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AKTUALNIE

Rozmawiamy z Michałem Wy-
pijem dotąd Przewodniczącym 
Zarządu Regionalnego Polski 
Razem, a od soboty Porozumie-
nia w Olsztynie. Poprosiliśmy 
go o odpowiedź na kilka pytań. 
- Co zamierzacie zyskać na po-
łączeniu się z Republikanami?
- Potrzebujemy siły, a siła bierze 
się z ludzi. Bardzo wiele nas łą-
czy: położenie akcentu na wol-
ności, swobodach demokratycz-
nych, demokracji gospodarczej. 
Nasi koledzy z koalicji nieco 
inaczej widzą te akcenty, głow-
nie w kwestiach gospodarczych. 
Zależy nam na dobrej zmianie 
w Polsce w obszarze demokra-
cji gospodarczej i poszerzania 
zakresu swobód gospodarczych, 
zwłaszcza dla sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce. Z Prawem i Sprawie-
dliwością łączy nas w pełni przy-
wiązanie do wartości chrześci-
jańskich, patriotyzmu, tradycji 
narodowej. Są to hasła spójne 
dla Obozu Zjednoczonej Pra-
wicy. Premier Gowin jest poli-
tykiem, który się uwiarygodnił 
w ciągu dwóch lat swojej obec-
ności w rządzie. Pokazał, że po-
trafi łączyć i znaleźć porozumie-
nie w bardzo szerokim gronie. 
Najlepszym tego dowodem jest 
ustawa Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym. 
- Co nowego można zaofero-
wać w gospodarce poza tym, 
co proponuje premier Mora-
wiecki?
- Każdy wykonuje swoje zada-
nia. Premier Morawiecki przed-
stawił „Plan na rzecz odpo-
wiedzialnego rozwoju” a my 
przygotowaliśmy dwa konkretne 
projekty ustaw o innowacyj-
ności. Pierwsza weszła w ży-
cie, druga jest już procedowana 
w komisji deregulacyjnej. Mamy 
też inne pomysły na gospo-
darkę. Pan premier zapropono-
wał na przykład projekt zmniej-
szania ZUS-u dla najmniejszych 
przedsiębiorców. Chodzi głow-
nie o firmy jednoosobowe, np. 
rzemieślników. Projekt został 
złożony jako poselski cztery 
miesiące temu. Pierwszym po-
słem, który się pod nim podpi-

sał był pan Jarosław Kaczyński, 
ale dokument gdzieś ugrzązł. 
Jeżeli chcemy, żeby takie pro-
jekty nie spotkał podobny los, 
musimy dysponować większą 
siłą przebicia. Premier Mora-
wiecki także potrzebuje naszego 
wsparcia. „Plan na rzecz odpo-
wiedzialnego rozwoju” nie po-
wiedzie się, jeżeli nie uda się 
zreformować polskiej nauki. 
Podstawą tego planu jest opar-
cie gospodarki na pracy polskich 
naukowców . Mało osób zwraca 
na to uwagę. Nasza praca i praca 
premiera Morawieckiego w ża-
den sposób się nie wykluczają, 
a raczej uzupełniają. Premier 
Gowin jest członkiem rządu, 
który najgłośniej i najmocniej 
mówi o sprawach przedsiębior-
ców. Nie raz już zablokował pro-
ponowane dla nich podniesienie 
podatków. W zeszłym tygodniu 
wyraził zdanie odrębne na po-
siedzeniu rządu w sprawie likwi-
dacji 30-krotności składek ZUS, 
co zaproponował premier Mo-
rawiecki. Osoby, dla których te 
sprawy są ważne, w naturalny 
sposób szukają współpracy z na-
szym środowiskiem. 
- Do kogo adresujecie swoją 
ofertę polityczną konkretnie 
w naszym regionie? 
- Uważam, że Warmia i Mazury 
nie doczekały się do tej pory po-
ważnej propozycji ze strony śro-
dowisk centroprawicowych. Na-
szym zadaniem jest przyciągnąć 
ludzi młodych, rzutkich, czę-
sto z doświadczeniem samorzą-
dowym, którym zależy na jak 
najbardziej dynamicznym roz-
woju naszego regionu. Z drugiej 
strony, chcemy wykorzystać do-
świadczenie tych samorządow-
ców, którzy sprawdzili się jako 
dobrzy gospodarze, a mamy ta-
kich w naszym regionie. 
- Czy takim dobrym gospo-
darzem jest na przykład bur-
mistrz Olsztynka?  
- Jestem najmłodszym szefem 
regionu w całej Polsce – przed-
tem Polski Razem a teraz Poro-
zumienia. Nasze struktury par-
tyjne też są najmłodsze. Mamy 
bardzo prężnie działającą, ka-
pitalną młodzieżówkę, co do-

brze nam wróży na przyszłość, 
ale brakowało nam elementu 
doświadczenia. Chcemy ten 
element wziąć od osób, które 
funkcjonują w polityce już od 
dłuższego czasu. Wiadomo, że 
mają za sobą pewną historię po-
lityczną. Jeżeli jest ona oparta na 
pracy, sukcesie, autorytecie, są 
to dla nas osoby jak najbardziej 
pożądane. Takim sprawdzonym 
samorządowcem jest pan Ar-
tur Wrochna. Na razie podstawą 
Porozumienia na Warmii i Ma-
zurach są zdecydowanie ludzie 
młodzi, którzy zaczynają swoją 
przygodę w polityce. Na różnych 
szczeblach administracji pracują 
młodzi ludzie z Warmii i Mazur 
i doskonale się sprawdzają. Pan 

premier Gowin często wskazuje 
Warmię i Mazury na spotkaniach 
Zarządu i Prezydium jako przy-
kład dynamicznego rozwoju, 

opartego na entuzjazmie mło-
dzieży. Chcemy połączyć dy-
namikę, energię młodych ludzi 
z doświadczeniem sprawdzo-
nych samorządowców. Jeżeli 
tak się stanie, może się okazać, 
że Porozumienie będzie dyspo-
nować zdecydowanie najlepszą 
ofertą programową dla Warmii 
i Mazur. Taki jest mój cel. 
- Z Pana wypowiedzi wynika, 
że chcecie zawalczyć o samo-
rządy w przyszłorocznych wy-
borach.
- Nie jest tajemnicą, że pra-
wica wygrywa wtedy, kiedy gra 
wspólnie. Pewnie najlepszym 
rozwiązaniem dla nas byłaby 
wspólna lista z kolegami z PiS-u, 
czy Solidarnej Polski. Ustalenie 

koalicyjne są takie, że wspólny 
start będzie dotyczył na pewno 
szczebla sejmików wojewódz-
kich. Wszystkie pozostałe szcze-
ble pozostają do uzgodnienia 
przez struktury lokalne. Jestem 
otwarty na współpracę. Naszym 
zadaniem jest przygotowanie 
takiej propozycji, żeby miesz-
kańcy Warmii i Mazur mogli 
zagłosować za możliwościami, 
dobrymi pomysłami, ideami 
i skutecznymi ludźmi. Wierzę, że 
nasza oferta będzie właśnie tego 
rodzaju i dzięki temu będziemy 
coraz silniejsi w regionie. 
- Czy można się spodziewać, że 
przyciągniecie do Porozumie-
nia większą grupę osób z na-
szego regionu?
- Jak mówiłem, jesteśmy otwarci 
na przyjęcie nowych ludzi, ale li-
czymy także na tych, którzy już 
się sprawdzili. Jeżeli mamy być 
sprawną partią polityczną, po-
trzebujemy kilku elementów: 
dynamiki, młodości, otwartości, 
odwagi, ale także doświadcze-
nia i mądrości. Na razie mamy 
honorową umowę ze znanymi 
lokalnymi politykami, którzy 
nawiązali z nami rozmowy, że 
ujawnimy ich, kiedy podejmą 
ostateczną decyzję o wstąpie-
niu do Porozumienia. Wówczas 
będę miał przyjemność podać 
ich nazwiska do publicznej wia-
domości. Cieszę się, że Porozu-
mienie jest atrakcyjne dla ludzi 
młodych, ale także dla tych, któ-
rzy mają już doświadczenie poli-
tyczne. Jest to dla mnie sytuacja 
idealna i cieszę się, że sprawa na-
biera rozpędu. Cieszę się rów-
nież z pozytywnego odbioru, 
z jakim się spotykamy i patrzę 
w przyszłość z optymizmem. 
- Jednak w sondażach nie wy-
stępujecie jako oddzielne ugru-
powanie.
- Prawda jest taka, że odkąd zde-
cydowaliśmy się na współpracę 
z Prawem i Sprawiedliwością 
w ramach koalicji zjednoczo-
nej prawicy, jesteśmy traktowani 
jako jeden obóz. Chodzi nam 
teraz o to, żeby w ramach tej 
współpracy odgrywać coraz bar-
dziej znaczącą rolę. Takie też za-
danie przed nami postawił prezes 
Jarosław Kaczyński, który po-
wiedział, że na nas bardzo liczy. 
Jeżeli Obóz Zjednoczonej Pra-
wicy ma się rozwijać, musi przy-
ciągać do siebie nowe środowi-
ska i nowe idee. 

Dariusz Gołębiowski

W minioną sobotę (4.11.) na Stadionie Narodowym w Warszawie od-
była się Konwencja Zjednoczeniowa Polski Razem, Republikanów 
oraz środowisk wolnościowych i samorządowych. Wicepremier Jaro-
sław Gowin ogłosił nazwę swojej nowej partii, która będzie się nazy-
wać Porozumienie. 

Nowa partia przyciąga jak magnes 

Zaangażowanie władz miasta w pozyskanie środków zewnętrznych przyniosło wspaniałe rezultaty. 
W latach 2016-2017 miasto otrzymało 28 819 226,62 zł dotacji. Kolejne 7 wniosków o dofinansowa-
nie jest w trakcie oceny. Obecnie przygotowywane są dokumentacje techniczne na kolejne 7 inwestycji.
Harmonogram spotkań z mieszkańcami:
13 listopad 2017 r., godz. 17:30 – Dom Środowisk Twórczych „Ratusz”, ul. Ratuszowa 5
15 listopad 2017 r., godz. 17:30 – Lidzbarski Dom Kultury, ul. Słowackiego 4
21 listopad 2017 r., godz. 17:30 – Świetlica Parafialna, ul. Polna 34
23 listopad 2017 r., godz. 17:30 – Lokal po Bibliotece Miejskiej, ul. Ornecka 6
Serdecznie zapraszamy na spotkania z Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego, Jackiem Wiśniowskim.

Od 13 listopada ruszają spotkania Burmistrza Jacka Wiśniowskiego 
z mieszkańcami Lidzbarka Warmińskiego. Jednym z głównych tema-
tów będą realizowane od 2016 roku inwestycje miejskie.

O inwestycjach z burmistrzem

„Pomysłowe 
skrytki” nie pomogły 
w przemycie

3 października funkcjona-
riusze z Warmińsko-Ma-
zurskiego Oddziału Straży 
Granicznej prowadzili na 
drogowych przejściach 
granicznych z obwodem 
kaliningradzkim działania 
nastawione na zwalczanie 
przemytu.

