup sportowych 
Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie.

„Baza” w Mrągowie 
zakupi nowy sprzęt

Powiat Mrągowski otrzymał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie w kwo-
cie 2 773 127,57zł, które wykorzysta na termomodernizację budynków: I Liceum Ogól-
nokształcącego w Mrągowie oraz Mrągowskiego Centrum Kształcenia. Całość zadania 
planowania jest w wysokości 3 449 334,88zł. Wniosek złożono na zadanie pt.: „Po-
prawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego”.

Będzie cieplej w szkołach 
powiatu mrągowskiego

REKLAMA

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego  w Mrągowie

Od lewej: Jarosław Kiśluk ,dyrektor Zespołu Szkół w Baranowie, Gustaw Marek Brzezin ,marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego, Antoni Karaś, starosta mrągowski
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Sprawa ograniczenia handlu 
w niedziele jest dyskutowana już 
od dłuższego czasu. Ostatnio par-
tia rządząca wyszła z propozy-
cją, żeby w ciągu miesiąca dwie 
niedziele były wolne od handlu. 
Ma to być swojego rodzaju kom-
promis, ponieważ wiadomo, że 
wcześniej mówiono tylko o ta-
kim rozwiązaniu, które zakładało 
wprowadzenie zakazu handlu we 
wszystkie niedziele.

Dwa pracownicze związki, 
dwa różne zdania
Właśnie za takim rozwiązaniem 
opowiada się NSZZ Solidarność. 
Związkowcy nie zamierzają zgo-
dzić się na żaden kompromis 
w tej sprawie- Stoimy na stanowi-
sku, że eksperymenty, które Rząd 
próbuje wprowadzić, nic nie da-
dzą. Jeżeli chcemy czcić wolne 
niedziele i mieć je dla rodziny, 
to muszą być wszystkie wolne 
i niech się ludzie do tego przy-
zwyczajają. Według mnie , argu-
ment, że ludzie w tygodniu pra-
cują i nie mają czasu na zakupy, 
jest nietrafiony. Nikt nie pra-
cuje przez całą dobę. Argumenty 
sieci handlowych są takie, że gdy 
nie będzie handlu w niedzielę, to 
będą one musiały zwolnić ludzi, 
ale moim zdaniem nie ma takiej 
możliwości, ponieważ już teraz 
brakuje rąk do pracy. Podsumo-
wując, nasze stanowisko jest ta-
kie, że wszystkie niedziele mają 
być wolne od pracy – mówi Jó-
zef Dziki, przewodniczący Za-
rządu Regionu Warmińsko-
-Mazurskiej Solidarności.
Co ciekawe, zupełnie inne zdanie 
w tej sprawie ma Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawo-
dowych. Związek ten uważa, że 
zakaz handlu w niedzielę to złe 
rozwiązanie- OPZZ krytycznie 
ocenia propozycje rządowe odno-
śnie handlu w niedzielę i tym bar-
dziej krytycznie postawę Solidar-
ności, która była punktem wyjścia 
dla prac Rządu. Przede wszyst-
kim trudno zrozumieć dlaczego, 
tak w projekcie Solidarności, 
jak i projekcie rządowym, mają 
pozostać otwarte małe sklepy 
osiedlowe. To właśnie w naj-
mniejszych sklepach wyzysk jest 
największy, płace najniższe, kon-
trole Państwowej Inspekcji Pracy 
tam nie docierają, a związki za-
wodowe nie istnieją. Tymczasem 
Rząd chce ograniczenia handlu 
w hipermarketach i galeriach 
handlowych, gdzie akurat sytu-
acja ostatnio poprawia się, płace 
rosną i powstają związki zawo-
dowe. OPZZ uważa, że lepszym 
rozwiązaniem od zakazu handlu 
w niedzielę, jest wprowadzenie 
wyższych stawek za pracę w tym 
dniu. W związku z tym domagamy 
się wprowadzenia regulacji, 
zgodnie z którą stawki za pracę 

w niedzielę wynosiłyby co naj-
mniej 2,5-krotność wynagrodze-
nia w pozostałych dniach. Nasza 
propozycja dotyczy wszystkich 
branży i wszystkich regionów 
kraju. To lepsze rozwiązanie niż 
zakaz handlu w części sklepów 
– podsumowuje Piotr Szumle-
wicz, ekspert OPZZ.

Pracodawcy podobnie 
jak związkowcy
Cezary Kazimierczak, Pre-
zes Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców ma jeszcze inny 
pomysł w tej sprawie- Uważam, 
że najlepszym rozwiązaniem by-
łoby wprowadzenie pracy w nie-
dzielę tylko na jedną zmianę, czyli 
np. do godziny 14.00. Pomysł 
z dwiema wolnymi niedzielami 
jest kompletnie bez sensu, ponie-
waż tak naprawdę ludzie nie będą 
wiedzieli, w które niedziele sklepy 
będą otwarte, a w które nie. 
Bardzo ważny głos w tej spra-
wie należy do przedstawicieli su-
permarketów, które najbardziej 
mogą ucierpieć na ogranicze-
niu handlu. Takie sieci, jak Lidl, 
Carrefour, czy Auchan należą 
do Polskiej Organizacji Han-
dlu i Dystrybucji i to ona repre-
zentuje ich interesy. Organizacja 
jest zdecydowanie przeciwna za-
równo zakazowi handlu w każdą 
niedzielę, jak i w co drugą. We-
dług POHiD zakaz handlu w co 
drugą niedzielę jest najgorszym 
rozwiązaniem, ponieważ uderza 
przede wszystkim w kwestię to-
warowania i zaopatrzenia. Naj-
lepszym rozwiązaniem byłaby 
zmiana w Kodeksie Pracy i za-
pewnienie pracownikom dwóch 
wolnych niedziel, zamiast za-
mykania sklepu. Zakaz handlu 
w niedzielę odbiłby się przede 
wszystkim na miejscowościach 
przygranicznych, ponieważ wia-
domo, że tam handel w niedzielę 
wręcz kwitnie. 
Z założeniami ustawy, jaką za-
mierza uchwalić Rząd w pełni 
zgadza się natomiast Prezes Za-
rządu PSS Społem Olsztyn, 
Stanisław Tunkiewicz, który 
uważa, że najlepiej byłoby, gdyby 

wszystkie niedziele były wolne 
handlu- Ludzi do pracy praktycz-
nie wszędzie brakuje, dlatego 
myślę, że rozwiązanie z wolnymi 
niedzielami mogłoby trochę ten 
problem rozwiązać. Ten pomysł 
nikogo nie krzywdzi, klient z głodu 
nie umrze, a żywność dalej będzie 
świeża, ponieważ nowoczesne 
technologie zarówno wytwarza-
nia żywności, jak i jej przechowy-
wania sprawiają, że terminy przy-
datności do sprzedaży są bardzo 
długie. Jestem za całkowitym za-
kazem handlu w niedzielę. Przez 
sześć dni w tygodniu ludzie kupią 
tyle, ile będzie im potrzebne na 
siedem dni. Tutaj nie ma obniże-
nia rentowności, a wręcz przeciw-
nie, będzie ona wyższa, ponieważ 
koszty osobowe będą mniejsze.

Politycy mają swoje zdanie
Poseł Janusz Cichoń uważa, że 
nie powinno się zamykać handlu 
w niedzielę, tylko po prostu spra-
wić, żeby dany pracownik miał 
zapewnione dwie wolne niedziele 
w miesiącu- My od zawsze jako 
Platforma Obywatelska opo-
wiadamy się za swobodą wyboru 
i uważamy, że ten projekt ma wy-
miar czysto ideologiczny, a nie za-
łatwia problemu dni wolnych dla 
ludzi pracujących w usługach. 
Według nas, najlepszym rozwią-
zaniem byłoby wpisanie do Ko-
deksu Pracy dwóch wolnych 
niedziel zamiast jednej, z możli-
wością skoordynowania tych wol-
nych niedziel w poszczególnych 
rodzinach.
Urszula Pasławska, posłanka 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego przedstawiła nam stano-
wisko PSL - W sprawie handlu 
w niedzielę łatwo można osiągnąć 
kompromis. Klub Parlamentarny 
PSL proponuje otwarcie skle-
pów do godz. 13.00 w każdą nie-
dzielę. Resztę dnia będzie można 
poświęcić rodzinie. Uważamy, że 
to racjonalne rozwiązanie, które 
godzi racje wszystkich zaintere-
sowanych - klientów, pracowni-
ków handlu, właścicieli sklepów 
i związkowców.
SLD natomiast uważa, że pra-

cownik za pracę w niedzielę po-
winien otrzymywać większe wy-
nagrodzenie- Jako Sojusz Lewicy 
Demokratycznej uważamy, że to 
powinna być indywidualna de-
cyzja każdego pracownika, nato-

miast pracodawca powinien pra-
cownikowi płacić 250% stawki 
z dnia powszedniego – powiedział 
nam Marcin Kulasek, Sekretarz 
Generalny SLD. 
Poseł Andrzej Maciejewski 
z Kukiz’15, ma jeszcze inny po-
mysł- Moim zdaniem sprawa po-
winna być bardzo indywidualna 
i zależeć od danej gminy. Jestem 
zwolennikiem takiego rozwiąza-

nia, że faktyczną decyzję o ogra-
niczeniu handlu powinny podjąć 
rady miast czy rady gmin. Ja sam 
rozpoczynam konsultacje spo-
łeczne w tej sprawie .Chcę wysłu-
chać opinii słuchać swoich wybor-
ców. Ich zdanie będzie dla mnie 
bardzo ważne i na jego podstawie 
podejmę decyzję, jak głosować 
w tej sprawie.

A mieszkańcy Olsztyna 
są bardzo niezdecydowani
Bardzo istotne jest wysłucha-
nie opinii w tej sprawie związ-
kowców, przedstawicieli handlu, 
a także polityków, ale naprawdę 
ciekawe jest, co na ten temat my-
ślą mieszkańcy, ponieważ to oni 
robią zakupy. Zdania olsztynian 
są podzielone. Niektórzy z nich 
twierdzą, że spokojnie daliby so-
bie radę, jeżeli zostałby wpro-
wadzony zakaz handlu w nie-
dzielę, inni natomiast uważają, że 
niedziela jest jedynym wolnym 
dniem, w którym mogą zrobić 
większe zakupy.
Moim zdaniem niedziela powinna 
być dniem dla rodziny. Jak prze-
chodzę w niedzielę obok super-
marketu i widzę, ile samocho-
dów stoi na parkingu, to aż mnie 
coś w sercu kłuje. Szkoda mi rów-
nież osób, które w taki dzień mu-
szą pracować i „użerać się” 
z tymi wszystkimi ludźmi. Jeżeli 
zamkniemy w niedzielę sklepy, to 
ci ludzie będą mieli więcej czasu 
dla swoich rodzin. A jeżeli chodzi 
o zakupy, to naprawdę spokojnie 
można je zrobić dzień wcześniej 
– powiedziała nam Pani Hania, 
mieszkanka Olsztyna.