Papierosy z przemytu o szacun-
kowej wartości prawie 18 tys. zł. 
chciał wwieźć do Polski przez 
drogowe przejście graniczne 
w Bezledach 32-letni kierowca 
autobusu rejsowego. Towar 
ukryty był w specjalnie skon-
struowanej skrytce pod podłogą, 
w tylnej części pojazdu. Nie-
legalne wyroby tytoniowe pod 
odzieżą wierzchnią przewoził 
również 63-letni pasażer auto-
busu. Obaj mężczyźni to miesz-
kańcy powiatu lidzbarskiego. 
Ponadto kilka godzin później, 
funkcjonariusze SG ujawnili 
w drugim kontrolowanym au-
tokarze papierosy bez akcyzy 
należące do pasażera. 63-latek 
z powiatu bartoszyckiego ukrył 
wyroby na blisko 6 tys. zł w ba-
gażu i lukach bagażowych oraz 
pod siedzeniami pojazdu.
Tego samego dnia na drogo-
wym przejściu granicznym 
w Gronowie do kontroli na kie-
runku wjazdowym do RP, sta-
wił się 38-latek z Elbląga. Kie-
rujący osobowym oplem chciał 
przechytrzyć funkcjonariu-
szy Straży Granicznej i Urzędu 
Celno-Skarbowego i pocho-
wał w butelkach z sokiem owo-
cowym papierosy bez akcyzy. 
Góra butelki do etykiety była 
przeźroczysta z widocznym pły-
nem, natomiast jej dolna odkrę-
cana część stanowiła miejsce 
ukrycia wyrobów tytoniowych. 
Pomysłodawca skrytek obciążył 
każdą zgrzewkę stalową płytką, 
by wyrównać ciężar lżejszych 
od soków pakunków z papiero-
sami.
Podróżni przemycane papierosy 
stracili, a teraz poniosą odpo-
wiedzialność karno-skarbową.

wmosg

KRONIKA
KRYMINALNA

Michał Wypij, doradca w Gabinecie Politycznym wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, przewodniczący struktur Porozumienia na 
Warmii i Mazurach

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego na spotkaniu z mieszkańcami
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Nie można ominąć cmentarza 
wojskowego na Rossie, mają-
cego 0,2 ha, gdzie są pochowani 
żołnierze Legionów Polskich, 
którzy brali udział w walce 
z ordą bolszewicką w latach 
1919-1920, żołnierze Armii Kra-
jowej, którzy brali udział w akcji 
„Burza” (Operacja Ostra Brama) 
wyzwalającej część Wilna z rąk 
Niemców w lipcu 1944 roku 
pod przewodnictwem generała 
Aleksandra Krzyżanowskiego, 
Mauzoleum Serca Marszałka 
Józefa Klemensa Piłsudskiego 
oraz Jego Matki Marii z domu 
Bilewiczów, wartownicy, którzy 
bronili to mauzoleum przed so-
wietami we wrześniu 1939 roku. 
Nie móc zliczyć owych gro-
bów naszych żołnierzy, którzy 
bronili granic Rzeczypospolitej 
Polskiej. W utworze świętej pa-
mięci Gabriela Jana Mincewi-
cza, nauczyciela religii, zastępca 
mera rejonu wileńskiego, wiel-
kiego społecznika, można zna-
leźć słowa: „Rozrzucone ojców 
koście, pośród jarów, pośród 
gór, co bronili tu polskości dając 
dla nas piękny wzór”. A te groby 
są rozrzucone po całej Wileńsz-
czyźnie.
Właśnie tak, poprzez przele-
waną przez siebie krew szło się 
ku Dniu Niepodległości. Jednak 
nie wystarczy ustanowić Dzień 
Niepodległości. Należało jesz-
cze ten dzień zachować, aby na-
sze pokolenie oddychało wolno-
ścią.
Na Wileńszczyźnie są piękne 

akcje upamiętniające Dzień 
Niepodległości Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Jedną z takich ak-
cji organizują co roku pracow-
nicy Muzeum Etnograficznego 
w Niemeńczynie (rejon wileń-
ski). Na grobach żołnierzy Ar-
mii Krajowej, znajdujących się 
w miejscowości Bujwidzie, nie-
opodal tego miasteczka, w miej-
scowości Jęczmieniszki zapa-
lane są znicze. Nie zapominani 
są również mieszkańcy Glin-
ciszek (nieopodal Podbrzezia, 
rejon wileński), którzy w trak-
cie II wojny światowej zostali 
rozstrzelani przez kolaboran-
tów niemieckich. Warto dodać, 
iż patronuje tej akcji Algimant 
Baniewicz, dyrektor muzeum, 
a oprowadza po tych miejscach 
Mirosław Gajewski, staro-
sta Zujun, autor dwutomowej 
książki o historii Wileńszczy-
zny. Pracownicy muzeum w tym 
roku upamiętniają Dzień Nie-
podległości przez pobyt w Zuło-
wie i Powiewiórce, miejscowo-
ściach związanych z miejscem 
urodzenia i chrztu Marszałka 
Polski Józefa Klemensa Pił-
sudskiego.
Piękną akcją jest Maraton nie-
podległościowy od Zułowa na 
cmentarz na Rossie. W dniu 
11 listopada w Zułowie, gdzie 
150 lat temu urodził się Mar-
szałek Józef Klemens Piłsud-
ski, w godzinach porannych 
gromadzą się harcerze z Polski 
i Litwy, uczniowie niektórych 
szkół polskich na Litwie i przy 

blasku zniczy śpiewają patrio-
tyczne piosenki: „My pierwsza 
brygada…”, „Legiony to…” 
i inne. Później na przemian po 
trzy osoby, zmieniając się na-
wzajem, niosąc w rękach flagi 
Litwy i Polski, biegną po tra-
sie Zułów – cmentarz na Ros-
sie. Uczestniczy tej akcji nie 
omijają również Powiewiórki, 
gdzie w kościele pod wezwa-
niem św. Kazimierza jako dzie-
sięciodniowe dziecko został 
ochrzczony Marszałek Polski. 
Koło kościoła pod wezwaniem 
św. Piotra i św. Pawła w Wilnie 
wszyscy wysiadają z autokarów 
i biegną na Rossę. Nieopodal 
cmentarza jest rozwijana biało-
-czerwona flaga o długości 123 

metrów, upamiętniająca 123 lata 
niewoli Polski, z którą uczest-
nicy wbiegają na cmentarz woj-
skowy. Wszyscy uczestnicy 
biegu są ustawiani w szeregu 
wzdłuż muru cmentarza wojsko-
wego trzymając w rękach ową 
flagę. Należy przypomnieć, iż 
raz w tym maratonie brali udział 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Wesołówce-wielofunk-
cyjnego centrum i wiele razy 
uczniowie Gimnazjum „Żej-
miana” w Podgrodziu.
Na uroczyści na Rossie jest mul-
tum ludzi. Ambasada Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz inne 
delegacje z Polski i polskich or-
ganizacji społecznych na Litwie 
składają wieńce przy mauzo-

leum Serca Marszałka, twórcy 
niepodległości Polski. 
Warto dodać, iż głównym or-
ganizatorem tego maratonu jest 
ksiądz Dariusz Stańczyk, harc-

mistrz i społecznik. Wielką rolę 
odgrywa również telewizja wro-
cławska, a szczególnie „Studio 
Wschód” pod kierownictwem 
Grażyny Orłowskiej, która od 
wielu lat relacjonuje wszelkie 
uroczystości Dnia Niepodległo-
ści na Wileńszczyźnie (www.stu-
diowschod.pl). Jest ona również 
organizatorem zbiórki zniczy na 
wrocławszczyźnie dla upamięt-
nienia żołnierzy, którzy oddali 
swoje cenne życie za Polskę.
Dzień Niepodległości Pol-
ski na Wileńszczyźnie jest 
świętem wyjątkowym. Warto 
w nim uczestniczyć, bowiem tu 
są miejsca urodzin, chrztu, po-
chówku Serca Marszałka Polski.

W przeddzień tego święta napi-
sałem wiersz:
 
Modlitwa za poległych

Kraj Nasz Ojczysty, nasza Ziemia,
Woła do Ciebie, dobry Panie,
Abyś dał wieczne spoczywanie,
Tym, którzy legli w krwawej walce.

Niech do Apelu każdy wstanie,
Komu Ojczysta Ziemia droga,
Niech swą modlitwę głośno woła,
Za Tych, co teraz leżą w grobach.

Naród i groby – oto historia
Pisana krwią, wolą zwycięstwa,
Co życie swe cenne oddali,
Aby trwał Naród na wiek wieków.

Nie zapomnijmy Tych poległych,
Co na cmentarzach spoczywają,
Zapalmy świece, hołd oddajmy,
Niech będzie chwała Im na wieki.

Boże, wszechświata Stworzycielu,
Wejrzyj na Polskę, krwią oblaną,
Niech Ich ofiara dla nas będzie –
Budulcem dla naszego życia.

Bo dzięki Nim my istniejemy,
Słyszymy mowę swą ojczystą,
Godność swą mamy, swą Ojczyznę,
Zdobytą w bohaterskiej walce.

Dzięki Ci Panie, Dobry Boże,
Za Ich ofiarę, za ich wiarę,
Co przechowywać mamy święcie
I przekazywać pokoleniom.

Andrzej Aszkiełowicz
Dyrektor Domu Kultury Polskiej 

w Nowych Święcianach

Listopad jest miesiącem zadumy nad przemijaniem i kruchością naszego życia. Zapalane są 
znicze na grobach osób różnych stanów i zawodów, którzy odeszli do domu Ojca. Pięknie wy-
glądają cmentarze Wilna i Wileńszczyzny, a szczególnie cmentarz na Rossie, gdzie pochowani 
są wybitni tego świata, Polacy, związani z kulturą Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Korespondencja z Litwy

W oczekiwaniu na 11 listopada

OLSZTYN
10 listopada
VI Powiatowa Wigilia Święta Niepodległości, Olsztyn Pl. Gen. J. 
Bema 5
15:30 – Warsztaty robienia kotylionów, budynek Starostwa Powiato-
wego w Olsztynie.
17:00 – Koncert, plac przed budynkiem Starostwa.
 
10 listopada
Wojewódzkie Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
12:00 – Uroczystość wręczenia medali i odznaczeń państwowych. 
Wręczenie szkołom certyfikatu „Szkoła wierna dziedzictwu” War-
mińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Warmińsko-Mazurski 
Urząd Wojewódzki w Olsztynie. 

11 listopada
11:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny ( Bazylika katedralna św. Ja-
kuba w Olsztynie)
12:00 – Przemarsz na Plac Solidarności
12:30 – Uroczystości na Placu Solidarności pod Pomnikiem Wolno-
ści Ojczyzny
13:45 – Złożenie kwiatów pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(WMUM, Olsztyn, ul. Kościuszki)
11:00 – 15:00 – Pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego, straży gra-
nicznej, administracji skarbowej, inspekcji transportu drogowego, 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów Sztandar 
z Ziołowej Doliny. Grochówka wojskowa. 
 
11:11 – 1 Olsztyński Bieg Niepodległości. Wpisowe od 29 zł. 
16:00 – Gala OLSZTYN TAŃCZY w Hali Urania. Wstęp wolny.
17:00 – Spektakl „KOLOROWA, CZYLI BIAŁO-CZERWONA”, 

Galeria Rynek, do odebrania bezpłatne wejściówki.
17:00 – Dobroczynny Maraton ZUMBY, sala OSiR w Olsztynie. 
Udział 30 zł. 

BARCZEWO,11.11.2017
11:00 – Uroczysta Msza św. za Ojczyznę, Kościół św. Andrzeja Apo-
stoła.
12:30 – Koncert Chóru Bel Canto, Skarbiec Kultury Europejskiej 
w Barczewie.
BARTOSZYCE,11.11.2017 
10:00 – Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, Kościół p.w. św. 

Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej
11:00 – Zawody strzeleckie, strzelnica szkolna ZSP nr 1.
13:00 – XVI Bartoszycki Bieg Niepodległości, Plac Bohaterów We-
sterplatte.
16:30 – Miejskie uroczystości patriotyczne, Szkoła Podstawowa nr 3
18:00 – Apel pamięci, salwa honorowa, pokaz sztucznych ogni, Plac 
Bohaterów Westerplatte.
BISKUPIEC, 11.11.2017 
10:00 – Msza św. w Kościele św. Jana Chrzciciela. 
13:00 – Gala Pieśni Patriotycznej, Szkoła Podstawowa nr 3.