Przeciwnego zdania jest Renata, 
mieszkanka Olsztyna, mama 
dwójki dzieci- Pracuję od po-
niedziałku do soboty i owszem, 
mogłabym robić zakupy popołu-
dniami, ale po pracy średnio mi 
się chce to robić. Gdy mam wolną 
niedzielę, to zabieram dzieciaki 
i jadę z nimi do marketu, czy do 
centrum handlowego i nie widzę 
w tym nic strasznego. Nie wiem, 
jak na tę sprawę patrzą ludzie, 
którzy muszą w niedzielę handlo-
wać, ale moim zdaniem, za pracę 
w taki dzień powinni oni mieć 
więcej płacone i tyle. 
W dzisiejszych czasach większość 
ludzi myśli tylko o tym, żeby jak 
najwięcej zarobić i często odbywa 
się to kosztem rodziny. Czy za-
mknięcie sklepów w niedzielę coś 
zmieni w tej sprawie? Nie wiem, 
ale może być to doby początek, 
ponieważ ludzie, którzy zazwy-
czaj pracują w niedzielę, mogliby 
odpocząć i spędzić ten dzień z ro-
dziną, a osoby, które wraz z ca-
łymi rodzinami robią w niedzielę 
zakupy, mogą wtedy spędzić ten 
czas zupełnie inaczej i pójść np. 
na wspólny spacer – dodała Mar-
tyna, studentka Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego.
Widać, że temat ten naprawdę 
wzbudza sporo emocji. Zdania są 
podzielone, a i propozycji zmian 
obecnego stanu rzeczy jest dużo. 
Szykuje się kolejna burzliwa 
dyskusja w Sejmie. W tym mo-
mencie wydaje się jednak, że już 
od 1 stycznia 2018 roku dwie 
niedziele w miesiącu będą wolne 
od handlu.

raf

OPINIE

Prawo i Sprawiedliwość wyszło z propozycją, żeby dwie niedziele 
w miesiącu były wolne od handlu. Pomysł ten wywołał ogromną burzę 
zarówno w Sejmie, jak i wśród przedstawicieli związków zawodowych.

Dwie niedziele w miesiącu wolne od handlu

Kompromis w tej sprawie 
nie zadowala nikogo

REKLAMA

Budynek sieci handlowej w Olsztynie 
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Zdrowie i uroda
-Co sprawiło, że zainteresowa-
łaś się wizażem?
Zainteresowana branżą be-
auty byłam już po szkole gim-
nazjalnej. Chciałam szkolić się 
w kierunku makijażystki lub też 
kosmetyczki. W moim rodzin-
nym Mrągowie nie było jed-
nak szkoły, która posiadałaby 
taką specjalizację. Ostatecznie 
wybrałam inny kierunek, któ-
rym również się interesowałam, 
czyli gastronomię, a konkret-
niej była to specjalizacja tech-
nolog żywienia i gospodarstwa 
domowego. Po szkole średniej 

zdecydowałam się jednak speł-
nić swoje młodzieńcze marze-
nie i wyjechałam do Warszawy 
by uczyć się charakteryzacji. Nie 
ukrywam, że charakteryzacja fil-
mowa podobała mi się jeszcze 
bardziej niż makijaże, szczegól-
nie robienie efektów specjal-
nych, czyli nienaturalnych, od-
realnionych postaci, ran na ciele, 
postarzania i wiele innych okrop-
nych zupełnie odwrotnych do 
upiększania (prace możecie zo-
baczyć w albumie na Facebooku 
– Aneta Nowacka Make Up). 
-Jak dalej potoczyła się Twoja 
kariera?
Wiadomo, że początki nigdy nie 
są łatwe. Nic samo w życiu nie 
przychodzi. Na starcie usłysza-
łam jednak kilka fajnych i moty-
wujących słów od doświadczo-

nych koleżanek z branży, które 
powtarzały mi, aby dużo malo-
wać, żeby „rozmalować rękę” 
oraz aby robić to z przyjemno-
ści i nie zniechęcać się. Starałam 
się skorzystać z tych wszystkich 
rad. Malowałam w każdej wolnej 
chwili, ale nigdy nie robiłam tego 
na silę. Nie ukrywam jednak, że 
myślałem o tym, co będzie dalej: 
o dużej ilości dzwoniących klien-
tek, o wystąpieniu w najlepszych 
stacjach telewizyjnych, o pełnej 
sali kursantek, które będę mo-
gła szkolić. Ostatecznie dopię-
łam swego i zrealizowałam swoje 
plany i marzenia. Chciałabym 
jednak podkreślić, doszłam do 
tego etapu bardzo ciężką pracą. 
Wstawałam codziennie rano 
i umawiałam na każdy dzień po 
2,3 koleżanki, na których wyko-
nywałam metamorfozy, budu-
jąc swoje portfolio. Prowadziłam 
także kanał na YouTube, który 
pochłaniał bardzo dużo czasu, 
a także jeździłam często na sesje 
TFP, czyli wykonywałam maki-
jaż, a w zamian otrzymywałam 
zdjęcia, które mogłam udostęp-
nić u siebie w portfolio. Gdy po-
czułam się już pewniej w tym co 
robię, postanowiłam napisać do 
bardzo cenionej w branży wi-

zażystki gwiazd Ewy Gil. Pani 
Ewa jest przesympatyczną ko-
bietą z ogromnym doświadcze-
niem, do której zespołu zawsze 
marzyłam, aby dołączyć. Z wiel-
kim zaskoczeniem, ale i rado-
ścią, przyjęłam wiadomość od 
Pani Ewy, w której zapropono-
wała mi, żebym dołączyła do jej 
zespołu makijażystek.Dzięki niej 
dostałam możliwość pracy przy 
największych produkcjach te-
lewizyjnych tj. „Twoja Twarz 
Brzmi Znajomo”, a także „Idol”. 
W międzyczasie postanowiłam 
spełnić swoje kolejne marze-
nie i dziewczyn, które pisały do 
mnie o możliwości zorganizo-
wania w ich miastach szkoleń. 
Zaczęło się od organizacji kilku 
szkoleń, które do dzisiaj cieszą 
się ogromnym zainteresowa-
niem i zadowoleniem kursantek. 
-Polki są uznawane za jedne 
z najładniejszych kobiet, jeżeli 
nie najładniejsze. Czy to prze-
kłada się w jakiś sposób na 
malowanie? Nasze dziewczyny 
potrafią się malować?
Dziewczyny mają dużą wiedzę 
na temat kosmetyków, jakie są na 
rynku, ale często zauważam, że 
brakuje im pomysłu oraz wiedzy. 

Dokończenie na stronie 9

Aneta Nowacka jest dyplomowaną charakteryzatorką i wizażystką z kilkuletnim do-
świadczeniem w zawodzie. Pracuje z klientkami indywidualnymi. Prowadzi także 
warsztaty grupowe w Polsce oraz zagranicą. Współpracuje z wieloma fotografami 
przy sesjach zdjęciowych i przy produkcjach telewizyjnych („Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo” oraz „Idol”). 

Czasami mniej znaczy więcej

REKLAMA

REKLAMA
Martyna Wojciechowska i Aneta Nowacka

Aneta Nowacka
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Brakuje im umiejętności jak do-
brać dla siebie najlepszy maki-
jaż, odpowiednio wykorzystać 
kupione przez siebie produkty. 
Niektóre kosmetyki nie są od-
powiednie dla każdego, nama-
wiam często dziewczyny by 
niektórych rzeczy nie używać. 
Rolą wizażystki jest wskazać 
odpowiednią drogę i wszystko 
dok ładn ie  wyt łumaczyć . 
-Prowadzisz wiele kursów 
i szkoleń dla kobiet. Co je naj-
bardziej interesuje?
Zauważyłam, że obecnie więk-
szość kobiet zafascynowanych 
jest konturowaniem twarzy, czyli 
tym, co jest teraz bardzo na cza-
sie. 
-Czy Twoim zdaniem ich wize-
runek z roku na rok się popra-
wia? 
Tak, lecz trzeba podkreślić, że 
wygląd poprawia się tylko w mo-
mencie, kiedy ktoś pokaże nam 
dokładnie jak wykonać sobie ma-
kijaż, aby nie wyglądać gorzej. 
Na rynku jest bardzo dużo kosme-
tyków, których często nie wiemy, 
jak używać. Poza tym Internet 
jest przesycony różnymi pomy-
słami na makijaż i trzeba uważać. 
Jeśli chcemy wyglądać dobrze, to 
musimy wiedzieć jak pomalować 
się, aby efekt nie okazał się gro-
teskowy. Często widzę u dziew-
czyn zbyt grube brwi, plamy po 
próbie konturowania twarzy czy 
też plamy od rozświetlacza. 
-Z czym Polki mają najwięcej 
problemów?
Główne problemy, z którymi ja 
się spotkałam to: tworzenie kreski 
na oku, umiejętne używanie roz-
świetlacza, a także prawidłowe 
konturowanie twarzy. 
-Jak zrobić perfekcyjny maki-
jaż?
Może to banalne co powiem, ale 
czasami mniej znaczy naprawdę 

więcej. Nie ma sensu przesadzać.
-Skończyło się lato i nieubłaga-
nie nadciąga jesień. Czy pogoda 
ma jakiś wpływ na wygląd? Na 
co zwrócić uwagę przy dobiera-
niu makijażu?
Pamiętajmy, że ze nasza twarz 
jest teraz jaśniejsza niż latem, 
więc należy dobrze dobrać pod-
kład na jesień i zimę, a także 
uważać z ilością bronzera. Nie 
zapominajmy także o kremie na-
wilżającym i o pomadce ochron-
nej
-Jesteś także charakteryza-
torką. W jaki sposób charakte-
ryzacja różni się od typowego 
makijażu?
Makijażem mamy podkreślić 
urodę. Przy pomocy charakte-
ryzacji zmieniamy z kolei m.in. 
rysy twarzy, dzięki czemu mo-
żemy upodobnić kogoś do zupeł-
nie innej osoby. Poza tym cha-
rakteryzacja jest zdecydowanie 
mocniejsza. Wszystko wygląda 
dwa razy wyraźniej. 
-Wspominałaś o swojej przy-

godzie z programem „Twoja 
Twarz Brzmi Znajomo”? Pro-
gram wręcz słynie ze swoich 
charakteryzacji. Na pewno 
podczas programu zetknęłaś 

się z wieloma wyzwaniami. Pa-
miętasz jakieś szczególne za-
danie?
Najbardz ie j  s t resowałam 
się, kiedy poproszono mnie 

o ucharakteryzowanie Kata-
rzyny Glinki na Violettę Villas 
oraz Hannę Banaszak. To było 
bardzo trudne wyzwanie dla 
mnie, szczególnie dlatego, że 
efekt mojej pracy był widoczny 
na antenie ogólnopolskiej stacji 
telewizyjnej. Wykonując te cha-
rakteryzacje powtarzałam sobie 
w głowie tylko jedno: „nie ma, 
że się nie uda, musi się udać”. 
Dzięki takiemu myśleniu je-
stem zadowolona z ostatecznego 
efektu. 
-Jakie masz dalsze plany za-
wodowe? 
Kolejnym moim celem jest zor-
ganizowanie szkolenia w Sta-
nach Zjednoczonych. Od zawsze 
marzyłam, żeby tam polecieć, 
więc czemu przy okazji nie zor-
ganizować szkolenia? Mam na-

dzieję, że to mnie tylko bardziej 
zmotywuje do ciężkiej pracy. 
Jednym z moich celów jest także 
otworzenie własnego studia wi-
zażu, w którym mogłabym się 
na co dzień spełniać. Mam cią-
gle sporo marzeń. Na wszystko 
przyjdzie jednak czas. Nie za-
mierzam się poddawać.
-Pisarzowi, życzy się złama-
nia pióra. Malarzowi można 
życzyć złapania pędzla. Ma-
cie w zawodzie jakieś ade-
kwatne powiedzenie? Czego 
mogę Ci na koniec życzyć?  
Szczerze powiedziawszy to nie 
wiem, ale wydaje mi się, że takie 
powiedzenie nie istnieje. Możesz 
mi jednak życzyć, abym do końca 
życia robiła to co robię z przyjem-
nością i uśmiechem na twarzy.

Mateusz Kossakowski
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Zdrowie i uroda
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Aneta Nowacka i Maciej Dowbor

Aneta Nowacka 

Aneta Nowacka w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo
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-Swoje opinie i propozycje można 
także przekazywać drogą ma-
ilową lub korespondencyjnie. Na 
stronie www.bip.dobremiasto.
com.pl znajduje się krótki for-
mularz w formie tabelki , w któ-
rym stowarzyszenia mogą wnieść 
uwagi do konkretnych zapisów 
programu współpracy-mówi 
Beata Harań zastępca burmi-
strza Dobrego Miasta. Należy 
podać dane organizacji pozarzą-
dowej, która wnosi uwagi i wpi-
sać je w odpowiednie miejsce 
wraz uzasadnieniem. Informa-
cje o konsultacjach są również 

dostępne na stronie www.do-
bremiasto.com.pl. Otrzymały 
je także wszystkie organizacje, 
które znajdują się w bazie danych 
Urzędu. Program współpracy 
będzie poddany ocenie radnych 
i uchwalony na listopadowej se-
sji Rady. Po uchwaleniu rocz-
nego programu współpracy zo-
stanie ogłoszony konkurs ofert. 
Oferty zazwyczaj składa się od 
połowy grudnia do połowy stycz-
nia, następnie odbywa się proce-
dura ich oceny.-Staramy się, aby 
pierwsze umowy były podpisy-
wane już z końcem stycznia lub 

początkiem lutego, ponieważ nie-
które stowarzyszenia dość szybko 
przystępują do realizacji swo-
ich projektów i nie chcemy do-
prowadzić do tego, żeby miały 
opóźnienia- mówi Marta Kur-
tiak, Kierownik Referatu Roz-
woju Lokalnego i Funduszy 
Europejskich Urzędu Miej-
skiego w Dobrym Mieście. Pro-
ponowany program współpracy 
na 2018 rok nieco różni się od 
tych, do których już od lat przy-
zwyczaiły się dobromiejskie or-
ganizacje pozarządowe. Stąd 
wzięła się konieczność przepro-

wadzenia konsultacji na wypa-
dek, gdyby zabrakło obszarów, 
w których swoje działania reali-
zują stowarzyszenia. -Należy pa-

miętać o tym, że cały czas obo-
wiązuje wieloletni program 
współpracy z organizacjami po-
zarządowymi na lata 2015-2018, 
dotyczący działalności świe-
tlic wiejskich. Stowarzyszenia, 

które złożyły swoje oferty w 2015 
roku, mają podpisaną umowę do 
końca 2018 roku. Co roku skła-
dają jedynie sprawozdania. Je-

żeli wszystko jest realizowane 
zgodnie ze złożoną ofertą, spra-
wozdanie uzyskuje akceptację 
i stowarzyszenie otrzymuje dofi-
nansowanie na kolejny rok- in-
formuje Kierownik, Marta 

Kurtiak. W 2018 roku konsul-
tacji podlegać będą natomiast 
trzy inne obszary. Pierwszym 
jest wspieranie i upowszechnia-
nie aktywności fizycznej wśród 
mieszkańców Dobrego Miasta, 
a szczególnie dzieci i młodzieży 
poprzez naukę pływania na ba-
senie, organizację i prowadze-
nie pozalekcyjnych zajęć spor-
towych oraz organizację imprez 
sportowych rangi gminnej, wo-
jewódzkiej i ogólnopolskiej 
w zakresie sportów motorowych. 
Swoje oferty składać też mogą 
stowarzyszenia, realizujące za-
dania z zakresu aktywności kul-
turalnej mieszkańców Dobrego 
Miasta w różnych dziedzinach 
kultury, w szczególności po-
przez tworzenie przedsięwzięć 
o charakterze ogólnomiejskim, 
aktywizujących mieszkańców 
a także promowanie lokalnej 
twórczości i debiutów artystycz-
nych. Czwarty obszar to ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego. W ubiegłych latach sto-
warzyszenia składały najwięcej 
ofert w obszarze rozwoju aktyw-
ności fizycznej i sportu.

rad

W Dobrym Mieście konsultacjom poddany został program współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi na 2018 r. Do 6 listopada w Urzędzie Miejskim, składać można 
wnioski z uwagami i propozycjami ewentualnych poprawek.

Dobre Miasto przeznaczy na działalność organizacji 
pozarządowych w 2018 roku ponad 340 tysięcy złotych

Rajd został zorganizowany przez 
gminy: Stawiguda, Olsztynek 
i Nidzica, jak zwykle przyciągnął 
miłośników rowerowych wy-
cieczek. Kilkunastokilometrowa 
trasa, prowadząca m.in. przez lasy 
łańskie, została zaplanowana tak, 
by poradzili sobie na niej kolarze 
w każdym wieku. Niezbędne były 
jedynie sprawne rowery i dobry 
humor. Jak przekonuje kierownik 
wycieczki, Mirosław Arczak, 
jeździć można nie tylko, gdy jest 
ciepło.- Okazało się, że jesienny 
termin jest równie atrakcyjny jak 
ten letni i frekwencja pokazuje, że 
mnóstwo rowerzystów, ze Stawi-

gudy, z całej gminy i okolic, chce 
spotykać się na Gościńcu Nibor-
skim, bo ten szlak nas wszystkich 
łączy. Grupy startujące z poszcze-
gólnych gmin, mogły nie tylko po-
pracować nad kondycją fizyczną, 
ale i posłuchać ciekawostek prze-
kazywanych przez Przewodnika 
PTTK. Spotkanie przy wspól-
nym ognisku, czekało na uczest-
ników w Ośrodku Wypoczyn-
kowym w Rybakach. Zmęczeni 
kolarze, mogli posilić się gorącą 
kiełbasą, którą trzeba było samo-
dzielnie upiec na kiju i gorącą her-
batą. Potem tradycyjnie już lo-
sowanie gadżetów przydatnych 

na trasie. Dzielnie pokonywali 
trasę młodzi członkowie Olsz-
tyńskiej Szkółki Rowerowej, 
m.in.. Dawid Kocięcki, który 
szczerze przyznał- Czekam na wy-
ścig, na medal, i na puchar. Me-
dale, jako nagroda za szybkie 
ukończenie rajdu, wręczone zo-
stały najmłodszym uczestnikom. 
Wójt Gminy Stawiguda, Irena 
Derdoń, zapewnia, że nie jest 
to ostatnia rekreacyjna impreza 
w tym roku. Zajmujący się popu-
laryzacją aktywności fizycznej 
na świeżym powietrzu cykl Re-
kreAkcja, ma w planach dalsze 
promowanie malowniczych tere-
nów gminy, poprzez organizację 
spotkań integrujących miłośni-
ków sportu- Są organizowane nie 
tylko rajdy rowerowe, ale również 
spływy kajakowe, biegi, marsze, 
także również serdecznie zapra-
szamy w następnym naszym roku. 
W tym roku, jeśli zima nam do-
pisze będą organizowane kuligi, 
które są jak co roku w Stawigu-
dzie, więc również serdecznie za-
praszamy.
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Gościniec Niborski to jeden z niewielu średniowiecznych traktów, który niemal w ca-
łości zachował dawny charakter. Oryginalna brukowana droga została jedynie miej-
scami utwardzona. Kiedyś podróżowali nią królowie, a dziś uczestnicy IX Integracyj-
nego Rajdu Rowerowego, łączącego aktywny wypoczynek z lekcją historii.

Szlak nas wszystkich łączy, 
czyli Rajd Gościńcem Niborskim

Brązowymi medalami pochwalić 
się mogą: Zuzanna Zych, która 
swój medal zdobyła na Mistrzo-
stwach Polski Młodzieży, Ra-
fał Kowalczyk oraz Katarzyna 
Skrzypkowska, którzy medale 
wywalczyli na Pucharze Polski 
Juniorów Młodszych, a także Ju-
lia Zych, która na trzecim miej-
scu uplasowała się podczas Mi-
strzostw Juniorów Starszych. 
Srebrny medal należy do Dawida 
Kalwary, który drugie miejsce 
zdobył na Mistrzostwach Polski 
w Tarnowie Podgórskim. Wynik 
drużyny ze Świątek jest jednym 
z lepszych w województwie. -Je-
steśmy zadowoleni z wyników, 
porównując je z innymi klubami 
z naszego województwa. Aktual-
nie wszystkie większe imprezy do-
biegły końca i zamierzamy skupić 
się na treningu technicznym za-
wodników, przygotowując ich już 
pod kątem marcowych eliminacji 
do Mistrzostw Polski.- mówi tre-
ner UKS BOKS Świątki, Karol 
Tuchewicz. 
9 grudnia, przy wsparciu gminy 
Świątki, klub zorganizuje drugą 
już edycję turnieju bokserskiego 
„Równe szanse”. Udział w tur-
nieju wezmą kluby z całej Polski, 

warunki jakie muszą spełnić to 
odpowiednia kategoria wiekowa 
i wagowa uczestników. Jak pod-

kreśla, trener Karol Tuchewicz, 
impreza będzie doskonałą okazją 
do sprawdzenia przygotowania 
zawodników. Celem turnieju jest 
także promowanie boksu na tere-
nie powiatu, a wstęp na imprezę 
będzie bezpłatny. Na marzec 
przyszłego roku zaplanowano 
także mistrzostwa województwa. 
Dodatkowo, klub przymierza się 
do zakupu własnego ringu, co 
pozwoliłoby na intensywniej-

sze treningi oraz wzmożoną pro-
mocję tej dziedziny sportowej 
w naszym regionie. Zakup ringu 
to wydatek rzędu 15 tysięcy zło-
tych. Klub UKS BOKS Świątki 
wciąż potrzebuje ok. 7 tysięcy 

złotych. -Mamy kilku obiecu-
jących młodych ludzi, a turniej 
„Równe szanse” będzie dobrą 
okazją do sprawdzenia czy są go-
towi do występów na arenie ogól-
nopolskiej i międzynarodowej, 
zarówno pod kątem fizycznym 
jak i psychicznym. Potrzebujemy 
także pieniędzy na zakup ringu, 
więc jesteśmy chętni do współ-
pracy z różnymi firmami, mo-
żemy promować je na ringu w za-
mian za pomoc. Zależy nam także 
na szkoleniu nowych trenerów, 
co pozwoliłoby otworzyć nowe 
ośrodki treningowe dla dzieci 
i młodzieży. Niestety, brak kadry 
przekłada się negatywnie na po-
pularność tego sportu w naszym 
regionie–kończy trener Karol 
Tuchewicz. 

kas

Drużyna UKS BOKS Świątki podczas tych najważniej-
szych imprez w sezonie łącznie wywalczyła 5 medali. 