Dokończenie na stronie 4
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Dzień  Niepodległości 2016 roku w Wilnie. Cmentarz na Rossie 
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Jak już w powszechnie wiadomo 
w Jednostkach Samorządu Te-
rytorialnego nie będzie już do-
radców i asystentów; prezydent 
podpisał nowelizację ustawy 
o pracownikach samorządo-
wych, która zakłada likwida-
cję tych stanowisk w urzędach 
gmin, starostwach powiatowych 
i urzędach marszałkowskich.
Autorzy ustawy w uzasadnieniu 
podkreślali, że „gabinety poli-
tyczne” na szczeblu samorzą-
dowym tworzą miejsca pracy 
dla osób związanych partyj-
nie z urzędującymi władzami 
samorządowymi, a doradcy 
i asystenci nie posiadają żadnych 
kwalifikacji do zajmowania ta-
kiego stanowiska. Twierdzono 
również, że likwidacja tych sta-
nowisk sprawi, że JST będą 
miały spore oszczędności.
Zlikwidowano stanowiska asy-
stentów i doradców w samo-

rządach, ale stanowiska te dalej 
pozostały w administracji rządo-
wej. Wygląda więc na to, że pre-
zydenci miast i marszałek woje-
wództwa, asystentów i doradców 
nie potrzebują, a wojewodzie już 
te stanowiska są niezbędne. Sa-
morządy mają szukać oszczęd-
ności, a rząd już nie musi.
W Urzędzie Wojewódzkim 
w Olsztynie na stanowiskach 
asystentów i doradców pracuje 
obecnie siedem osób. Jako do-
radcy zatrudnieni są: Bożenna 
Ulewicz, Jacek Adamas, Mar-
cin Dormian i Mateusz Mickie-
wicz. Jako asystenci wojewody 
pracują: Stanisław Orzechow-
ski, Przemysław Kaperzyński 
i Mateusz Szkaradziński. 
Stanisław Orzechowski jako 
jedyny z wymienionych osób 
ma przy swoim stanowisku 
uwzględnione, jaką dziedziną się 
zajmuje i jest on asystentem po-

litycznym wojewody. Warto do-
dać, że jest on również obecnie 
radnym powiatu ostródzkiego. 
Trzeba przyznać, że siedem 
osób pracujących na tych sta-

nowiskach to stosunkowo duża 
liczba, zwłaszcza, że w Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie pra-
cuje również siedem osób na sta-

nowiskach pełnomocników wo-
jewody.
Tutaj mamy m.in. takie stano-
wiska jak; Pełnomocnik Woje-
wody Warmińsko-Mazurskiego 

do spraw administracji zespolo-
nej i administracji niezespolonej 
w województwie, Pełnomocnik 
ds. Bezpieczeństwa Cyberprze-

strzeni, czy Pełnomocnik Woje-
wody ds. Społeczeństwa obywa-
telskiego. Jak widać Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski Artur 
Chojecki ma sporą grupę osób, 
która pomaga mu w pracy. Żadna 
z tych osób nie straci pracy, po-
nieważ jak już wcześniej wspo-

mniano ustawa o likwidacji sta-
nowisk asystentów i doradców 
nie dotyczy Urzędów Woje-
wódzkich.

-Ludziom, którzy zdecydowali 
o tej ustawie proponowałbym, 
żeby również w ministerstwach 
gabinety polityczne zlikwido-
wać, czyli również tam zrezygno-
wać z asystentów i doradców. – 
tak na łamach naszej gazety 
wypowiadał się Łukasz Łuka-
szewski, olsztyński radny. Ta-
kich głosów jest zdecydowanie 
więcej, ponieważ osoby pracu-
jące na szczeblu samorządowym 
uważają, że jeżeli już te stanowi-

ska zostały zlikwidowane, to po-
winno to się dziać na wszystkich 
szczeblach, również rządowych.

raf

Nowelizacja, która wchodzi 
obecnie w życie, dotyczy jedynie 
doradców w samorządach. Więk-
szością głosów PiS-u, PO, PSL 
i Nowoczesnej został odrzuco-
ny w Sejmie nasz projekt, w któ-
rym chcieliśmy zlikwidowania 
stanowisk etatowych doradców 
na wszystkich szczeblach. Po-
nieważ pierwotna wersja nowe-
lizacji została odrzucona, poszli-
śmy na kompromis i dokonali-
śmy korekty. Wskutek wejścia 
ustawy w życie po raz pierwszy 
od 27 lat zostaje dokonana, sym-
boliczna wprawdzie, ale jednak- 
redukcja administracji. Od lat 
wszystkie ugrupowania mówią 
o przeroście administracji i wzra-
staniu kosztów jej utrzymania, 
ale do tej pory niczego z tym nie 
zrobiono. Problem w najwięk-
szym zakresie dotyczy dużych 

miast prezydenckich i marszał-
ków województw oraz kilkuna-
stu powiatów i większych miast. 
Przeciwnicy ustawy twierdzą, że 
spowoduje utratę przez włodarzy 
gmin ich zaplecza politycznego. 
Trudno się z tym zgodzić. Or-
dynacja wyborcza jest tak skon-
struowana, że kandydat na wójta, 
burmistrza, czy prezydenta mu-
si utworzyć swoją listę kandyda-
tów na radnych. Można założyć, 
że do takiej grupy zaliczają się 
jego najbliżsi współpracownicy, 
doradcy, którzy tworzą potem 
klub i konsultuje się z nimi w ra-
mach rady. Istotą zaproponowa-
nej przez nas zmiany było to, 
żeby nie tworzyć dodatkowych 
stanowisk. Organ wykonawczy 
gminy- burmistrz, wójt czy pre-
zydent są wynajętymi menage-
rami, a urzędnicy muszą wyko-

nywać powierzone im zadania 
niezależnie od tego, kto sprawu-
je władzę. Ich zadania wypły-
wają z ustawy o samorządzie. 
W tej sytuacji funkcjonowanie 
asystentów czy doradców jest 
zwyczajnym dublowaniem sta-
nowisk i kompetencji. Jaki mo-
że być komfort pracy dyrektora 
wydziału opieki społecznej czy 
referatu oświaty, jeżeli w gmi-
nie mamy doradcę ds. rodziny? 
Jest to dla wszystkich urzędni-
ków mało jasna sytuacja. Funk-
cjonowanie doradców i asysten-
tów z olbrzymimi uposażeniami, 
o których urzędnicy mogą tylko 
pomarzyć, to dowód na upartyj-
nienie samorządów. Podobno 
w niektórych samorządach po-
jawiły się kombinacje, zmierza-
jące do utworzenia dla zwalnia-
nych asystentów stanowisk eta-

towych. Czy to znaczy, że pięć 
osób jest bardziej skutecznymi 
w swoich działaniach niż trzy-
stu urzędników ratusza? Po co 
armia urzędników, skoro 5 osób 
potrafi załatwić sprawę? To ta-
kie bardzo proste, retoryczne py-
tania. Odpowiedź na nie należy 
się obywatelom, nie mnie. Mo-
im zdaniem, to takie małe cwa-
niactwo, które z pewnością za 
rok zostanie odpowiednio oce-
nione przez wyborców. Cierpli-
wie czekam do końca roku, żeby 
sprawdzić, w których urzędach 
nastąpi cudowne rozmnożenie 
etatów. Zgłaszając projekt no-
welizacji ustawy o pracowni-
kach samorządowych, mieliśmy 
na celu, żeby zaoszczędzone pie-
niądze wróciły do obywateli, ale 

jest jeszcze ważniejsza wartość 
deficytowa w polskim życiu po-
litycznym, a mianowicie przy-
zwoitość. Jeżeli ktoś zostaje pre-
zydentem, czy burmistrzem, na-
turalną koleją rzeczy jest to, że 
będzie wykonywał swoje obo-
wiązki, a nie tworzył „dwór”. Jest 
to widoczne szczególnie w urzę-
dach marszałkowskich, które 
przypominają udzielne księstwa. 
Czas najwyższy zmienić relacje 
między samorządowcami a oby-
watelami. Osoby, wykonujące 
funkcje publiczne, pełnią rolę 
służebną wobec społeczeństwa, 
a nie na odwrót. Dążymy do tego, 

żeby nie powstawały w sztuczny 
sposób stanowiska, które przera-
stają potrzeby gmin i powiatów. 
W wielu instytucjach istnieje sta-
nowisko asystenta społecznego. 
Nie widzę problemu, żeby przy 
wójcie, burmistrzu, prezydencie 
, czy marszałku funkcjonowa-
li tacy asystenci. Prezydent ma 
możliwość spotykania się z róż-
nymi osobami czy środowiska-
mi, wysłuchiwania ich opinii. 
Opinia obywateli jest ważniej-
sza od głosu etatowych dorad-
ców, bo od nich można się do-
wiedzieć, co naprawdę ich boli 
i jakie są ich potrzeby.

NA CZASIE

Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP

Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP. Klub Parlamentarny Kukiz’15 - Komentarz z ulicy Wiejskiej
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DOBRE MIASTO, 11.11.2017 
12:10 – VI Dobromiejski Bieg Niepodległości, start przy Urzędzie 
Miejskim.
15.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny, Bazylika Najświętszego Zbawi-
ciela i Wszystkich Świętych. Koncert Grupy Concordia Dobre Miasto. 
Przemarsz na cmentarz – Apel Poległych.
JEZIORANY,11.11.2017
11:00 – Msza św. w Kościele p.w. św. Bartłomieja.
12:00 – Przemarsz Pocztów Sztandarowych do OSiR-u.
12:30 – Program artystyczny- Koło Wokalne MOK, Zespół Malwa, Ze-
spół Mesericordias. Hala OSiR.
13:10 – Koncert Krzysztofa Lewandowskiego z zespołem, Hala OSiR.

JONKOWO,11.11.2017
9:00 – X Otwarte Zawody Strzeleckie z Okazji Dnia Niepodległości, 
Strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego w Mątkach.
MRĄGOWO 
10 listopada
17:00 – Capstrzyk Niepodległości z udziałem wojska, policji, straży 
pożarnej, władz samorządowych, harcerzy oraz pocztów sztandaro-
wych organizacji kombatanckich, szkół i mieszkańców. Plac Lotników 
Polskich, za Urzędem Miasta. 
18:30 – Koncert „Polsce śpiewajmy” w wykonaniu harcerzy z Ko-
mendy Hufca ZHP w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki
11 listopada

10: 30 – Uroczysta Msza św. z udziałem Orkiestry Dętej Mrongovia 
i Harcerzy, Kościół św. Wojciecha
15:30 – program artystyczny dla dzieci i dorosłych, CKiT.
16:00 – Rajd Niepodległości, przy Komendzie Hufca ZHP
17:00 – Projekcja filmu „Z DALA OD ORKIESTRY”, CKiT. 
STAWIGUDA
10 listopada
18:00 – Uroczysty Koncert Pieśni Patriotycznych, GOK w Stawigu-
dzie. Wstęp wolny.
18 listopada
18:00 – Wieczór Pieśni Patriotycznych, Złoty Strug w Pluskach. 

Wyb. (izb)

Symboliczna redukcja administracji 
Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych autorstwa 
Kukiz’15 zgodnie, z którą zostają zlikwidowane stanowiska doradców i asysten-
tów w gminach, powiatach i województwach. Umowy z obecnie zatrudnionymi 
doradcami i asystentami ulegną rozwiązaniu po upływie 14 dni od daty wejścia 
ustawy w życie. 

Ustawa nie zredukuje asystentów 
i doradców wojewodzie 
Sejm podjął uchwałę, że zlikwidowane zostaną stano-
wiska asystentów i doradców w samorządach, nato-
miast zapomniano o tym, że spora liczba asystentów 
i doradców jest zatrudniana w administracji rządowej.

Budynek Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
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POWIAT OLSZTYŃSKI

KRÓTKO

Olsztyn: Seanse w Planetarium 
w dniu 8 listopada będą odby-
wały się w godzinach od 15:00 
do 17:00. Bilety od 15 PLN.

Olsztyn: Zwiedzanie Pracowni 
Astronomicznych Obserwato-
rium Astronomicznego odbędzie 
się w dniu 9 listopada w godz. 
09:00-15:00. Bilety od 9 PLN.

Olsztyn: Stand-up Andergrant / 
Antoni Syrek-Dąbrowski & Ma-
ciek Adamczyk odbędzie się 9 li-
stopada o godz. 20:00. Bilety od 
15 PLN.

Olsztyn: 10 listopada o godz. 
17:00 w Planetarium odbędzie 
się Wykład „Portret korony sło-
necznej”. Wstęp wolny.

Biskupiec: 11 listopada o godz. 
13:00 na sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 odbę-
dzie się Gala Pieśni Patriotycznej 
z okazji Święta Niepodległości. 
Wstęp wolny.

Biskupiec: Wieczór wspomnień 
z udziałem Wojciecha Młynar-
skiego odbędzie się 8 listopada 
o godz. 19:00 w Centrum Kul-
tury, Turystyki i Sportu.