Do pełni szczęścia brakuje około 
siedmiu tysięcy złotych 

Stowarzyszenia potrafią zainteresować swoja działalnością

Wójt Irena Derdoń z kolarzami Kiełbaska z kija  smakuje wybornie

Dawid Klwara, UKS BOKS Świątki po ceremonii dekoracji srebrnym medalem
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Najbardziej wyczekiwany przez 
mieszkańców i kierowców Olsz-
tyna, był remont ulicy Party-
zantów. Jak obecnie wyglądają 
prace? W nocy z 2 na 3 wrze-
śnia zamknięty został środkowy 
odcinek ulicy Partyzantów, po-
między ulicami Samulowskiego 
i Kajki. Jest to inwestycja nie-
zwykle potrzebna, ale z drugiej 
strony bardzo uciążliwa dla kie-
rowców. Zamknięcie tej części 
ulicy spowodowało ogromne 
utrudnienia w ruchu.
W pierwszej kolejności, jak już 
wcześniej wspomniano roboty 
budowlane objęły odcinek od 
ul. Samulowskiego do ul. Kajki. 
Na czas prac, ta część ulicy Par-

tyzantów została wyłączona 
z ruchu. Dostępny pozostał tylko 
dojazd do posesji. Na czas re-
montu wyznaczono objazd, 
który prowadzi ulicami: Lanca, 
Mickiewicza, Dąbrowszczaków 
i Kajki.
Jak wszyscy wiemy toczy rów-
nież się od jakiegoś czasu bu-
dowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego przy Dworcu 
Głównym i jest to też jeden 
z etapów przebudowy ulicy 
Partyzantów. Łącznie przebu-
dowany oraz wybudowany od 
nowa będzie 900-metrowy odci-
nek ulicy. Powstaną nowe przy-
stanki autobusowe, pętle dla po-
jazdów komunikacji miejskiej 
oraz prywatnych przewoźni-
ków (okolice skrzyżowania Lu-
belska/Przemysłowa), buspasy, 
podniesiona zostanie jakość 
jezdni i przebudowane zostaną 
podziemne sieci. Poza tym po-
wstaną nowe chodniki, ścieżki 
rowerowe, a ulica ma zyskać 
alejkowy charakter.
Cała ulica Partyzantów ma być 
gotowa w połowie 2018 roku. 
Pojawiły się jednak problemy, 
ponieważ Balzola Polska S.A., 
która jest odpowiedzialna za re-
mont tej ulicy nie bardzo kwa-
piła się do pracy. Odbyło się 
w tej sprawie spotkanie z prezy-
dentem Olsztyna, na którym dy-
rektor generalny Balzola Polska 
S.A, przedstawił szczegółowy 

harmonogram prac. 
Drugą niezwykle ważną inwe-
stycją drogową, która trwa już 
od dłuższego czasu w Olszty-
nie, jest rozbudowa ulicy Pie-
niężnego. Jak twierdzą przedsta-
wiciele władz miasta Olsztyna, 
przebudowa przebiega bardzo 
dobrze i nic nie powinno prze-
sunąć terminu otwarcia, który 
wskazany został na grudzień 
tego roku. 
-Prace są realizowane zgod-
nie z planem. Na odcinku mię-
dzy al. Piłsudskiego a ul. 22 
Stycznia zakończyła się prze-
budowa podziemnych sieci, te-
raz powstaje konstrukcja drogi. 
W przypadku mostu św. Ja-

kuba przygotowywane jest zbro-
jenie głównej płyty obiektu. 
Termin realizacji inwestycji po-
zostaje bez zmian i będzie to po-
czątek grudnia. – powiedział 
Patryk Pulikowski, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta 
w Olsztynie.
Warto się zastanowić, czy nie 
można było najpierw skończyć 
rozbudowywać jedną ulicę, a do-
piero później wziąć się za drugą. 
Prezydent Olsztyna, Piotr 
Grzymowicz twierdzi, że nie 
było takiej możliwości, ponie-
waż trzeba w pełni wykorzystać 
środki unijne - Kiedy zastana-
wiamy się, dlaczego Olsztyn jest 
rozkopany, trzeba mieć świado-
mość, że to wynik inwestowa-
nia z determinacją unijnych pie-
niędzy właśnie w rozwój miasta. 
Podobnie, kiedy zastanawiamy 
się, dlaczego tak trudno o pra-
cowników, a wykonawcom bra-
kuje podwykonawców, to od-
powiedź też znajdziemy w tych 
liczbach. Efektem tego jest także 
niska stopa bezrobocia, która 
w Olsztynie wyniosła we wrze-
śniu 4,7 proc. Tu zastrzeżenie – 
nasze projekty, to nie tylko bu-
dowa dróg i rozwój komunikacji 
zbiorowej. To także termomo-
dernizacje, działania rewitali-
zacyjne czy zadania zawiązane 
z cyfryzacją. Jedno jest pewne 
– przyszłe pokolenia nie wy-
baczyłyby nam, gdybyśmy nie 

wykorzystali preferencyjnych 
możliwości, wynikających z ak-
cesji Polski, a więc i Olsztyna, 
do zjednoczonej Europy. Dzisiaj 
cierpimy i narzekamy na niedo-
godności (nie tylko komunika-
cyjne), ale jeszcze większą nie-
dogodnością byłoby pozostanie 
na całe lata daleko, w ogonie 
Europy, z poczuciem niewyko-
rzystanej szansy. 
Gdzie jeszcze trwają remonty 
dróg i kiedy powinny się za-
kończyć?
Teraz w Olsztynie trwa także 
budowa ciągu dróg trzeciorzęd-
nych ulic: Gościnnej, Kresowej, 
Wołodyjowskiego, Żurawiej, 
Perkoza, wraz z odcinkiem drogi 

w gminie Gietrzwałd. Inwesty-
cja jest wspólnym przedsięwzię-
ciem trzech gmin: Olsztyn, Jon-
kowo i Gietrzwałd. Obejmuje 
ona budowę i przebudowę bli-
sko 7.5 kilometra dróg, budowę 
ciągów pieszych i rowerowych, 
zatok autobusowych, skrzyżo-
wań, oświetlenia, odwodnienia, 
urządzeń ochrony środowiska, 
a także zagospodarowania zie-
leni. Inwestycję przeprowadza 
firma Skanska, która zobowią-
zała się zrealizować inwestycję 
za ponad 44 miliony złotych. 
W związku z tym wyłączone 
z ruchu zostały ulice Żurawia, 
Kordeckiego oraz część Kre-
sowej. Prace rozpoczęły się we 
wrześniu, a mają się zakończyć 
po 19 miesiącach.
Kolejna ważna inwestycja, to 
remont nawierzchni ulic Leon-
harda i Wyszyńskiego na od-
cinku od zjazdu do OBI do 
skrzyżowania z ul. Pstrow-
skiego”. Wykonawcą jest firma 
Skanska S.A. Warto dodać, że 
w pierwszej kolejności roboty 
budowlane objęły odcinek na 
wysokości stadionu Stomilu 
Olsztyn. 
Na czas wymiany nawierzchni, 
na objętym remontem odcinku, 
z ruchu wyłączony został pas 
ulicy Leonharda w kierunku 
alei Piłsudskiego. Od niedzieli 
(15 października) wykonawca 
rozpoczął prace na drugiej stro-

nie remontowanego odcinka 
ul. Leonharda. Kierowcy już 
mogą poruszać się dotychczas 
zamkniętym fragmentem ulicy 
Leonharda. Zajęta została nato-
miast druga jezdnia (po stronie 
stacji paliw). Przypominamy, 
że remontowany jest odcinek 
drogi od skrzyżowania z al. Pił-
sudskiego do zjazdu do garaży. 
Prace te zakończą się w połowie 
grudnia.
Obecnie odbywają się rów-
nież prace na ulicy Towarowej. 
W związku z koniecznością 
wykonania wzmocnień i na-
sypu pod nowy odcinek ul. To-
warowej uległa zmianie organi-
zacja ruchu na ul. Towarowej, 

na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Stalową do ul. Sprzętowej. 
W związku ze zmianą organiza-
cji ruchu wyłączeniu uległy dwa 
pasy ruchu w kierunku ul. Sprzę-
towej (od skrzyżowania z ul. 
Stalową). Kierowcy do dyspozy-
cji mają dwa pozostałe pasy ru-
chu, po jednym w każdym kie-
runku.
W czwartkową noc z 19 na 20 
października, nastąpiła także 
reorganizacja ruchu w obrębie 
skrzyżowania ulic Towarowej 
i Leonharda. Ulica Towarowa, 
na odcinku od ul. Składowej do 
ul. Leonharda, została zawężona 
do dwóch pasów ruchu. Wyłą-
czeniu uległ prawy pas w kie-
runku ul. Leonharda.
Jak widać obecnie Olsztyn jest 
jednym wielkim placem bu-

dowy. Czy te wszystkie budowy 
są potrzebne? Zdania są podzie-
lone. Wiadomo, że jeżeli chodzi 
o ulicę Partyzantów, to o jej re-
moncie mówiło się od kilku lat, 
ponieważ praktycznie wszyscy 
kierowcy twierdzili, że jest ona 
w tragicznym stanie. Cóż jej bu-
dowa musi wiązać się z dużymi 
utrudnieniami w ruchu, ale ta-
kich nie da się uniknąć przy tak 
dużej inwestycji. Na pewno le-
piej będzie się jeździć po Olsz-
tynie już pod koniec przyszłego 
roku, kiedy to otwarta zostanie 
ulica Pieniężnego. Natomiast już 
podczas przyszłorocznych wa-
kacji, kiedy zostanie oddana do 
użytku nowa ulica Partyzantów, 
to jazda po olsztyńskich ulicach 
powinna być dużo płynniejsza. 

Rafał Herman

INWESTYCJE

REKLAMA

W ostatnim czasie Olsztyn wygląda jak plac budowy, a to powoduje, że po-
ruszanie się po olsztyńskich drogach jest niezwykle czasochłonne. Więc 
warto sobie postawić pytanie, kiedy w końcu skończą się korki w Olsztynie?

Olsztyn w budowie 

OGŁOSZENIE

Ulica Seweryna Pieniężnego w centrum Olsztyna

Ulica Leonharda w Olsztynie
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18 i 19 września wiele regio-
nów województwa warmiń-
sko-mazurskiego walczyło 
z żywiołem. Najgorsza sytu-
acja była w Elblągu i Pasłęku. 
W Elblągu ogłoszono stan po-
gotowia przeciwpowodziowego. 
Bardzo trudna sytuacja była 
w całym mieście. Ulewne desz-
cze spowodowały, że poziom 
wody w rzece Kumieli gwałtow-
nie podniósł się i w wielu miej-
scach wystąpiła ona z brzegów. 
Natomiast w Pasłęku rzeka Wą-
ska przekroczyła stan alarmowy 
o ponad 1.5 metra, a ulewny 
deszcz spowodował, że wiele 
piwnic, mieszkań, a nawet do-
mów zostało zalanych.
Trudna sytuacja spowodowana 
opadami deszczu była również 
w powiecie bartoszyckim i olsz-
tyńskim. Ulewne deszcze, jakie 
spadły na terenie powiatu olsz-
tyńskiego, wyrządziły szkody 
zarówno w prywatnych budyn-
kach mieszkalnych, jak i użytku 
publicznego, w garażach, po-
mieszczeniach gospodarczych 
i na drogach. W dniach 18-20 
września br. straż pożarna wy-
jeżdżała 154 razy do tzw. miej-
scowych zagrożeń. Na terenach 
zamieszkałych największe straty 
odnotowano w Gietrzwałdzie 
i Biskupcu, z kolei najwięcej 
podtopień obszarów zielonych 
wystąpiło w gminach Świątki 
i Jeziorany.
22 września rozpoczęła się ka-

lendarzowa jesień. Podczas tej 
pory roku zazwyczaj opady 
deszczu są jeszcze bardziej in-
tensywne. 