Dobre Miasto: 11 listopada 
o godz. 15:00 w Bazylice Naj-
świętszego Zbawiciela i Wszyst-
kich Świętych rozpoczną się ob-
chody Święta Niepodległości.

Dobre Miasto: Wystawa foto-
grafii Anny Smekli – Moje In-
spiracje odbędzie się 16 listopada 
o godz. 17:00 w Skansenie Miej-
skim.

Gietrzwałd: Zawody strzeleckie 
z broni palnej sportowej odbędą 
się w sobotę 11 listopada o godz. 
10.00 w Bazie Sportowo–Rekre-
acyjnej „VIS” W Rapatach.

Lidzbark Warmiński: 8 listo-
pada o godz. 18:00 w Lidzbar-
skim Domu Kultury odbędzie 
się wystawa malarstwa „Figura 
Pictura”. 

Ostróda: W niedzielę 19 listo-
pada wielbiciele filmu „Miś” 
będą mieli okazję spotkać się ze 
swoim bohaterem – Stanisławem 
Tymem. W tym dniu o godz. 
19.30 w Sali kameralnej amfite-
atru odbędzie się wieczór kaba-
retowy pt. „80 – te Urodziny Mi-
sia!”.

Olsztynek: Burmistrz Olsztynka 
i Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Olsztynku zapraszają 
na Gminne Obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości, 
które rozpoczną się 10 listopada 
o godz. 18:00 w Sali Koncerto-
wej Szkoły Podstawowej nr 1.

Stawiguda: TEATR PRAWIE 
DOROSŁY z Bartąga zapra-
sza na „Dziady Czytane” cz.II 
Adama Mickiewicza, które od-
będą się w dniu 10.11.2017r. 
(piątek)w Kościele Bożej 
Opatrzności w Bartągu w dniu 
10.11.2017 o godz. 22.00.

Wyb.(K)

Prace młodych filmowców, róż-
norodne tematycznie i zrealizo-
wane w różnej konwencji, nie 
ograniczyły się jednak tylko do 
najbliższego otoczenia, ale poru-
szyły problemy globalne.
Jury Festiwalu w składzie: Adam 
Strzelecki – przewodniczący, 
Justyna Dąbrowska, Martyna 
Murza, Szymon Jankowski, 
spośród 30 filmów wyróżniło 
13. W kategorii Spot społeczny 
„Jeszcze nie jest za późno” spo-
śród 17 zgłoszonych wyróżniono 
9 prac. Grand Prix tegorocznej 
edycji trafiło do Anety Siurnic-
kiej, uczennicy Państwowego Li-
ceum Plastycznego w Olsztynie, 
za niezwykły w formie i treści 
film „Thetrum mundi”. Przyzna-
nych zostało 5 nagród głównych 
i 7 wyróżnień. Pełna lista nagro-
dzonych projektów znajduje się 
na stronie: facebook Dyskusyjny 
Klub Filmowy Zamek.

Podczas festiwalu można było 
spotkać zawodowych twór-

ców. – Naszym gościem był Mi-
chał Kupisz, olsztynianin, absol-

went Akademii Filmu i Telewizji 
w Warszawie, którego wielką pa-
sją jest film i fotografia. Jest re-
żyserem filmu „Lawendowy 
Wiatr”. Pan Michał opowiedział 
nam jak tworzył swoje filmy – 
relacjonuje Magdalena Rud-
nicka, organizator.
Festiwal został zorganizowany 
w ramach programu „Moja prze-

strzeń” we współpracy z Filmo-
teką Narodową – Instytutem 
Audiowizualnym, przy wspar-
ciu Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej oraz projektu profi-
laktyczno – filmowego „Moja 
przestrzeń” realizowanego w ra-
mach programu Powiatu Olsz-
tyńskiego.

mbm

Piąta edycja Młodzieżowego Festiwalu Filmowego „Moja przestrzeń” za nami. Po raz 
kolejny organizatorom udało się stworzyć młodzieży miejsce do przedstawienia jej 
otoczenia, osobistych doświadczeń i obserwacji za pomocą kamery, czy nawet tele-
fonu komórkowego. 

Moja Przestrzeń 

W 2016 roku Urząd Miasta w Olsz-
tynie wydał 74 pozwolenia na za-
budowę indywidualną (domki 
jednorodzinne), 466 mieszkań 
w budownictwie wielorodzin-
nym oraz 28 w komunalnym. 
Do końca września 2017 roku - 
wydanych zostanie 87 indywi-
dualnych oraz 603 mieszkania 
w wielorodzinnym.
-Nie oznacza to, że te wszystkie 
inwestycje zostały zrealizowane 
Na pewno nie powstało jesz-
cze tych 28 mieszkań komunal-
nych, na które pozwolenie zo-
stało wydane w poprzednim roku 
- umowa na inwestycję została 
podpisana przed kilkoma tygo-
dniami i te prace dopiero się za-
czynają. – powiedział Patryk 
Pulikowski, rzecznik Urzędu 
Miasta w Olsztynie.
Patryk Pulikowski informuje 
także o tym, że w Olsztynie przy-
gotowywanych do zamieszkania, 
jest jeszcze wiele lokali gmin-
nych- Lokale, które są w zaso-
bie gminnym i które zostały od-
zyskane np. po eksmisjach są na 
bieżąco remontowane i ponow-
nie oddawane do użytku. W po-
przednim roku było to 127 lokali, 
do końca czerwca tego roku - 
78. Poza tym wg stanu na ko-
niec czerwca 2017 roku mieli-
śmy 113 niezamieszkanych lokali 
gminnych, które są przygotowy-
wane, by mogły w nich zamiesz-
kać osoby potrzebujące dachu 
nad głową.
Skontaktowaliśmy się z właści-
cielką jednego z biur nierucho-

mości w Olsztynie i otrzyma-
liśmy informację, że obecnie 
zainteresowanie kupnem miesz-
kania w Olsztynie jest większe 
niż w poprzednich latach. Najpo-
pularniejsze dzielnice to: Osiedle 
Mleczne, Osiedle Podgrodzie, 
Osiedle nad Jeziorem Długim. 
Jeżeli chodzi o domki jednoro-

dzinne, to Likusy, Redykajny, 
Brzeziny i Słoneczny Stok.
W Olsztynie powstaje wiele no-
wych osiedli, a chętnych do za-
mieszkania nie brakuje. Teraz 
praktycznie w samym centrum 
Olsztyna trwa budowa zespołu 
budynków mieszkalnych. Osie-
dle budowane jest wzdłuż ulicy 

wzdłuż ulicy Piłsudskiego i Gło-
wackiego.
 Jest to gigantyczna inwesty-
cja. Budowa osiedla rozpoczęła 
się w sierpniu 2017, a dobie-
gnie końca w czwartym kwar-
tale 2019 roku. Użytkowa 
powierzchnia tego osiemnasto-
piętrowego osiedla sięgnie 52 
tys. m2, z czego największą część 
zajmują mieszkania - niemal 
12 tys. m2. . Najwięcej nowych 
osiedli powstaje jednak na połu-

dnie od Jarot, czyli już na ternie 
gminy Stawiguda. To sprawia, 
że gmina Stawiguda ma w prze-
ciągu kilku kolejnych lat zyskać 
wielu nowych mieszkańców. Do 
2030 roku ma przybyć ponad 
40% nowych mieszkańców. I tu-
taj należy zaznaczyć, że w dużej 
mierze będą to zapewne miesz-

kańcy Olsztyna, którzy będą 
chcieli uciec od wielkiego miasta 
i osiedlić się w cichym i spokoj-
nym miejscu.

Pieniądze na zakup 
mieszkania

Wiadomo, że w większości przy-
padków na zakup mieszkania 
potrzebny jest kredyt. Zasięgnę-
liśmy opinii w jednym z czoło-
wych banków w Polsce, czy Po-
lacy dalej chętnie biorą kredyty 

mieszkaniowe?- Klienci, nieza-
leżnie od grupy wiekowej, wciąż 
mają i będą mieli rosnące po-
trzeby mieszkaniowe. Będą się 
one wiązały ze zmianą mieszka-
nia na większe, wyprowadzką 
od rodziców i znalezieniem wła-
snego lokum, czy kupnem miesz-
kania dla zaczynającego stu-

diować syna lub córki. Kredyty 
mieszkaniowe ułatwiają realiza-
cję tych celów, niezależnie od po-
trzeb klientów, a nawet, czasami, 
są jedynym rozwiązaniem na po-
siadanie własnego lokum. Popyt 
na mieszkania lub domy utrzy-
muje się wciąż na wysokim po-
ziomie.-stwierdził przedstawiciel 
banku.
Kredyt hipoteczny może być 
udzielony nie tylko na zakup 
mieszkania, ale również na re-
mont lub budowę domu. Nieru-
chomość finansowana kredytem 
może pochodzić zarówno z rynku 
wtórnego, jak i pierwotnego. Do-
kumenty, jakie powinien przy-
gotować wnioskodawca, zależą 
od typu nieruchomości oraz źró-
deł, z jakich klienci uzyskują do-
chody. Na podstawie tych da-
nych bank może przedstawić 
kilka opcji kredytu i zaprezento-
wać symulacje, a tym samym do-
stosować warunki spłaty do in-
dywidulanej sytuacji klienta.
Rynek nieruchomości mieszka-
niowych w Olsztynie i okolicach 
ma się naprawdę dobrze, a mia-
sto Olsztyn w dalszym ciągu robi 
wszystko, żeby zachęcić do za-
mieszkania w stolicy regionu- 
Nasze działania są skierowane 
m.in. na to, by jak najwięcej osób 
chciało zamieszkać w Olsztynie. 
Remonty ulic, rozbudowa trans-
portu zbiorowego, coraz tańsze 
bilety okresowe, rozwijająca się 
infrastruktura sportowa, rekre-
acyjna, nowe parki i przestrze-
nie - to tylko część działań, które 
mogą zachęcić do zamieszkania 
w stolicy regionu. – dodaje Pa-
tryk Pulikowski.
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Każdy marzy i myśli o tym, żeby mieć własne M4, czyli 
swoje mieszkanie. Sprawdziliśmy, jak wygląda rynek 
nieruchomości mieszkaniowych w Olsztynie.

Olsztyn atrakcyjnym 
miastem do zamieszkania?

Uczestnicy tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego „Moja przestrzeń”

W Olsztynie  buduje się coraz więcej mieszkań i lokali użytkowych
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-„Lidzbark Warmiński bez 
wad postawy” to pomysł na 
poprawę zdrowia mieszkań-
ców?
Tak. Jest to program profilak-
tyczny opracowany przez dr Ja-
remiego Ściepurko na zlece-
nie Gminy Miejskiej Lidzbark 

Warmiński. Program dotyczy 
problemów zdrowotnych mło-
dych mieszkańców naszego 
miasta, a szczególnie chodzi 
w nim o profilaktykę i korek-

cję wad postawy. Głównie sko-
liozy, czyli bocznych skrzywień 
kręgosłupa oraz wad występu-
jących w obrębie kończyn dol-
nych u dzieci i młodzieży.
-Sam program trwa już kilka 
miesięcy. Jakie działania udało 
się już zrealizować? 

Tych działań przez te kilka mie-
sięcy od wiosny było dosyć 
dużo. Na początku przeprowa-
dzono kilka niezbędnych działań 
informacyjnych m.in. w konkur-

sie wybrane zostało logo pro-
gramu. Uruchomiliśmy na 
facebooku profil Lidzbark War-
miński bez wad postawy, na któ-
rym na bieżąco podawane są in-
formacje o programie. W tym 
miejscu publikujemy również 
informacje i porady o profi-
laktyce wad postawy, właści-
wych nawykach. W mediach 
lokalnych przeprowadziliśmy 
akcje informacyjną o progra-

mie. W okresie od 10 lutego do 
10 marca 2017 wraz z członkami 
zespołu brałem udział w 13 spo-
tkaniach z rodzicami w przed-
szkolach, szkołach podstawo-

wych oraz gimnazjach. Musze 
powiedzieć ,że frekwencja była 
bardzo dobra, bo we wszystkich 
spotkaniach udział wzięło około 
800 osób. Na każdym omawiane 
były założenia programu, meto-
dologia badań oraz planowana 
profilaktyka i korekcja. W okre-
sie od kwietnia do początku 
maja została przeprowadzana 
akcja zbierania zgód od rodzi-
ców na przeprowadzenie badań 
dzieci. Do projektu zostało zgło-
szonych 1600 dzieci z lidzbar-
skich przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów. To bardzo 
duża liczba. To nam uświadamia 
jaka jest skala problemu i to ,że 
taki program był potrzebny. 

-Czy oprócz osób bezpośred-
nio zaangażowanych w stwo-
rzenie programu udało się po-
zyskać do jego realizacji kogoś 
z zewnątrz? 
Na początku kwietnia odbyło się 
również otwarte spotkanie dla 
mieszkańców miasta w Lidz-
barskim Domu Kultury. Wzięli 
w nim również udział przedsta-
wiciele sekcji i klubów sporto-
wych działających na terenie 
Lidzbarka Warmińskiego. Go-
ściem spotkania był Łukasz Ka-
dziewicz - polski siatkarz re-
prezentant Polski, dwukrotny 
olimpijczyk oraz wicemistrz 
świata z 2006 roku. W tym sa-
mym miesiącu wystąpiłem o pa-

tronat nad naszym programem 
do Ministra Sportu i Turystyki. 
W czerwcu otrzymaliśmy pa-
tronat honorowy Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki, Jana Widery.
- Kiedy będzie czas na pełne 
podsumowanie tegorocznych 
działań i kiedy program się za-
kończy?
Ostatnio trwały badania w szko-
łach. Termin ich zakończenia 
zaplanowaliśmy na koniec paź-
dziernika 2017. Duże zainte-
resowanie wykazują rodzice 
dzieci, które do 10 maja nie zo-
stały zgłoszone do projektu. 
Dlatego przewidujemy możli-
wość zwiększenia liczby wyko-
nanych badań. Jeszcze w tym 
roku powstanie opracowanie 
statystyczne badań. Przygotu-
jemy także raport do przedsta-
wienia Radzie Miasta i innym 
zainteresowanym stronom oraz 
uczestnikom zaproszonym do 
projektu. Faza realizacji pro-
gramu m.in. rozpoczęcie cyklu 
szkoleń, przygotowanie wytycz-
nych dla realizujących zadania 
jest zaplanowana na przyszły 
rok. Weryfikacja realizacji zadań 
w programie, ponowne badania 
i porównanie wybranych para-
metrów, opracowanie raportu, 
publikacje, wyników chcemy 
zrealizować w styczni 2019 
roku. Również w tym samym 
roku przedstawimy nasze Know 
- How zainteresowanym instytu-
cjom i urzędom, a w lutym za-
planowaliśmy udział w konfe-
rencjach.
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O realizacji programu profilaktycznego skierowanego 
do dzieci i młodzieży rozmawiamy z Jackiem Wiśniow-
skim, burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego.

Lidzbark Warmiński chce mieć zdrową młodzież

- Dlaczego firma zdecydowała 
się wybudować fabrykę właśnie 
w Biskupcu?
Ten teren ma potencjał. Są tutaj 
długoletnie tradycje obróbki drew-
na, nasi klienci i surowce naturalne, 
które będziemy mogli wykorzystać 
do produkcji.
- Czy ludzie tutaj spełniają wa-
sze oczekiwania jako potencjalni 
pracownicy? 
W dużej mierze są wykształceni 
i przygotowani do pracy u nas, ale 
chcemy też inwestować w ludzi i ich 
rozwój. Dla nas ważne jest, by lu-
dzie byli chętni do pracy. Nauczyć 
się można wszystkiego, ważne, że-
by mieć chęć. 
- Wiele mówiliście o tym, jak przy-
jaznym terenem do waszej inwe-
stycji jest Warmia. Mieszkańcy 
mają jednak pewne obawy, zwią-
zane z waszą obecnością w Bi-
skupcu. 
Żyjemy w świecie rozwiniętych 
społeczeństw i taka duża inwesty-
cja, oczywiście, wzbudza pewne 
zapytania, wątpliwości i niepokój 
wielu mieszkańców. Natomiast my 
podkreślamy, że mamy dobre inten-

cje i przestrzegamy wszystkich wy-
tycznych, dotyczących ochrony śro-
dowiska. Tak, jak jest to w innych 
naszych zakładach, tak samo będzie 
tu, w Biskupcu. Ja mogę wszystkich 
zapewnić, że gwarantujemy to na-
szym słowem, słowem właściciela 
Grupy EGGER, że będziemy dbać 
o środowisko. Tak jak dbamy w Au-
strii, Niemczech, Rosji czy Rumu-
nii, tak samo będziemy dbać o śro-
dowisko w Polsce.
- W jaki sposób zamierzacie prze-
konać do siebie grupę mieszkań-
ców, która nie jest wam przychyl-
na?
Od wiosny tego roku prowadzimy 
politykę informacyjną. Organizo-
waliśmy w naszym biurze i w do-
mu kultury spotkania, dla wszyst-
kich mieszkańców Biskupca, zain-
teresowanych naszym projektem. 
Przez całe lato, w każdą środę, na 
biskupieckim rynku stał nasz na-
miot informacyjny, do którego każ-
dy z mieszkańców mógł podejść, 
dowiedzieć się co planujemy i jak 
aplikować do pracy.
- Co pan sądzi o zawirowaniach 
prawnych wokół budowy? Wie-

my, że organa ścigania prowadzą 
postępowanie wyjaśniające odno-
śnie sprzedaży terenu, na którym 
ma powstać fabryka.
My nabyliśmy ten grunt legalnie. Je-
steśmy przekonani, że wszystko od-
było się zgodnie z prawem, a orga-
na ścigania, po sprawdzeniu wszel-
kich dokumentów, zakończą swoje 
śledztwo bez postawienia komukol-
wiek zarzutów. 
- Jakie korzyści ta inwestycja 
przyniesie mieszkańcom okolicz-
nych gmin?
Mieszkańcy mogą oczekiwać sta-
bilnych, rozsądnie płatnych, stałych 
miejsc pracy, nie tylko bezpośred-
nio w fabryce. Inwestycja będzie 
miała pośredni wpływ na rozwój ca-
łego miasta, na jego infrastrukturę, 
na życie naszych, około czterystu, 
pracowników i ich rodzin. Będzie-
my też korzystać z usług naszych 
kooperantów, dostawców, partne-
rów. To wszystko, będzie kreowa-
ło dodatkowe korzyści dla miasta, 
gminy, regionu, być może kraju. 
- Przygotowaliście jakiś pakiet 
społeczny, który przekona do was 
mieszkańców?

Oczywiście, mamy świadomość 
odpowiedzialności społecznej 
biznesu i prowadzimy tego typu 
działania. Prowadzimy je w in-
nych naszych zakładach, tutaj nie 

rozpoczęliśmy jeszcze w pełni 
działalności. Jesteśmy na etapie 
dosyć wczesnym, bo etapie budo-
wy. Kiedy fabryka ruszy, będzie-
my mogli podjąć konkretne prace 
na rzecz społeczności. Już teraz 
zaangażowaliśmy się we wsparcie 
Dnia Dziecka w Biskupcu, przyje-
chał tu nasz specjalny samochód 
prezentacyjny, by przybliżyć fir-
mę mieszkańcom, wspieramy lo-
kalne inicjatywy. Na pewno bę-
dziemy widoczni.Miasto i gmina 
będą odczuwały nasz pozytywny 
wpływ. 
- Jaka część waszej produkcji 
będzie trafiała na polski rynek?
Inwestujemy w Polsce, ponieważ 
nasi partnerzy, producenci mebli 
i dystrybutorzy naszych produk-
tów mówili: „jesteście za daleko 
od nas, skróćcie logistykę”. Jeste-
śmy w Polsce, by te drogi do nich 
skrócić. Szacujemy, że około 80% 
materiałów wyprodukowanych 
w Biskupcu, będzie dalej przera-
biane przez firmy lokalne i zosta-
nie wykorzystana w kraju. 
- Czego możemy życzyć firmie 
na początku jej działalności? 
Ja sobie życzę sprzyjającej pogo-
dy, oraz by nasi przeciwnicy z cza-
sem zrozumieli, że mamy dobre 
intencje i zamienili się w naszych 
zwolenników.

Dariusz Gołębiowski

W Biskupcu pod koniec października symbolicznym wbiciem łopaty, oficjalnie rozpoczęto budowę fabryki EGGER, 
która będzie się zajmować produkcją płyt wiórowych. Otwarcie fabryki zaplanowane jest na czwarty kwartał 2018 
roku. O tym w jaki sposób przedsiębiorcy z Austrii zamierzają pokonać opór części mieszkańców przeciwko tej 
inwestycji, a także co z badaniem przez organa ścigania legalności zakupu gruntów pod budowę fabryki rozma-
wiamy z przedstawicielem firmy EGGER POLSKA ,Waldemarem Zawiślakiem.

Ten teren ma potencjał

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Spotkania z mieszkańcami w sprawie programu profilaktycznego

Waldemar Zawiślak, EGGER POLSKA
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-Mamy dzisiaj w Muzeum War-
mii i Mazur wydarzenie szcze-
gólne, a te eksponaty, które 
państwo w tej gablocie mogą zo-
baczyć są tego potwierdzeniem. 
Rolą Muzeum Warmii i Mazur, 
jest pokazywanie historii na-
szego regionu. Najczęściej jest 
tak, że tę historię rozpoczynamy 
od okresu pojawienia się tutaj lu-
dów bałtyjskich, czyli 500-700 
lat p.n.e.. Bardzo słabo był za to 
rozpoznany okres epoki brązu. To 
co znaleziono w Kosyniu pod Do-
brym Miastem, to przesunięcie 
badań nad naszą historią o 1000 
lat wstecz. Te znaleziska są do-
wodem na to, że na naszym te-
renie żyła wówczas społeczność, 
posługująca się narzędziami, 
które możemy umiejscowić dzi-
siaj na terenie obecnych Węgier, 
Ukrainy czy Niemiec. – powie-
dział Piotr Żuchowski, dyrek-
tor Muzeum Warmii i Mazur.
-Musimy zdawać sobie sprawę, 
że w Kosyniu mamy do czynienia 

z unikalnym cmentarzyskiem elit. 
Groby te były wyposażone w nie-
zwykle cenne przedmioty z epoki 
brązu. - dodał Prof. Mirosław 
Hoffman, kustosz w Muzeum 
Warmii i Mazur.
Wśród znalezionych przedmio-
tów jest tzw. złota zausznica 
pochodząca zza łuku Karpat, 
z terenu dzisiejszych Węgier. 
W Praslitach znaleziono także 
siekierę. Jak się okazało siekiera 
pochodziła z cmentarzyska cia-
łopalnego. Znaleziono również 
sztylet, a także szpile, które do 
tej pory na naszym terenie nie 
były rejestrowane.
-Liczymy na kontynuację prac 
w terenie, ale to czym będziemy 
się zajmować w tej chwili, to kon-
serwacja i renowacja zabytków. 
Trzeba wykonać podstawowe 
ekspertyzy, a także pomiary izo-
topowe badania metali, które po-
zwolą nam określić skąd dane 
zabytki pochodzą. W tym celu 
będziemy aplikować o pieniądze 

zewnętrzne, ponieważ badania 
tego typu są dość kosztowne. Na-
leży powiedzieć, że wykopaliska 
były ogromnym sukcesem na-
szego Muzeum, jak i Gminy Do-
bre Miasto. – dodał dr Jarosław 
Sobieraj, archeolog z Muzeum 
Warmii i Mazur.
Burmistrz Dobrego Miasta, 
Stanisław Trzaskowski podkre-
ślał, że znaleziska to ogromna 
zasługa grupy historycznej Gut-

tstad, która działa bardzo ak-
tywnie na rzecz propagowania 
wiedzy o dziedzictwie kultu-
rowym Dobrego Miasta i oko-
lic, a także przeprowadza prace 
badawcze o charakterze histo-
rycznym, zarówno w zakresie 
prac archiwalnych jak i tereno-
wych. Stanisław Trzaskowski, 
chce, żeby gmina wykonała re-

pliki znalezionych przedmiotów 
i jak najszybciej udostępniła je 
mieszkańcom i turystom. Jednak 
badania naukowe i konserwacja 
znalezionych przedmiotów po-
trwa co najmniej 2 lata i dopiero 
po tym czasie będzie możliwe 
zobaczenie oryginałów w Mu-
zeum i kopii w Dobrym Mieście. 
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Pod Dobrym Miastem, członkowie grupy historycznej Guttstadt, pod-
czas wykopalisk natrafili na pozostałości cmentarzyska z okresu 
brązu. W związku z tymi niecodziennymi odkryciami, w Muzeum War-
mii i Mazur została zorganizowana konferencja prasowa.