W sytuacjach kryzysowych
piętrzą się trudności

-Pod przewodnictwem wicewo-
jewody warmińsko-mazurskiego 
Sławomira Sadowskiego obra-
dował zespół pod roboczą na-
zwą zespół ds. oceny przyczyn 

i skutków powodzi. Omówiono 
przebieg wydarzeń oraz aktu-
alną sytuację związaną z powo-
dzią, którą w dniach 18-19 wrze-
śnia br. spowodowały ulewne 
deszcze w powiatach elbląskim 
i braniewskim. Celem spotkania 
było niedopuszczenie w przy-

szłości do podobnych sytuacji. 
Zwrócono uwagę na trudności 
w koordynowaniu pracami sa-
morządów lokalnych oraz in-
stytucji odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo przeciwpowo-
dziowe w gminach i powiatach 
województwa. Przypomniano, 
że na ten cel w latach 2004 – 
2013 województwo otrzymało 
200 mln zł w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

i 54 mln zł z Programu Infra-
struktura i Środowisko. Ze środ-
ków tych zmodernizowano stacje 
pomp i wzmocniono wały na Żu-
ławach. Nadal jednak dużo za-
strzeżeń budzi stan rowów me-
lioracyjnych i przepustów, za 
których utrzymanie odpowia-

dają starostwa, gminy, a także 
osoby prywatne. – powiedziała 
Bożena Ulewicz, doradca/rzecz-
nik prasowy wojewody.

Strażacy są gotowi 
do działania

Powiat Olsztyński jest dobrze 

przygotowany na ewentualne 
podtopienia czy powodzie, na 
jego terenie - Powiat ma opra-
cowaną strategię postępowania 
na wypadek podtopień oraz plan 

przeciwpowodziowy. W przy-
padku niekorzystnej prognozy 
pogody, społeczeństwo jest in-
formowane o możliwości wy-
stąpienia intensywnych opadów 
deszczu. Na bieżąco odpowied-
nie służby podejmują czynno-
ści adekwatne do potrzeb. Po-
wiat, jak i gminy na jego terenie 
wyposażone są w odpowiedni 
sprzęt, worki i piasek. W razie 
potrzeby interweniują strażacy 
z Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej i jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. – 
podsumowała, Magdalena Bu-
jewicz-Mydlak specjalistka do 
spraw promocji powiatu olsz-
tyńskiego.
Jeżeli chodzi o samo miasto 
Olsztyn, to tutaj większego za-
grożenia w tej materii nie ma, 
ale oczywiście, jeżeli opady 
będą znacznie większe, to lo-
kalne podtopienia również mogą 
się zdarzać. W Olsztynie już po-
wstaje jeden zbiornik retencyjny 

przy ulicy Budowlanej, a w tym 
roku ogłoszony zostanie rów-
nież przetarg na budowę i rozbu-
dowę pięciu innych zbiorników 
gromadzących wodę. Obecnie 

w Olsztynie powstaje również 
Regionalne Centrum Bezpie-
czeństwa, które na pewno rów-
nież pozwoli, żeby mieszkańcy 
mogli czuć się w takich sytu-
acjach bezpieczni.
Bogusław Pinkiewicz, rzecz-
nik prasowy Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku wyróżnia trzy formy 
działań przeciwpowodziowych, 
które się wzajemnie uzupełniają:
- odsunąć powódź od ludzi 
- czyli rozwój infrastruktury 
ochronnej itd.,;
- odsunąć ludzi od powodzi – 
czyli ograniczenie osadnictwa 
i zabudowy na terenach zagrożo-
nych itp.;
- nauczyć się żyć z powodzią – 
czyli edukacja, ratownictwo, 
ubezpieczenia majątkowe itd.
Bogusław Pinkiewicz dodaje, 
że najbardziej zagrożone powo-
dzią w skali kraju są Żuławy Wi-
ślane.

raf

W ostatnim czasie w województwie warmińsko-mazurskim spadło bardzo dużo 
deszczu, który spowodował lokalne podtopienia, a w niektórych rejonach sytuacja 
była wręcz tragiczna. Warto się zastanowić, co możemy zrobić, żeby w przyszłości 
zapobiec takim sytuacjom?

Czy można ograniczyć ryzyko 
powodzi w naszym regionie?

Zaprezentowano już plany bu-
dowy i projekt wykonawczy no-
wego całorocznego muzeum. 
Obecnie mały budynek, w którym 
można oglądać wystawy poświę-
cone Bitwie pod Grunwaldem 
mieści się pod Wzgórzem Pomni-
kowym. Nowe muzeum ma po-
wstać przy drodze między Grun-
waldem a Stębarkiem.
Marszałek województwa Gu-
staw Marek Brzezin podkreślił, 
że Grunwald to marka, która jest 
bardzo istotna dla regionu, ale 
ważna także dla Polski i Europy.
Przypomniał również, że Pola 
Grunwaldzkie zostały na nowo 
zagospodarowane przed rocznicą 
600-lecia bitwy. Wybudowano 
m.in. Pole namiotowe z pawilo-
nem socjalnym czy też pawilon 
socjalno-usługowy wraz z parkin-
giem. Modernizacja i wybudowa-
nie nowych obiektów kosztowała 
25 mln zł.
Nowe muzeum ma kosztować 

22 mln zł, z czego 15 mln zł po-
chodziłoby z funduszy unijnych, 

a blisko 7 mln zł dołożyłby sa-
morząd województwa. Przestrzeń 
nowego muzeum ma wynosić 3,5 
tys. m kw. Oprócz przestrzeni, 
w której będą się znajdowały wy-
stawy zmieści się również sala 
rycerska, w której będzie można 
rozgrywać walki i turnieje rycer-
skie, sala konferencyjna na 100 

osób, strefa obsługi z biurami 
oraz sklepy.
Dyrektor Muzeum Bitwy pod 
Grunwaldem, Szymon Drej po-
wiedział, że nowa infrastruk-
tura oznacza większą dostępność 
dla turystów- W sezonie sprze-
dajemy do 60 tys. biletów do se-
zonowego małego muzeum. Od-
wieczny problem Grunwaldu jest 
taki, że wiele osób przyjeżdża na 
Grunwald robi sobie zdjęcia na 
tle pomnika, i odjeżdża. Po wybu-
dowaniu całorocznego muzeum 
liczymy, że turyści, którzy nie 
zwiedzali wystaw, teraz to zrobią.
Marcin Kulasek, radny sej-
miku województwa warmiń-
sko-mazurskiego twierdzi, że to 
muzeum będzie świetną promo-
cją dla naszego regionu- Ja uwa-
żam, że to jest bardzo dobra pro-
mocja naszego regionu i właśnie, 
po to jest planowana rozbudowa 
tego muzeum, żeby muzeum nie 
służyło i mogło być odwiedzane, 
tylko w okresie letnim, ale przez 
wystawy różnego rodzaju muze-
aliów czy dodatkowe wystawy 
związane nawet z historią pań-
stwa polskiego, było odwiedzane 
przez cały rok. Przez to, że mu-
zeum będzie otwarte cały rok, bę-
dzie można również zmniejszyć 
koszty, jakie ponosi samorząd wo-
jewództwa. 

22 mln zł tyle ma kosztować budowa nowego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Nowe mu-
zeum będzie otwarte przez cały rok, a nie tak jak obecna placówka tylko sezonowo.

W Stębarku powstanie całoroczne 
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

Rzeki wystąpiły z brzegów podczas wrześniowych ulewnych deszczów

Szkody spowodowane przez wodę w powiecie braniewskim

Wizualizacja 
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Oto Konrad zostaje namasz-
czony przez Muzę na wyzwo-
liciela. Przybywa z odległego 
miejsca do teatru i namawia ak-
torów do zagrania sztuki naro-
dowej. On sam musi być jednak 
wolny, żeby móc służyć spra-
wie sztuki – ojczyzny – narodu, 
zmienić Polskę i świat. A żeby 
się uwolnić od ograniczeń du-
chowych i narodowych musi 
przejść drogę wtajemnicze-
nia z kolejnymi Maskami. Jeśli 
Konrad sam tego nie dokona, to 

nikt mu w tym nie pomoże.
„Wyzwolenie” w reżyserii Krzysz-
tofa Jasińskiego to klasyka, 
w której odczytamy teraźniej-
szość. Dzieła dopełnia piękna sce-
nografia, zjawiskowe kostiumy 
i oczywiście efekty specjalne, 
które charakteryzują spektakle Ja-
sińskiego. Czy twórcom uda się 
nas wyzwolić? Odpowiedź po-
znacie Państwo na Scenie Dużej 
olsztyńskiego Teatru Jaracza.
reżyseria: Krzysztof Jasiński, współ-
praca scenograficzna: Bogusław 

Cichocki, kostiumy: Anna Czyż
ruch sceniczny: Tatiana Asmol-
kova, kierownictwo muzyczne: 
Maria Rumińska
obsada: Marzena Bergmann, 
Milena Gauer, Katarzyna Kro-
pidłowska, Ewa Pałuska, Ma-
rian Czarkowski, Dawid Dziar-
kowski, Grzegorz Gromek, 
Radosław Hebal, Grzegorz Jur-
kiewicz, Maciej Mydlak, Paweł 
Parczewski, Artur Steranko
Gramy 26-29 października 
o godzinie 19:00.

„Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego to niewątpliwie arcydzieło polskiego dra-
matu i jedna z największych zagadek literatury. Jeden z powodów, dla których reży-
ser Krzysztof Jasiński sięgnął po tekst dramatu Wyspiańskiego związany jest z kon-
tekstem historycznym, politycznym i społecznym, ale przede wszystkim z tytułowym 
wyzwoleniem.

Polskie arcydzieło ponownie na deskach „Jaracza”

-Dlaczego zdecydował się Pan 
wziąć udział w konkursie na 
dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Olsztynie?
Moją główną materią jest język 
i literatura. Od pewnego czasu 
dostrzegam w swoim środowi-
sku niepokojące wariactwo – nar-
cystyczny ciąg na własny sukces. 
Artyści są bardzo skoncentrowani 
na tym, by sprzedało się jak naj-
więcej ich dzieł, by funkcjono-
wać w pierwszym obiegu. Widać 
to przede wszystkim w mediach 
społecznościowych, gdzie prze-
radza się to wręcz w żebranie 
o uwagę, rodzaj egotycznego strę-
czycielstwa. To wyścig, by nie 
stać się przezroczystym. Zaczęło 
mnie to męczyć. Uświadomiłem 
sobie, że nie mogę i nie chcę tak 
żyć. Kiedyś, gdy byłem naczel-
nym czasopisma literacko-kul-
turalnego „Portret”, wszystkim 
moim redakcyjnym przyjaciołom 
powtarzałem, że w Olsztynie jest 
potrzebna „rewolucja pamper-
sów”, ale w dobrym tego słowa 
znaczeniu. Musi nastąpić zmiana 
warty, żebyśmy nie zatrzymali 
się na ciągłym utyskiwaniu na 
temat olsztyńskiej kultury. Mu-
simy wziąć za nią odpowiedzial-
ność. Kiedy został rozpisany kon-
kurs, stwierdziłem, że spróbuję. 
Przedstawiłem swoją wizję kul-
tury, która zyskała aprobatę. Pod-
chodzę jednak do tego z dużym 
dystansem. Nie jestem i nie będę 
„przyspawany do stołka”. Do mo-
jego gabinetu nie trzeba będzie 
wzywać ślusarza z piłą.
-Rozumiem, że w pierwszej ko-
lejności uważa się Pan za au-
tora i literata?
Bardzo źle świadczyłoby 
o instytucji kultury, gdyby zabi-
jała w człowieku pisanie i twór-
czość. Nie chciałbym, żeby MOK 
przerabiał twórców w urzęd-
ników. Pracownicy, zwłaszcza 
ci merytoryczni, powinni mieć 
w sobie ducha kreacji, kon-
ceptu i artyzmu, a nie buchaltera. 
Trzeba cały czas poszerzać mar-
gines kreacji. To miejsce nie po-