Wielkie odkrycie archeologiczne pod Dobrym Miastem

Podczas konferencji miały 
miejsce wystąpienia, które 
pomogą w rozwiązaniu pro-
blemów, pojawiających się na 
rynku pracy. Lidia Nowacka, 
dyrektor Zespołu Szkół Bu-
dowlanych w Olsztynie po-
ruszyła temat współpracy 
szkół kształcących w zawo-
dach z pracodawcami, czyli 
jak funkcjonują klasy patro-
nackie, natomiast Aneta Fi-
lipowska przedstawicielka 
Gminnej Rady Biznesu z firmy 
Jobfinder, zrelacjonowała praco-
dawcom, co muszą zrobić, żeby 
przyciągnąć do siebie pracowni-
ków.

-Jest to już kolejna nasza konfe-
rencja z przedsiębiorcami. Spo-
tykamy się, aby rozwiązywać ich 
problemy. Oprócz takiej corocznej 
konferencji mamy również spotka-

nia Gminnej Rady Biznesu. Warto 
także dodać, że nasi przedsię-
biorcy zasługują na wyróżnienia, 
dzięki nim pojawiają się miejsca 
pracy dla naszych mieszkańców, 

ale również dla mieszkańców są-
siednich gmin. -mówiła Irena 
Derdoń, Wójt Gminy Stawi-
guda.
Nagrodę Championa Przedsię-
biorczości otrzymały następu-
jące firmy:
Dojrzały biznes: Inter Parts Sp. 
z o. o. S.K.A.
Innowacje: Alnea Sp. z o. o.
Inwestycja roku: DB Schenker 
sp. z o. o. Oddział Olsztyn w Sta-
wigudzie
Krzysztof Kamiński, Prezes Za-
rządu Alnea, jest niezwykle za-
dowolony i dumny, z tego, że 

praca zespołu ludzi została 
dostrzeżona- To jest dla mnie 
bardzo ważna nagroda, po-
nieważ pokazuje, że w jakiś 
sposób lokalne społeczeń-
stwo doceniło nasza pracę. 
Bardzo się cieszę, że tu gdzie 
żyjemy i pracujemy, jesteśmy 
dostrzeżeni. Zatrudniamy 
sporo osób ze Stawigudy 
i z okolicy. Jesteśmy widoczni 
w naszym regionie, ponieważ 

dobrze działamy i jak wspomnia-
łem zatrudniamy stąd pracowni-
ków, ale tak naprawdę nie robimy 
nic ponad stan.

raf

Turniej z roku na rok nabiera co-
raz większego znaczenia wśród 
imprez tego typu w naszym wo-
jewództwie, czego dowodem 
jest wzrastająca liczba uczestni-
czących zespołów i solistów. -W  
tym roku obejrzymy na naszym par-
kiecie około 20 grup tanecznych 
w trzech kategoriach wiekowych 
i 60 solistów walczących w dwóch 
kategoriach wiekowych i w dwóch 
rodzajach tańca: hip hop i dance-
-mówi Witold Lubowiecki, dy-
rektor GOK w Stawigudzie.
Turniej odbędzie się tradycyj-
nie w hali sportowej Publicz-

nego Gimnazjum w Stawigudzie, 
w sobotę 18 listopada. Począ-
tek rywalizacji o godzinie 15.00. 
Warmia Power jest najbardziej 
spontaniczną imprezą organizo-
waną przez GOK w Stawigudzie. 
Setki roztańczonych młodych lu-
dzi rzekających swoim młodzień-
czym temperamentem i bardzo wy-
sokim poziomem artystycznym, to 
gwarancja świetnego widowiska, 
na które warto już dziś zarezerwo-
wać czas w sobotnie popołudnie-
-zachęca do udziału Witold Lu-
bowiecki.

red

Gmina Stawiguda zorganizowała konferencję: „Wyzwania rynku pracy-
-jak im sprostać”. Konferencja była okazją, do rozmów o problematyce 
związanej z rynkiem pracy, sytuacji braku pracowników, możliwości za-
trudniania cudzoziemców, a także o współpracy ze szkołami w zakresie 
kształcenia przyszłych pracowników. Przedsiębiorcom z gminy Stawi-
guda wręczono również nagrody „Champion przedsiębiorczości”.

W Naterkach samorządowcy 
i przedsiębiorcy rozmawiali 
o wyzwaniach na rynku pracy Już za kilkanaście dni odbędzie się kolejna uczta 

taneczna, a mianowicie VII Wojewódzki Turniej 
Tańca Nowoczesnego „Warmia Power 2017”.

Turniej tańca 
w Stawigudzie 

Konferencja w Muzeum Warmii i Mazur. Od lewej:Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego 
Miasta, Piotr Żuchowski ,dyrektor Muzeum Warmii i Mazur  prof. Mirosław Hoffman, kustosz 
w Muzeum Warmii i Mazur, dr. Jarosław Sobieraj, archeolog z Muzeum Warmii i Mazur

Przedmioty znalezione na stanowisku w Kosyniu i Praslitach

Irena Derdoń, wójt Gminy Stawiguda 
wręcza wyróżnienie Krzysztofowi  
Kamińskiemu, prezesowi zarządu Alnea

Uczestnicy konferencji 

Wójt,  Irena Derdoń dziękuje za udział w konferencji prelegentom
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Wojewoda Warmińsko-Mazur-
ski, powołał z dniem 6 listopada 
br. Jarosława Bogusza na Pre-
zesa Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsz-
tynie. Jednocześnie na stano-
wisko Wiceprezesa Zarządu 
WFOSiGW Wojewoda powołał 
Grzegorza Nieszczerzewskiego.

Wcześniej, 18 października br., 
Wojewoda zwrócił się do Za-
rządu Województwa z wnio-
skiem o powołanie z dniem 30 
października w/w osób, których 
kandydatury zostały uzgodnione 
z Ministrem Środowiska. Zarząd 
Województwa 25 października 
powołał wprawdzie Jarosława 
Bogusza i Grzegorza Nieszcze-

rzewskiego na stanowiska Pre-
zesa i Wiceprezesa WFOŚiGW, 
jednak na termin objęcia funk-
cji wskazał 15 stycznia 2018 r. 
W opinii Wojewody, Zarząd Wo-
jewództwa nie wykonał jednak 
w pełni dyspozycji wynikającej 
ze znowelizowanej ustawy Prawo 
ochrony środowiska i konieczne 
było niezwłoczne podjęcie decy-
zji i wykorzystanie ustawowych 
uprawnień Wojewody poprzez 
powołanie Prezesa i Wiceprezesa 
Zarządu WFOŚi GW w Olsztynie 
z dniem 6 listopada br.
Jak mówi bowiem znowelizo-
wana ustawa, jeżeli Zarząd Wo-
jewództwa, w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wniosku Woje-
wody, nie powoła członków Za-
rządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, to zgodnie z tym 
wnioskiem, powołania człon-
ków Zarządu WFOŚiGW doko-
nuje Wojewoda, czyli reprezen-
tant Rządu.
Odnośnie tej sprawy skontak-
towaliśmy się, z Zarządem Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, jednak do czasu 
zamknięcia numeru, nie otrzyma-
liśmy odpowiedzi. 
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Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki, powołał nowego pre-
zesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Olsztynie. Prezesem został Jarosław Bogusz.

Zmiana prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Autorką projektu herbu Gminy 
Świątki  jest Magdalena Gach. 
W  jednopolnej tarczy o kształ-
cie typu hiszpańskiego, na zie-
lonym polu, umieszczono godło 

w kolorze białym (srebrnym). 
Godłem herbu jest wizerunek 
kapliczki kolumnowej, znajdu-
jącej się w Dąbrówce. Po prawej 
i lewej stronie znajduje się żółty 
(złoty) kłos pszenicy, symboli-
zujący rolniczy charakter gminy. 
Podstawę herbu stanowi srebrny 
wizerunek rzeki – Pasłęki. Po-
chodnymi herbu są- flaga z go-
dłem Gminy Świątki oraz pie-
częcie herbowe. Na terenie 
gminy  znajdują się 63 kapliczki, 
w tym dwie na planie koła, czyli 
kolumnowe. Jedna stoi  w Jan-
kowie, druga natomiast w Dą-
brówce. Na całej Warmii znaj-
dują się tylko 3 takie obiekty.  
Na godło Gminy Świątki wy-
brano barokową kapliczkę 

w Dąbrówce ze względu na jej 
wyjątkowość.  Powstała ona 
w XVII w. i pełniła pierwotnie 
rolę słupa granicznego pomię-
dzy katolicką Warmią a prote-
stanckimi Prusami Książęcymi. 
Kapliczka została wymuro-
wana z cegły w formie kolumny 
na planie koła. Ma wysokość 
około 7,5 m. Jej elewacja jest 
otynkowana na biało, podzie-
lona pilastrami na wydłużone, 
półkoliście zamknięte blendy 
i szereg poziomych gzymsów. 
W górze znajduje się dzwon-
niczka z rozglifieniem i dzwon-
kiem wewnątrz. Płaski daszek 
dzwonniczki wieńczą  niewiel-
kie sterczyny z kutymi krzy-
żami z metalowymi chorągiew-
kami na kulach oraz centralnie 
umocowanym krzyżem, skiero-
wanym w stronę Prus Górnych 
( ziemie położone na zachód od 
Warmii). Wysokość kapliczki 
oraz jej umiejscowienie na lek-
kim wzniesieniu  powodują, że 
dźwięk dzwonka rozchodzi się 
na dużą odległość. Projekt herbu 
oraz pochodnych herbu zostały 
opracowane zgodnie z zasadami 
heraldyki  i weksykologii. Uzy-
skały pozytywną opinię Komisji 
Heraldycznej, działającej przy 
Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Według 
opinii wójta Świątek, Sławo-
mira Kowalczyka- jest to ko-
lejny krok do budowania wize-
runku i marki gminy. Symbole, 
które znalazły się na naszym her-
bie, podkreślają regionalną toż-
samość, odnoszą się do trady-
cji i historii ludzi, którzy żyli tu 
przez stulecia.  

rad

Rada  Gminy Świątki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia herbu i po-
chodnych herbu Gminy Świątki. Zgodnie z przepisami, jednostki sa-
morządu terytorialnego mają prawo do stanowienia własnych herbów, 
weksyliów (np. flaga, chorągiew, sztandar, flaga stolikowa), pieczęci, 
insygniów oraz emblematów, odznak honorowych i innych symboli. 

Świątki mają własny herb 

Herb Gminy Świątki

Od lewej: Adam Krzyśków ,dotychczasowy prezes WFOŚiGW , Grzegorz Nieszczerzewski, 
nowy wiceprezes , Jarosław Bogusz, nowy prezes WFOŚiGW

Kapliczka z miejscowości Dąbrówka, 
która trafiła do herbu gminy Świątki
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To już pewne. W Olsztynie będzie 
więcej tramwajów i powstanie 
nowa trasa. Wszystko to będzie 
możliwe dzięki dofinansowaniu 
z unijnych pieniędzy - Obrotowy 
charakter historii ujawnia się też 
w rzeczach pozytywnych. - Tak 
z niezwykłą radością jeszcze jakiś 
czas temu na swoim blogu pisał 
prezydent Olsztyna, Piotr Grzy-
mowicz.
Dofinansowanie unijnie miało wy-
nieść 70%, ale ostatecznie zostało 
znacznie podniesione.- Otrzyma-
łem informację z Ministerstwa 
Rozwoju, że w ramach PO „Pol-
ska Wschodnia”, podwyższono 
nam kwotę dofinansowania na 
projekt „Rozwój transportu zbio-
rowego w Olsztynie – trakcja szy-
nowa”, do maksymalnego po-
ziomu, czyli 85%! Dotychczas było 
to niecałe 70%, więc to naprawdę 
duży wzrost i duże pieniądze! – do-
dał prezydent Olsztyna.
Jednak, jak na razie budowa na-
potyka problemy, chociaż nawet 
jeszcze się nie rozpoczęła. Prze-
targ na budowę miał być rozpisany 
w czerwcu, ale jak do tej pory nie 
został zorganizowany.- Budowa 

tramwajowej trakcji to ogromne 
i złożone przedsięwzięcie. Dla-
tego istotne jest jak najdokładniej-
sze przygotowanie dokumenta-
cji przetargowej. Pracujemy teraz 
nad szczegółami postępowania, 
które zostanie ogłoszone raczej 
nie wcześniej, niż przed końcem 
listopada. Prace nad budową to-
rowiska zaczną się po wyłonieniu 
wykonawcy. -powiedział Patryk 
Pulikowski, rzecznik Urzędu 
Miasta w Olsztyna.
Warto przypomnieć, że Olsztyn po 
50 latach zdecydował się na reak-
tywację komunikacji tramwajo-
wej.Nowa trasa tramwajowa roz-
pocznie się na dotychczasowej 
pętli autobusowej „Pieczewo” 
i przebiegać będzie przez nastę-
pujące ulice: Krasickiego, Synów 
Pułku, Wyszyńskiego, aleję Pił-
sudskiego, do skrzyżowania z ul. 
Kościuszki.
-Jest to projekt niedostosowany 
do potrzeb. Nie zostały przygo-
towane żadne badania, na temat 
tego gdzie ludzie chcą w Olsztynie 
się przemieszczać. Należy również 
zaznaczyć, że aby dojechać z Jarot, 
czy Pieczewa na Zatorze, prawdo-

podobnie trzeba będzie się prze-
siadać nawet dwa razy, a teraz jest 

połączenie autobusem bezpośred-
nie.Należy się zastanowić, czy jest 

w tym jakiś sens. – tak o nowej li-
nii tramwajowej mówił nam Jerzy 
Gozdek z Forum Rozwoju Olsz-
tyna.
Ogólnie po zakończeniu prac, 
w Olsztynie pojawią się dwie 
nowe linie tramwajowe. Linia nr 
4 z Pieczewa do Dworca Głów-

nego i linia nr 5 z Pieczewa pod 
Wysoką Bramę. W ramach tej 
inwestycji miasto sfinansuje za-
kup dwóch zestawów tramwajo-
wych. Realizacja całego projektu 
ma zamknąć się w kwocie 255 mi-
lionów złotych.

raf

Jeszcze w tym roku miała rozpocząć się rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie, jednak cała 
inwestycja może przesunąć się w czasie. Rozbudowa sprawi, że stworzone zostanie torowisko 
tramwajowe od pętli Pieczewo. Spora część inwestycji zrealizowana zostanie dzięki pienią-
dzom pochodzącym z Unii Europejskiej.

Pod koniec listopada ma rozpocząć się przetarg 
na budowę nowej linii tramwajowej w Olsztynie

Olsztyńskie tramwaje 
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-Czym zajmuje się antropolo-
gia polityczna?
Jest to bardziej konkretne pole 
badań w szerszym obszarze an-
tropologii kulturowej czy też 
antropologii społecznej. Antro-
pologia polityczna zajmuje się 
spojrzeniem na politykę i poli-
tyczność w trochę innym niż po-
wszechnie dominujące podejście 
w nauce i w języku potocznym. 
Jeżeli np. nauki polityczne zaj-
mują się przede wszystkim po-
lityką rozumianą jako pewna 
sfera instytucji i działań instytu-
cjonalnych, to antropologia po-
lityczna dostrzega polityczność 
w całości życia społecznego, w 
życiu codziennym. Inaczej mó-
wiąc, wszędzie tam, gdzie mamy 
do czynienia z jakąś grą intere-
sów bądź różnicą w stosunkach 
władzy, nawet w zupełnie nie-
formalnej postaci. Antropolo-
gia polityczna szuka „politycz-
ności” we wszelkich relacjach 
społecznych. Oprócz tego, spo-
gląda również na instytucje czy 
partie polityczne, lecz jest mniej 
zainteresowana ich formalnym 
porządkiem, tj. regułami i mo-
delami, które określają, jak in-
stytucja jest teoretycznie zbudo-
wana i powinna funkcjonować, 
a bardziej jak te instytucje funk-
cjonują w rzeczywistości, jak 
są postrzegane, jakie mogą być 
często nieprzewidziane, nie-
formalne lub nieuświadomione 
efekty ich działań.
-Jesteśmy w przededniu Naro-
dowego Święta Niepodległości 
w Polsce. Jak Pana zdaniem 
Polacy celebrują święta naro-
dowe?
Trudno jednoznacznie odpo-
wiedzieć na to pytanie, ponie-

waż formy celebracji bywają 
różne. Dla jednych celebrowa-
nie święta ograniczy się do gestu 
wywieszenia flagi, który może 
być zresztą dla kogoś gestem 
nic nieznaczącym, wynikającym 
z przepisów. W tym wypadku 
mamy do czynienia z celebro-
waniem, które de facto celebro-
waniem nie jest. Myślę, że wiele 
osób tak naprawdę nie zastana-
wia się nad tym, dlaczego tak się 
zachowują i działają jedynie na 
pewnych automatyzmach. To, że 
dla kogoś ten gest jest bez zna-
czenia, nie oznacza jednak, że 
jest on w ogóle nieznaczący w 
istocie i nie ma żadnych konse-
kwencji, zwłaszcza kiedy jest 
powielony przez wiele innych 
osób. Są jednak również osoby 
i grupy, które są zaangażowane 
bardziej emocjonalnie, czy oso-
biście w ideę narodową i cele-
browanie tego święta. Wtedy 
wszelkiego rodzaju obchody, 
uroczystości religijne czy cokol-
wiek innego dana grupa zorgani-
zuje, ma dla nich zdecydowanie 
większe znaczenie. Oprócz tego, 
wiadome jest, że mamy także 
oficjalne, urzędowe obchody na 
różnych szczeblach, w tym na 
szczeblu centralnym w Warsza-
wie. Wreszcie, oczywiście mu-
simy zdawać sobie sprawę, że 
w tym dniu mają miejsce rów-
nież manifestacje polityczne or-
ganizowane przez poszczególne 
ugrupowania, od ruchów na-
rodowych, po ruchy liberalno-
-konserwatywne. Każde z nich, 
w większym lub mniejszym 
stopniu, wykorzystuje to święto 
do zamanifestowania swojego 
programu i deklarowanego ze-
stawu wartości – tu musieliby-

śmy każdy przypadek rozpa-
trywać indywidualnie. Warto 
byłoby przyjrzeć się jednak nie 
tylko temu, jakie są zamierzone 
komunikaty, które dana grupa 
wysyła, lecz również jak jej de-
monstracja jest postrzegana, 
czyli jaki komunikat faktycznie 
dociera do reszty ludzi, i wresz-
cie, do jakich odbiorców będzie 
on docierał.

-Czy święta narodowe prze-
stają być w jakimś stopniu 
formą celebracji, a stają się 
wręcz różnego rodzaju mani-
festem?
Idee narodowościowe nie mają 
wartości absolutnej. Osobiście 
nie widzę powodu, dla których 
mielibyśmy ubolewać nad tym, 
że to święto oznacza różne rze-
czy dla różnych ludzi. Sama idea 
jedności narodowej też jest prze-

cież ideą polityczną i wiąże się z 
pewną wizją, jak powinno być 
zorganizowane życie społeczne. 
Można tę wizję kwestionować, 
popierać lub w różny sposób 
modyfikować jej znaczenie. Pro-
blem pojawia się wtedy, kiedy 
takie pojęcia jak np. patriotyzm 
zostają zawłaszczone przez ja-
kąś grupę, która zaczyna do-
minować w przekazie publicz-

nym. To w znacznym stopniu 
zawęża jakąkolwiek ideę czy 
symbole do jakiegoś konkret-
nego zestawu wartości, który 
bywa wtedy egzekwowany i na-
rzucany innym za pomocą prze-
mocy – czy to symbolicznej, czy 
nawet fizycznej. Wtedy staje się 
to niebezpieczne.
-Pojęcie patriotyzmu również 
wydaje się być czymś niejed-
nolitym.

Musimy zwrócić uwagę na to, że 
samo powiązanie wartości jaką 
jest patriotyzm z ideą narodu i 
państwa narodowego, to tylko 
jedno z możliwych znaczeń pa-
triotyzmu. Patriotyzm wcale 
nie musi wiązać się z nacjona-
lizmem. Jest wiele możliwych 
patriotyzmów. Możemy sobie 
przecież wyobrazić także, na 
przykład, patriotyzm regionalny 
czy lokalny. Nawet ten patrio-
tyzm, który odnosi się do narodu 
i państwa narodowego, może 
mieć różne znaczenia. Może być 
np. bardziej otwarty lub kseno-
fobiczny. Ale utożsamianie pa-
triotyzmu z nacjonalizmem wy-
daje się być czymś wspólnym 
(na pewnym podstawowym po-
ziomie) dla większości ugrupo-
wań politycznych, które w Polsce 
się liczą. Ernest Gellner zdefinio-
wał nacjonalizm jako polityczną 
zasadę, która głosi, że istnieją 
„narody” jako jednolite kultu-
rowo wspólnoty i że każdemu 
takiemu narodowi powinna od-
powiadać jednostka terytorialno-
-organizacyjna: państwo. Zasada 
nacjonalizmu stała się od XIX 
wieku zasadą dominującą wła-
ściwie niemal na całym świecie. 
Właściwie cały świat jest obec-
nie podzielony na państwa i w 
zdecydowanej większości są to 
państwa narodowe, tzn. takie, 
którym odpowiada jedna wy-
obrażona wspólnota określona 
jako naród. Oczywiście sposoby 
konstruowania tej wspólnoty w 
poszczególnych państwach by-
wają różne.
- W Polsce od jakiegoś czasu 
nasila się moda na afiszowanie 
i epatowanie emblematami na-
rodowymi?
Często nie mamy pojęcia o zna-
czeniu czy wielości znaczeń nie-
których symboli. Paradoks wy-
korzystywania takiego symbolu, 
jaki obecnie obserwujemy, po-
lega na tym, że publiczne użycie 
symbolu powstrzymuje refleksję 
na temat jego treści. Emblemat 
staje się znakiem, którego po-
wierzchowna forma staje się naj-
ważniejsza i powstrzymuje nas 
od głębszej refleksji nad całą zło-
żonością tego, co za danym sym-
bolem się kryje. W tym sensie 

symbole same w sobie są puste – 
tzn. umożliwiają wypełnienie ich 
niemal dowolnymi znaczeniami, 
często oderwanymi od historycz-
nych znaczeń danego symbolu. 
Tak wykorzystywane symbole 
upraszczają rzeczywistość i uła-
twiają odniesienie własnej toż-
samości do pewnej wyobrażonej 
wspólnoty. Stąd ich popularność, 
zwłaszcza, że kojarzą się z takimi 
przymiotami jak bohaterstwo czy 
odwaga. Niepokojące jest jednak 
to, w jaki sposób ważne histo-
rycznie symbole są zawłaszczane 
i odrywane od ich historycznego 
kontekstu. 
-Czy problem tożsamości nie 
staje się jednak dość istotnym 
problemem cywilizacyjnym? 
Tożsamości zawsze są czymś 
skonstruowanym. A jeżeli są 
konstruowane, to znaczy, że są 
konstruowane przez kogoś i w ja-
kimś celu. Z samej definicji toż-
samość jest więc czymś politycz-
nym, a nie czymś „naturalnym”. 
Unikałbym takiego generalizują-
cego języka, mówienia o „proble-
mie cywilizacyjnym”. Ogólnie 
rzecz biorąc, tożsamości odwo-
łujące się do idei narodowych ła-
twiej zdobywają zwolenników, 
gdyż jesteśmy nauczeni myśleć 
w kategoriach narodowych – jak 
powiedziałem wcześniej, nacjo-
nalizm jest dominującą zasadą 
organizującą życie społeczne 
i polityczne od XIX wieku. W 
większości krajów świata, w tym 
w Polsce, szkoły, media i co-
dzienne kontakty z różnego ro-
dzaju urzędami i instytucjami 
publicznymi, nawet podróże, 
przyzwyczajają nas przez całe 
życie do myślenia, że świat dzieli 
się na państwa narodowe, a tym, 
co nas określa, jest przynależność 
do danego narodu i państwa. Toż-
samości narodowe zyskują też 
zwolenników, bo są stosunkowo 
proste do zrozumienia. Problem z 
innego rodzaju, szerszą tożsamo-
ścią, jak np. tożsamość europej-
ska, związana z Unią Europejską, 
polega na tym, że taką tożsamość 
należałoby dopiero odpowiednio 
wymyślić, nadać jej treść i roz-
powszechnić. Ten proces jest jed-
nak długotrwały.