winno symbolizować muzeum. 
Naujack był rzeźnikiem, zmarł 
dawno temu i dajmy temu pokój, 
wystarczy, że na co dzień zma-
gamy się z kamienicą jako krępu-
jącą mieszaniną buduaru i powia-
towego wersalu. MOK powinien 
stać się miejscem kojarzonym 
z ciekawymi wydarzeniami ar-
tystycznymi. W momencie, gdy 
zacząłem aplikować na stanowi-
sko, słyszałem zewsząd, że stanę 
się urzędnikiem. Nie chcę i nie 
będę urzędnikiem. Wysyłam wy-
raźne sygnały do organizatora tej 
instytucji, że nie dam się przero-
bić na urzędnika. I, jak na razie, 
zyskuję zrozumienie. Wydaje mi 
się, że wartość tej współpracy 
dzięki temu będzie tylko lepsza. 
Poza tym, to pewnego rodzaju 
stereotyp. Powtarzam, MOK to 
nie „fabryka biurokratycznych 
eventów”. 
-Jak by Pan określił współcze-
sną rzeczywistość kulturową 
Olsztyna?
Podstawową bolączką Olsztyna 
jest duży poziom separacji i nie-
ufności. Podchodzimy do siebie 
w koszmarnie „polski” sposób. 
Jeżeli coś komuś proponuję, to 
ta osoba automatycznie bada, czy 
mam dobre intencje, czy w sło-
wach nie kryje się coś innego. Na 
poziomie relacji społecznych jest 
to pustoszące. A w momencie, 
gdy sobie nie ufamy, zamykamy 
się w odrębnych i autonomicz-
nych światach. Do opisania tego 
zjawiska można by użyć meta-
fory akwarium – gdy postawimy 
obok siebie dwa akwaria, to ryby 
widzą się nawzajem, ale są od 
siebie oddzielone szybami. Wy-
daje mi się, że środowiska kul-
turalne i artystyczne często pod-
chodzą do siebie w ten sposób. 
Mam nadzieję, że MOK stanie 
się tyglem łączącym i komuniku-
jącym ze sobą różne światy: olsz-
tyński mainstream z grupami of-
fowymi i alternatywnymi. Trzeba 
zlikwidować wszelkie podziały 
i zacząć się komunikować z prze-
świadczeniem, że przecież wspól-

nie tworzymy olsztyńską kulturę. 
Chciałbym odejść od dyrektor-
skiej omnipotencji i oddać głos 
artystom i pracownikom MOK. 
Oczywiście, ktoś będzie mógł mi 
zarzucić, że nie prowadzę instytu-
cji „twardą ręką”, ale wydaje mi 
się, że „twarda ręka” nie jest wy-
padkową szacunku i uwagi, na 
które chciałbym sobie zasłużyć 
w oczach MOK-wców. Trzeba 
umieć wspólnie się komuniko-
wać, a także „mieszać krew”, 
w dobrym tego słowa, platońskim 
znaczeniu.
-Nie boi się Pan, że przylgnie do 
Pana łatka „literata”, który bę-
dzie przede wszystkim promo-
wał to, co mu najbliższe?
Nie, dlatego że znam siebie. Pa-
pierówkowcy z grupy literackiej, 
którą razem stworzyliśmy mogą 
to chyba potwierdzić. Oczywi-
ście uważam, że literatura była 
słabo reprezentowana w MOK-u. 
Wcześniej realizowany był jedy-
nie projekt „Seryjnych Poetów”. 
Był to zresztą dar z importu, bo 
promujący i realizowany przez 
instytucje kulturowe z Poznania. 
Wydaje mi się, że powinniśmy 
mieć jednak pomysły stricte olsz-
tyńskie na literaturę, co powinno 
znaleźć przełożenie na obecność 
naszych lokalnych twórców, jak 

i na bardziej sprofilowane i upo-
rządkowane zapraszanie twórców 
z Polski. Zresztą zaczynamy to 
już robić. W listopadzie będziemy 

gościć Marcina Świetlickiego, 
w grudniu Jarosława Mikołajew-
skiego z jego zupełnie odmienną 
od klasycznej interpretacji „Pi-
nokia”, a w styczniu zapraszamy 
Michała Witkowskiego. Chciał-
bym, żeby do Olsztyna przy-
jeżdżała pierwsza literacka liga, 
która konfrontowałaby się z na-
szymi twórcami. Chcę również 
próbować łączyć różne dziedziny 
sztuki w formie roboczo nazwa-
nego „Laboratorium Sztuk Wy-
sokich”.
-A jak będzie wyglądać współ-
praca z lokalnymi środowi-
skami kulturowymi?
 Jeżeli będziemy robić spotka-
nia z twórcami lokalnymi, to 
z taką samą, a może nawet i więk-
szą pieczołowitością, będziemy 
kłaść nacisk na aspekt promo-
cyjny. Mamy ogromny kapitał 
twórczy w regionie. Moim zda-
niem zaprzepaściliśmy boom lat 
90., kiedy bardzo dużo mówiono 
w Polsce o literackim Olszty-
nie np. określając naszą twór-
czość jako „Prozę Północy” czy 
„zagłębie prozy”. Zresztą śro-
dowisko muzyczne także wtedy 
bardzo dynamicznie działało. Py-
tanie: czy jesteśmy w stanie to 
odtworzyć. Patrząc z dzisiejszej 
perspektywy mam w sobie dużo 

niepokoju, gdyż silna artykula-
cja lokalnych środowisk i wejście 
z impetem na arenę ogólnopolską 
musi być poparta, niestety, du-
żym nakładem finansowym. Bez 
większych wydatków na organi-
zację i promocję będzie nam się 
bardzo trudno przebić. Musimy 
sobie uświadomić, że patrząc na 
naszą infrastrukturę i finanse, 
mamy ograniczone możliwo-
ści. Jesteśmy słabym graczem na 
rynku medialno-finansowym kul-
tury w Polsce. A skoro odstajemy 
w wymiarze marketingowym 
od innych miast, to skupmy się 
na tym, na czym jesteśmy znani, 
czyli z animacji i edukacji kul-
turalnych. Uruchamiajmy dużo 
projektów o charakterze integra-
cyjnym, tożsamościowym – da-
jącym, zwłaszcza młodym lu-
dziom, kompetencje kulturowe. 
-Co zrobić, żeby bardziej oży-
wić kulturowo Stare Miasto 
w Olsztynie?
Na razie słyszę, że to jest pie-
kielnie trudne. Wydaje mi się, że 
wiele instytucji kulturalnych ma 
to do siebie, że zachowują się jak 
„pies ogrodnika”. Takim modelo-
wym przykładem jest olsztyński 
amfiteatr. Zaręczam, że chociaż-
bym sam miał te płotki zdejmo-
wać, to będzie jedna z pierwszych 
rzeczy, które zrobię. Zresztą, już 
poczyniłem pierwsze kroki i bar-
dzo mnie cieszy otwartość Prezy-
denta na mój koncept. Likwidu-
jemy ogrodzenie. Mam nadzieję, 
że uda się to zrobić do końca 
roku. Jeśli nie, będzie to moja 
osobista porażka. Amfiteatr musi 
wrócić do mieszkańców. Pamię-
tam go jeszcze z czasów, gdy nie 
było ogrodzenia i było to miej-
sce, w którym ludzie umawiali 
się ze sobą. Amfiteatr był „uczło-
wieczony”, żył razem z olsztynia-
kami. Dzisiaj straszy żelaznym 
płotem i warczy: „nie wchodź, 
odejdź stąd”. W czasach imigran-
tów, problemów radykalizują-
cej się, brunatniejącej Europy to 
duży problem. Ogrodzenie jest 
złym sygnałem, symbolem ba-
rier, granic, różnic czy separacji. 
Po drugie, wszystkie przestrze-
nie MOK-u, które znajdują się 
na Starym Mieście, muszą być 
jeszcze bardziej otwarte. Chciał-
bym, żeby jak najwięcej projek-
tów kulturowych znajdowało się 
w tamtej przestrzeni, a nie były 

pozamykane w salkach i zgetty-
zowanych światach. Oczywiście 
jest to także wypadkowa pogo-
dowej aury, ale zastanawiam się 
z MOK-owcami jak przełamać 
ten syndrom kalendarza. Zdaję 
sobie sprawę, że mniej więcej od 
połowy października do marca 
pogoda nie sprzyja projektom 
plenerowym, ale z drugiej strony 
nie możemy być zakładnikami 
pogodynek. Kraje skandynawskie 
chyba nie są, a słońca mają jesz-
cze mniej.
-Jakie są Pana najważniejsze 
dyrektorskie plany?
Obecnie w MOK-u funkcjonuje 
12 programów + grupy twórcze 
i stowarzyszenia. Jest tego zde-
cydowanie zbyt dużo. A niektóre 
stowarzyszenia i twórcy mają 
bardzo roszczeniowe nastawie-
nie, co sprawia, że MOK staje 
się kelnerem zbyt przerośniętych 
aspiracji, zamiast skupić się na 
pracy kreatywnej. Wbrew zamę-
tom i wirom ostatnich miesięcy 
MOK-wcy to świetna, profesjo-
nalna ekipa. Będę bronił jej auto-
nomii. Wracając do programów, 
zamierzam zastosować „brzytwę 
Ockhama” i zmniejszyć ich liczbę 
do 7: „Laboratorium Sztuk Wy-
sokich”, „Spichlerz Piastowska 
13”, „Muzeum Nowoczesności”, 
„Olsztyńska Unia Kultura”, „Pół-
nocne Partnerstwo Kaowców”, 
„Kierunek: Stare Miasto!” i „Olsz-
tyńskie Lato Artystyczne”. W ob-
rębie tych programów chciałbym 
uruchomić projekty, która sam za-
proponowałem oraz takie, które 
stworzą nasi instruktorzy i koordy-
natorzy. Na pewno chcę uruchomić 
projekty: „-20/+60” (łączący poko-
lenia), „Pocałunki formy” w Gale-
rii OFF (obecnie Rynek) jako miej-
scu kultury alternatywnej, „Kulturę 
wody” z rodzinnym parkiem do-
świadczeń akwatycznych – woda 
wszak to marka odróżniająca nas 
od reszty kraju, „Nobla Dla Mło-
dych” w porozumieniu z Uniwer-
sytetem Warmińsko-Mazurskim 
i ze szkołami zawodowymi. Efek-
tem byłoby docenienie młodych lu-
dzi w formie wręczenia im „olsz-
tyńskich Nobli”. Pomysłów jest 
oczywiście dużo więcej. Na razie 
walczę z magicznym zaklęciem 
wszelkiej maści konserwatystów 
kultury: nie da się. Jeśli nie dam 
rady go odczarować…

Mateusz Kossakowski

Mariusz Sieniewicz to polski prozaik, felietonista i dramatopisarz. Jak sam twier-
dzi pisze zwykle od 4 do 8 rano, czego efektem jest wydanie m.in. ośmiu autorskich 
książek. Od niedawna, przez resztę dnia, staje się dyrektorem Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Olsztynie.

Dyrektor MOK nie chce być urzędnikiem

Kadr ze spektaklu „Wyzwolenie”

Mariusz Sieniewicz, dyrektor MOK w Olsztynie



14 www.facebook.com/wgwarminska25.10 - 07.11.2017 r. numer 111 www.gwarminska.pl
OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMY

REKLAMA

AUTO-MOTO SPRZEDAM

! VOLKSWAGEN Polo 2006r, 
1,2, 502-753-260.
KOŁA do Mercedesa ciężaro-
wego (felgi z oponami) 1100 R 
20 sztuk 4; 500zł sztuka 605-
398-266.
PILNIE, tanio Toyota Carina 
1,6b (1997 r.), przegląd, OC do 
sierpnia 2018 r., 507-225-008.
SKODA Superb mod. 2012r., 
603-214-760.
SPRZEDAM Fiat Punto II, 
2003r. Przebieg 97000km, 
srebrny, alufelgi, nowe opony 
zimowe. Stan b.dobry. 3600zł. 
Tel. 698-990-875.
SPRZEDAM VW Golf III, 1,8 
benzyna +gaz, (1995) stan tech. 
Dobry, cena 1500zł., 720-303-
060.

AUTO-MOTO KUPIĘ

KUPIĘ motorynkkę. Tel 512-
397-319.
CAŁE, powypadkowe, 502-
180-869.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA

!LOKAL na ciucholand lub inne 
40m2 za 500zł + prąd. Wej-
ście od strony targowiska miej-
skiego, przy ul. Sienkiewicza 
w Olsztynie, 607-93-99-80.
DOM os. Mazurskie, 1300zł + 
opłaty, 664-765-783.
DOMEK jednopokojowy, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, dwóm 
osobom, Wójtowo koło Olsz-
tyna, 889-253-288.
DWUPOKOJOWE umeblo-
wane, wyposażone, blisko Kor-
towa, 505-852-427, (89)535-94-
51.
POKOJE 1-osobowe, umeblo-
wane, kuchnia, łazienka, 664-
308-671.
POKOJE studentom, 608-364-360.

POKÓJ 2-osobowy z kuchnią, 
łazienką, tarasem, ogródkiem 
w pobliżu Kortowa I piętro, 512-
254-870, (89)542-00-39.
POKÓJ 576-216-235.
POKÓJ pani pracującej może 
być z dzieckiem, 609-77-66-32.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

SPRZEDAM 
działkę z warunkami 

do zabudowy 8 km od Olsz-
tyna, 5000 m2 za 130 tys. zł. 

Tel. 795 820 780. 

12ZŁ + VAT za działkę budow-
laną we Fromborku, 1500m2, 
785-10-10-10.
2-POKOJOWE, 43,1 m2, Iip., 
Olsztyn, Śródmieście, 507-899-
684.
3-POKOJOWE, 606-737-910.
DOM stan surowy 120m2 za-
budowy litąg, woda, prąd na 
działce. Białobiel k. Ostrołęki, 
606-625-327.
DOM w sadzie (9 arów), Szczę-
sne, graniczy z Olsztynem, 
przy szosie w pobliżu 2 jezior, 
niezamieszkały z dwoma ga-
rażami- szopami, woda, ele-
tryka, ogrzewanie na olej, cena 
230.000zł (do uzgodnienia), 
(89)539-91-11.
DZIAŁKA budowlana 2300m2 
z warunkami zabudowy, 7km od 
Olsztyna drogą asfaltową, 536-
191-751.
DZIAŁKĘ budowlaną ok. 
1600M2, Ługwałd gm. Dywity, 
przy jeziorze, lesie. Miejsce 
piękne, jednocześnie już zamiesz-
kałe, dogodny dojazd do Olsz-
tyna. Możliwość kupna z sąsiadu-
jącą działką ok. 1700M2 (cena do 
uzgodnienia), 606-924-843.
ELBLĄG, mieszkanie 3-poko-
jowe, 75m2, III piętro, winda, po 
remoncie, blisko dworca, 516-
995-118.

PRACA DAM

ZATRUDNIĘ 
w gospodarstwie rolnym 

-woj. Podlaskie. 
Tel 884035461.

ZATRUDNIĘ w gospodarstwie 
rolnym, tel. 730 140 066.
! CIEKAWE możliwości dora-
biania dla każdego 601-64-90-
31, 504-175-182.
FIRMA ogólnobudowlana 
przyjmie pracownika, 697-745-
571.
HYDRAULIKÓW, 601-633-
913.
INŻYNIEROWI budowy i spe-
cjaliście ds. Wynajmu sprzętu. 
Zgłoszenie na adres: praca@
pedbud.pl
MALOWANIE, szpachlowa-
nie, roboty wykończeniowe, gla-
zura, terakota, płyty K/G, po-
leca firma z długoletnią tradycją 
89/541-35-00 lub 504-720-494.
MURARZY do pracy w Niem-
czech, 508-300-539.
MURARZY, cieśli, pracowni-
ków budowlanych, możliwość 
zakwaterowania, 501-481-210.
NAPRAWA okien, rolet, bram 
garażowych i żaluzji, 89/541-
35-00, 504-720-494.
NIEMCY malarze, ocieple-
niowcy, elektrycy, spawacze, 
lakiernik, opiekunki, 601-218-
955.
PANIOM sprzątanie klatek z po-
sesjami w Olsztynie, 513-079-
837.

PRACA SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o nie-
pełnosprawności, podejmę pracę 
jako dozorca wraz z zamieszka-
niem z małą odpłatnością. Olsz-
tyn, okolice, tel. 727243487. 
ZAOPIEKUJĘ się osobą star-
szą, posiadam doświadczenie/ lub 
sprzątanie, dzwonić 504-696-111. 

INNE KUPIĘ

SKUP 
zboża, kukurydzy, 

grochu, rzepaku, łubin min. 
20t. Zapewniam transport, 

tel. 504082106. 

KUPIĘ dłużycę, 606-681-747.

INNE SPRZEDAM

SPRZEDAM 
nowy silnik WSK 125.

 Tel. 697 343 270. 

BETONOWE słupki ogrodze-
niowe 12x12cm grubość, dłu-
gość 220cm, zamienię na siatkę 
ogrodzeniową 1,5m lub sprze-
dam, 692-006-623.
CYKLOP z napędem elektrycz-
nym- silnik elektryczny w kom-
plecie sprzedam, 605-398-266.
DACHÓWKI faliste, ponie-
mieckie, rozbiórkowe, cena 
0,50gr/ szt., 720-303-060.
DĘBINĘ na schody 50, 606-
513-447.
DZIAŁKĘ ogrodniczą, 692-
041-734.
GRES (terakota) Czeski biały 
szkliwiony, matowy, mrozood-
porny 300x300x8mm, 285m2 
idealny na ściany w zakładach 
przemysłowych, 605-398-266.
KOMPLETNY Węzeł Betoniar-
ski Zremb 0,8m3 po kapitalnym 
remoncie “z wędką” z silosami 
na cement podajniki cementu 
i sprężarka, 605-398-266.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, 
prace hydrauliczne, 

elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi. 

Tel. 795 820 780.

! SZPACHLOWANIE, remonty 
solidnie, 510-899-603, 545-657-
867.

ADAPTACJE, remonty, glazura, 
elektryka, hydraulika, płyty GK, 
szpachlowanie, panele, malowa-
nie. Fachowe doradztwo solid-
nie. 602-500-180.
DACHY, 514-456-553.
DACHY, 602-653-948.
GLAZURA, terakota, malowa-
nie, hydrauliczne, panele. (0-
89)534-07-45, 50-20-60-413.
MALOWANIE elewacji, 602-
653-948.
PIECE, pieco-kuchnie kominki 
508-561-909.

MIEJSCE 

NA 

TWOJE 

OGŁOSZENIE
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-Wiele klubów przed nowym 
sezonem przeszło rewolucję 
w składach. W Olsztynie nato-
miast nastąpiła pewna stabili-
zacja. To dobra decyzja władz 
klubu, że budowa składu to 
taki raczej długofalowy pro-
jekt?
To się okaże na koniec se-
zonu, czy to była dobra decy-
zja. Dziewięciu zawodników 
z zeszłego sezonu zostało, dzięki 
temu świetnie się rozumiemy 
i nie musimy się siebie uczyć 
na nowo. Co prawda nastąpiła 
zmiana na kluczowej pozycji, 
ponieważ odeszli przyjmujący 
Olek Śliwka i Wojtek Włodar-
czyk, ale w ich miejsce przyszli 
klasowi zawodnicy.
-Jak można ocenić tych no-
wych zawodników, którzy 
przyszli? Czy udało im się już 
wkomponować do zespołu?
To, czy oni się wkomponowali 
to ma mniejsze znaczenie. Naj-
ważniejsze jest to, czy trene-
rowi udało się ich wkompono-
wać. Wydaje mi się, że to się 
udało i najważniejsze teraz jest 
to, żeby ich omijały urazy.
-Czy Pan znalazł już wspólny 
język na boisku z nowymi za-
wodnikami? 
Po wygranych meczach zawsze 
będę mówił, że mamy wspólny 
język, a po przegranych wręcz 
odwrotnie. Nie ma to znaczenia. 
Oni są naprawdę wysokiej klasy 
zawodnikami, grali na Mistrzo-
stwach Europy w pierwszych 
składach swoich reprezenta-
cji.Niczego im nie brakuje i je-
żeli troszkę szczęścia będziemy 
mieli, to będzie wszystko do-
brze.
Po poprzednim sezonie do-
szło w drużynie do zmiany tre-
nera. Proszę powiedzieć, jakie 
są różnice w pracy z trene-

rem Santilim od tej z trenerem 
Gardinim?
Z trenerami jest tak jak z ludźmi. 
Nie ma dwóch takich samych, 
tylko każdy jest różny. Obaj 
mają bardzo duży szacunek 
do swojej pracy i do drużyny, 
z którą pracują i myślę, że to jest 
najważniejsze. Metody trenin-
gowe mają tak naprawdę małe 
znaczenie, najważniejsze, że 
obaj mają do nas ogromny sza-
cunek, jako do zawodników.
-Trzy pierwsze mecze nowego 
sezonu, to trzy wasze zwycię-
stwa i dziewięć punktów na 
koncie. Zapewne jesteście za-
dowoleni z początku sezonu?
Chcieliśmy grać w każdym me-
czu o zwycięstwo i udało się. 
Otwarcie sezonu mieliśmy 
z bardzo trudnym przeciwni-
kiem ze Szczecina, wygraliśmy 
i tak samo było w dwóch pozo-
stałych meczach. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni przede wszyst-
kim z tego, jak graliśmy w tych 
meczach, bo nasza gra wyglą-
dała bardzo dobrze.
Jednak jeszcze tej stabilizacji 
formy podczas meczu chyba 
trochę brakuje? Widać to było 
w tym meczu przeciwko zespo-
łowi z Bielska-Białej. W dwóch 
setach wręcz „przejechaliście” 
się po przeciwniku, a w dwóch 
ta gra była słabsza.
Nie ma takich spotkań, w któ-
rych się będzie wygrywało trzy 
razy 25:11. Kibice chyba wtedy 
przestaliby przychodzić na me-
cze, bo zaczęłoby im się nu-
dzić. Akurat drużyna z Biel-
ska była bardzo niewygodnym 
przeciwnikiem i w tych dwóch 
wspomnianych setach grała bar-
dzo dobrze, ale najważniejsze, 
że udało nam się tego czwar-
tego seta wygrać. Tak samo 
było w meczu ze Szczecinem. 

Przegrywaliśmy tam wysoko 
w czwartej partii, ale odwrócili-
śmy losy seta i wygraliśmy cały 
mecz.

-Przyszedł Pan do Olsztyna 
w 2015 roku. Czy wtedy spo-
dziewał się Pan, że stanie się tak 
ważną postacią dla tego klubu? 
Bo teraz tak naprawdę nikt 
nie wyobraża sobie AZS-u bez 
Pawła Woickiego.
Ja się bardzo dobrze czuję w Olsz-
tynie. Szczerze powiedziawszy to 
przychodząc tutaj, nie tyle przy-
chodziłem do zespołu, ale do tre-
nera, z którym chciałem bardzo 
współpracować. Cieszę się, że sta-
łem się przy okazji częścią AZS-u.
-A czy pod względem fizycz-
nym czuje się Pan dalej bar-
dzo dobrze? Nikomu z nas lat 

nie ubywa, a Pan gra prak-
tycznie w każdym spotkaniu, 
więc jest to spore obciążenie 
dla organizmu.

Wiadomo, że Pesela nie da się 
oszukać, ale pozycja rozgrywa-
jącego jest na tyle komfortowa, 
że dyspozycja fizyczna nie jest 
dominująca, a najbardziej liczy 
się dyspozycja psychiczna na 
boisku. Na szczęście ze zdro-
wiem jest bardzo dobrze. Tu 
w Olsztynie mamy bardzo dobra 
opiekę zdrowotną m.in. dlatego 
warto jest grać w AZS-ie, po-
nieważ można być spokojnym 
o swoje zdrowie.
-Czy karierę zawodniczą 
skończy Pan grając w Olszty-
nie?
Trudne pytanie. Mam nadzieję, 

że jeszcze trochę pogram. Jed-
nak myślę, że wszyscy, którzy 
mnie bardzo dobrze znają wie-
dzą, że bardzo dobrze się czuję 

w Olsztynie, moja rodzina też 
się tu świetnie czuje i to też po-
zwala mi się dobrze prezento-
wać na boisku.
-Chciałbym jeszcze przejść do 
ogólnego tematu związanego 
z polską siatkówką. Proszę po-
wiedzieć z własnej perspek-
tywy, czego zabrakło polskiej 
reprezentacji siatkarzy, żeby 
odnieść sukces na Mistrzo-
stwach Europy rozgrywanych 
w Polsce?
Myślę, że do końca PZPS, tak 
naprawdę nie wiedział czego 
oczekiwać. Z jednej strony dru-
żyna miała zdobyć mistrzostwo 

Europy, a z drugiej drużyna 
miała zostać odmłodzona. My-
ślę, że w tych dwóch komuni-
katach był taki dysonans i jak 
dla mnie to był największy pro-
blem. Na pewno też nie jeste-
śmy już taką siłą, jak kiedyś, 
ponieważ w kadrze nie ma już 
takich zawodników jak; Michał 
Winiarski, Mariusz Wlazły, czy 
Paweł Zagumny, a ich zastąpić 
jest trudno. Podczas tych Mi-
strzostw Europy, tak naprawdę 
nikt nie pomagał Polakom. Za-
grali oni pierwszy mecz na Sta-
dionie Narodowym, później je-
chali do Gdańska, a później 
musieli jeszcze jechać do Kra-
kowa, gdzie przeciwnicy już na 
nich czekali, więc pomimo by-
cia gospodarzem, mieliśmy naj-
trudniejszą ścieżkę tych wystę-
pów. Szacunek dla chłopaków, 
że oni nie narzekali i nie mówili 
o takich rzeczach.
-Dużo się mówi teraz o zatrud-
nieniu polskiego trenera. Czy 
to będzie dobre rozwiązanie na 
te najbliższe lata?
Jest wielu dobrych trenerów, za-
równo polskich, jak i zagranicz-
nych i narodowość nie powinna 
być kryterium wyboru, tylko po-
winniśmy szukać trenera, który 
będzie w stanie dobrze porozu-
mieć się z zawodnikami i będzie 
w stanie zbudować taką drużynę, 
z jakiej polska federacja i polscy 
kibice będą zadowoleni.
-I na koniec, czego można 
Panu i zespołowi życzyć w tym 
sezonie?
Żeby wszyscy zawodnicy byli 
w tym sezonie zdrowi i omijały 
nas kontuzje, ponieważ wtedy na 
pewno uda się coś wywalczyć.

Rozmowa została przeprowa-
dzona przed meczem czwartej 

kolejki Plus Ligi.
Rafał Herman

Rozmawiamy z Pawełem Woickim, rozgrywającym i kapitanem Indykpolu AZS Olsztyn.

Najważniejsze, żeby omijały nas kontuzje

-Właśnie obronił Pan tytuł Raj-
dowego Mistrza Polski w kate-
gorii HR4. Proszę powiedzieć, 
czy w tym sezonie było trudniej 
walczyć o ten tytuł niż w po-
przednim?
Powiedziałbym, że było trochę 
trudniej. Natomiast teoretycz-
nie tytuł powinienem wywal-
czyć już podczas poprzedniego 
rajdu i wtedy można by stwier-
dzić, że było łatwo. Stało się ina-
czej. Należy przyznać, że w tym 
roku więcej załóg jeździło w kla-
sie i na pewno niektóre były na-
prawdę silne. Trzeba jednak po-
wiedzieć, że w tym sporcie dużo 
zależy też od szczęścia.
-W tych ostatnich rajdach, tego 
szczęścia trochę brakowało…
Na sam koniec zepsuła nam się 
skrzynia biegów, a my musieli-
śmy przede wszystkim rajd ukoń-
czyć. Jechaliśmy z taką myślą, 
że jeżeli staniemy na odcinku, 
albo nawet po odcinku, ponie-

waż trzeba również dojechać do 
rampy, gdzie rozdawane są pu-
chary, a następnie jeszcze wrócić 
do parku zamkniętego, to nasz 
sezon nie skończy się dobrze. Je-
żeli chodzi o czasy, to naprawdę 
fajnie one wyglądały i można 
stwierdzić, że jednak na końcu 
to szczęście się do nas uśmiech-
nęło, ponieważ pomimo tej awa-
rii ukończyliśmy rajd i wywal-
czyliśmy mistrzostwo.
-Jak sprawował się samochód 
podczas tegorocznych Mi-
strzostw Polski?
W skali szkolnej powiedziałbym, 
że na 4+. Z wielu rzeczy byłem 
zadowolony, ale akurat w tym se-
zonie nie byłem zadowolony ze 
skrzyni biegów, ponieważ były 
częste awarie. Starałem się auto 
zawsze przygotować, tak jak na-
leży, ale wiadomo, że niektóre 
rzeczy zależą od budżetu i cza-
sami trzeba oszczędzać, a nie za-
wsze wychodzi to na dobre. 

Ogólnie jestem zadowolony z sa-
mochodu.
-Mówimy tutaj dużo o tej kate-
gorii HR4, w której Pan jeździ. 
Czym ta klasa różni się od in-
nych rajdowych?
Chodzi o to, że ten samochód ma 
pojemność do 1600. Wiadomo, 
że jak takie auto się buduje, to 
ono musi być zgodne z homolo-
gacją. To jest tzw. A Grupa, czyli 
więcej można w tym samocho-
dzie przerobić i bardziej go mo-
dernizować.
-Zakończyły się Rajdowe Mi-
strzostwa Polski, ale czy to ko-
niec sezonu dla Pana?
Jest jeszcze jedna runda Szuter 
Cup, która ma odbyć się w Pie-
niężnie, ale nie jest jednak prze-
sądzone, czy ona się odbędzie. 
Wystartuję jeszcze w dwóch nie-
zwykle ważnych dla mnie im-
prezach. Jest to Barbórka War-
szawska. To jest rajd bardzo 
prestiżowy, o żadne punkty się 

tam nie walczy, ale zjadą się tam 
najlepsi polscy kierowcy. Póź-
niej, na sam koniec, Grand Prix 
Olsztyna. Impreza ta kończy se-
zon, dlatego zawsze fajnie się 

tam pojawić. Raz udało mi się te 
Grand Prix Olsztyna wygrać.
-Jest Pan zadowolony ze współ-

pracy z pilotem Sebastianem 
Wachem? Czy wasza współ-
praca będzie kontynuowana?
Myślę, że tak. Jestem bardzo za-
dowolony ze współpracy. Seba-

stian bardzo dużo mi pomagał 
nie tylko na trasie, ale też pod-
czas pracy ze sprzętem. Widać, 

że jeździ on z zamiłowania, jest 
naprawdę bardzo dobrym pilo-
tem i nasza współpraca świetnie 
się układała.

raf

Marcin Kurp Rajdowym Mistrzem
Polski w kategorii HR4

Od lewej: Sebastian Wach i Marcin Kurp na starcie Rajdu 1001 Jezior

Paweł Woicki, kapitan Indykpolu AZS Olsztyn
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Przed meczem wydawało się, że 
to ostródzianie są faworytami tego 
spotkania, ponieważ goście przed 
tym spotkaniem mieli na swoim 
koncie dwie porażki, zaś ostró-
dzianie jedno zwycięstwo, ponie-
waż ich mecz w 2.kolejce ze Spój-
nią Warszawa został przełożony.
Jako pierwsi do stołu podeszli Ka-
nadyjczyk Eugene Wang i Hin-
dus Soumyajit Ghosh. Pierwszy 
set padł łupem Hindusa jednak 
dwa następne sety wygrał ping-
pongista gospodarzy i wyda-
wało się, że jest na najlepszej 
drodze do zwycięstwa w tym me-
czu. W setach czwartym i piątym 
więcej spokoju zachował jednak 
Ghosh i to on wygrał to spotka-
nie, trzeba jednak dodać, że Wang 
miał problemy z prawą ręką co 
ewidentnie nie pozwalało mu grać 
na 100% swoich możliwości.
W drugim pojedynku zmierzyli 
się ze sobą Bartosz Such i Wang 
Zeng Yi. Dwa pierwsze sety 9:11 
wygrał popularny „Wandzi”. jed-
nak drugi z reprezentantów Polski 
nie poddał się i partie trzy i cztery 
padły jego łupem. Piąta partia to 
pewna gra od samego początku 
„Wandziego” i to on właśnie wy-
grał tego seta dzięki czemu jego 
drużyna prowadziła w tym meczu 
0:2.
Jako trzeci przy stole zameldo-
wali się Dimitrij Prokopcov 
i Pavel Platonom. Pierwszy set 

padł łupem Prokopcova, jednak 
w dwóch następnych lepszy był 
Białorusin i Czech musiał wziąć 
się w garść, aby jego drużyna nie 
przegrała tego spotkania 0:3. I rze-
czywiście Prokopcov wziął się do 
pracy i wygrał najpierw seta nu-
mer cztery 11:8, a następnie seta 
numer pięć 11:9 i tym samym 
przedłużył szanse swojej drużyny 
na korzystny wynik w tym meczu.
W czwartej grze tego dnia zmie-
rzyli się ze sobą Eugene Wang 
i Wang Zeng Yi. Pierwszego seta 
wygrał „Wandzi” 6:11, jednak 
w następnych dwóch partiach lep-
szy był Kanadyjczyk wygrywając 
odpowiednio do 3 i do 8. Dzięki 
zwycięstwu Wanga Ostródzianie 
doprowadzili w meczu do remisu.
O tym kto zwycięży w tym me-
czu miało zadecydować spotka-
nie pomiędzy Bartoszem Su-
chem, a Soumyajitem Ghoshem. 
Pierwszego seta 12:10 po bardzo 
wyrównanej grze wygrał Such. 
Druga partia padła łupem Gho-
sha, który wygrał ją do 7. Naj-
więcej emocji przyniósł set nu-
mer trzy, ponieważ Bartosz Such 
prowadził 10:8 i wydało się nie-
możliwe, żeby przegrał to spotka-
nie, a tymczasem Hindus zdobył 
cztery punkty z rzędu i przechy-
lił szalę zwycięstwa na swoją ko-
rzyść, dzięki czemu jego drużyna 
wygrała całe spotkanie 2:3.
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Morliny Ostróda przegrały w meczu 3.kolejki 
Lotto Superligi tenisa stołowego 2:3 z Doj-
lidami Białystok. Kibice zgromadzeni w hali 
OCSiR obejrzeli mecz w pełnym dystansie, po-
nieważ w każdym ze spotkań do rozstrzygnię-
cia potrzebna była maksymalna ilość setów.

Drużyna Morlin Ostróda, wraz z trenerem

Porażka 
Morlin na 
inaugurację 
sezonu we 
własnej hali

OGŁOSZENIE