Mateusz Kossakowski

W najbliższym czasie, jak co roku będziemy świętować dzień, w którym Polska odzyskała 
swoją niepodległość. Z dr. Mateuszem Laszczkowskim, pracującym na co dzień w Zakładzie 
Antropologii Politycznej i Ekonomicznej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwer-
sytetu Warszawskiego, z którym zastanawiamy się m.in. nad tym, jak Polacy obchodzą święta 
narodowe i co oznacza współczesne pojęcie patriotyzmu.

Tożsamość narodowa 
nie jest czymś naturalnym

Po miesiącu od burzliwej Sesji 
RM (29.08.) na której radni, któ-
rzy przegłosowali uzgodnioną de-
cyzję zmia¬ny nazwy ul. Marksa 
na Andrzeja Wajdy zdecydowano 
się wyjaśnić procedowanie po-
stępowania na łamach bezpłatnej 
gazetki klubu PO i samorządow-
ców – swego drukowanego głosu .
Najpierw tłumaczą mieszkańcom, 
że nie są winni nieoczekiwanej 
decyzji konieczności zmiany gło-
śni członkowie klubu PO . To nie 
wymysł klubowiczów, oni są czy-
ści jak łza. No tak, bo stoją też po 
stronie tych przywiązanych do fi-

lozofa Marksa. To ta zła ustawa 
nakazywała zmianę nazw, które 
kultywują komunizm. Tutaj należy 
przypomnieć, że już rok temu, gdy 
ustawa zaczęła obowiązywać le-
żał w biurze RM wniosek o zmianę 
nazwy ul. Marksa na ul. Rotmi-
strza Wi¬tolda Pileckiego podpi-
sany przez Oddział Regionu NSZZ 
”Solidarność”, Bartoszyckie Śro-
dowisko Narodowo-Patriotyczne 
„Patria”, Światowy Związek Żoł-
nierzy AK, ZHP i inne podmioty. 
Wcześniej Przewodniczący Rady 
Miasta L.Boiwko – jeden z głosów 
PO odpowiedział wnioskodawcy 

, że RM zajmie się tematem glo-
balnie po wejściu ustawy w życie. 
Po takiej odpo¬wiedzi przewod-
niczącego wnioskodawca oficjal-
nie wystąpił do IPN-u o wydanie 
opinii. Przed sesją czerwcową ta 
opi¬nia o konieczności zmiany 
nazwy ul. Marksa była już wyso-
kiej Radzie znana. Przewodni-
czący Rady na sesji nie poinfor-
mował mieszkańców o tej sytuacji, 
również o wniosku klubu radnych 
PO o nazwanie ulicy im. A.Wajdy. 
Mimo, że wnioski były złożone 
i posiadano opinię IPN, uchwałę 
wy¬cofano, ze względu na brak 

opinii IPN (?). Mieszkańcy ulicy 
dawnej Marksa ponad rok wie-
dzieli, że jest wniosek o zmianę 
nazwy na ul. Pileckiego. Wymy-
ślono inną nazwę – ul. Wajdy i wy-
słano emisariuszy po „kolędzie” 
zbierania podpisów za taką na-
zwą – wśród mieszkańców ulicy 
Marksa i pracujących w budynku 
dawnego ZOZ (na ul. Marksa, 
też miesz-kających w mieście) , 
nie akceptując tej zaproponowa-
nej przez zacne środowiska. Na 
sesji stwierdzono, że to była wła-
śnie nowatorska forma konsulta-
cji spo¬łecznej. Jedyne konsul-
tacje społeczne w formie spotkań 
z mieszkańcami zorganizowali ini-
cjatorzy zmiany – Solidar¬ność 
i Pa¬tria – w Bartoszyckim Domu 
Kultury i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej - z obecnością po jednym 
radnym spoza redaktorów „PO-
ROZMAWIAJMY O BARTOSZY-
CACH”. „Goniec Bartoszycki” 

zainicjował sondę internetową 
zakończoną wynikiem 89% za Pi-
leckim, 10 % za Wajdą. Zebrano 
wśród mieszkańców miasta ponad 
250 podpisów za Pileckim i nie-
całe 150 za Wajdą. Właściwa Ko-
misja RM rekomendowała nazwę 
ul. Pileckiego. Rada na wystąpie-
nie o zgodę do rodziny A.Wajdy 
nie otrzymała odpowiedzi. Logika 
i demokracja wskazuje na jedyny 
wybór. Wszak ta ulica nie jest wła-
snością prywatną ani wspólno-
tową. Jest ulicą miejską. Co było 
robić gdy już ustalono ?. Myśle-
nie lateralne (E. de Bono) – to jest 
metoda. Wybrańcy bartoszyckiego 
narodu (cytując klasyka) mają 
prawo nim zmanipulować. Urzą-
dzono na sesji istną wrzawę pod-
progową. Nie jesteśmy przeciwko 
Pileckiemu, mieszkańcy ulicy po-
winni zdecydować, mieszkańcy 
są przeciwko Pileckiemu – raczej 
nie powinna się nazywać ul. Jego 

imieniem, to przeciwko mieszkań-
com - perswadowano. Zajęło to 
na sesji więcej czasu niż pozwo-
lono wnioskodawcy na zareko-
mendowanie Rotmistrza. Nie po-
zwolono mu nawet na wyrażenie 
sprzeciwu odnośnie Wajdy – po-
staci ewidentnie zaangażowanej 
politycznie (PO i KOD), zakła-
mującej w swej twórczości histo-
rię Polski, pieszczocha komuny, 
na początku kariery – aktywnego 
marksisty. Wystąpienie przery-
wano zagłuszaniem i wytupywa-
niem. To tylko mieszkańcy miej-
skiej ulicy mogą zdecydować przy 
jakiej ulicy chcą mieszkać ! – ar-
gumentowano. Uważamy, że po-
stąpiliśmy słusznie !!! – twierdzą 
radni PO. No tak – taki klimat. Ale 
emanacjo społeczności bartoszyc-
kiej nie manipulujcie przekazu 
prawdy swoim zakłamaniem. Nie 
godzi się !!!

Witold Darski, Bartoszyce

 Listy od czytelników

Czyli białe, czy czarne ? – wybiórcza prawda 
– powrót do historii zmiany nazwy ul. Karola Marksa w Bartoszycach. 

Tak i nie ?

Dr. Mateusz Laszczkowski
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-Projekt likwidacji zmiany czasu 
autorstwa Polskiego Stronnic-
twa Ludowego pojawił się jako 
odpowiedź na głos zdecydowa-
nej większości Polaków, którym 
przestawianie zegarków dezor-
ganizuje życie, bo wpływa nie-
korzystnie na samopoczucie 
i efektywność w pracy. Wzięli-
śmy również pod uwagę nieko-
rzystne oddziaływanie zmiany 
czasu na gospodarkę. Wtedy na 
godzinę przestają jeździć po-
ciągi, przestają latać samoloty, 
zawieszają się systemy bankowe 
i ekonomiczne. – tak sprawę ko-
mentuje Urszula Pasławska, 
Poseł na Sejm RP z ramienia 
PSL.

Warto również dodać, że pra-
cownicy, którzy pracują na 
nocne zmiany pracują o godzinę 
dłużej, a nie mają za ten czas 
dodatkowego wynagrodzenie. 
Rytm biologiczny człowieka po 
zmianie czasu również jest za-
chwiany i źle wpływa na jego 
samopoczucie i stan zdrowia.
-Zmianę czasu pierwsi wprowa-
dzili Niemcy podczas I wojny 
światowej, żeby fabryki w okre-
sie jesienno - zimowym mogły 
dłużej pracować przy świetle 
słonecznym. Dziś powszech-
nie korzystamy ze światła elek-
trycznego, zmiana jest więc 
niepotrzebnym i kłopotliwym 
reliktem. – dodaje Urszula Pa-

sławska. 
Posłowie PSL złożyli projekt 
dotyczący zaprzestania zmiany 
czasu na zimowy do sejmo-
wej komisji administracji oraz 
spraw wewnętrznych. Wszy-
scy politycy niezależnie od tego, 
z jakiego ugrupowania pocho-
dzą poparli ten projekt. Pro-
blem jednak jest taki, że obowią-
zek zmiany czasu jest zapisany 
w unijnej dyrektywie, dlatego 
w tym przypadku wszystkie 
państwa Unii Europejskiej mu-
siałyby zrezygnować ze zmiany 
czasu. Według poseł Urszuli Pa-
sławskiej, jest to bardzo praw-
dopodobne:
- Z opinią PSL podyktowaną 

zdaniem 80 proc. Polaków zgo-
dzili się posłowie wszystkich klu-
bów, pozytywnie opiniując nasz 
projekt. Co więcej, nasza ini-
cjatywa wkrótce może rozsze-
rzyć się na całą Unię Europej-
ską. Projekt odejścia od zmiany 
czasu Andrzej Grzyb, europo-
seł PSL, zgłosił na forum Parla-
mentu Europejskiego. Poparło 
go 80 eurodeputowanych i w ten 
sposób już w 2018 roku możemy 
spodziewać się decyzji ujednoli-
cającej czas w Europie.

Mieszkańcy Olsztyna 
o zmianie czasu

Przeprowadziliśmy sondę wśród 
mieszkańców Olsztyna i spytali-
śmy się, czy zmiana czasu na zi-
mowy jest konieczna?
- Moim zdaniem zrezygnowanie 
ze zmiany czasu na zimowy to 
świetne rozwiązanie. Denerwuje 
mnie to, że tak szybko robi się 
ciemno, a to też wpływa na efek-

tywność mojej pracy. Ja pracuje 
w godzinach 10-18 i jak o 16 za-
czyna się robić ciemno, to moja 
chęć na pracę wyraźnie wtedy 
spada. Jak nie będzie tego prze-
sunięcia czasu, to na pewno bę-
dzie mi się lepiej pracowało. 
– powiedziała Żaneta, miesz-
kanka Olsztyna.
-Proszę zobaczyć, rozmawiamy 
o godzinie 16:30, a jest już cał-
kowicie ciemno. Więc gdzie szu-
kać jakieś plusów tej zmiany 
czasu? Przecież ta zmiana po-
woduje, że jest niebezpieczniej 
zarówno na chodnikach, jak i na 
ulicy, a do tego samopoczucie 
ludzi jest po prostu gorsze. – do-
dała Agnieszka. 

-Można powiedzieć, że śpimy 
o godzinę dłużej, zwłaszcza tej 
nocy, w której przestawiamy ze-
garki, jednak tak naprawdę póź-
niej trudno jest przestawić się 
i normalnie funkcjonować. Wła-
śnie z tego powodu jestem zdecy-
dowanie za skończeniem ze zmianą 
czasu. – powiedział Zygmunt.
Jak widać zarówno polscy poli-
tycy, jak i mieszkańcy Olsztyna 
jednym głosem mówią, że po-
mysł aby nie przechodzić na czas 
zimowy, jest naprawdę bardzo 
dobry. Teraz pozostaje nam tylko 
czekać, na to czy państwa Unii 
Europejskiej również w więk-
szości poprą ten pomysł.

raf

PKP S.A. postanowiło wydać spe-
cjalne oświadczenie w sprawie 
zarzutów stawianych przez Fo-
rum Rozwoju Olsztyna w kontek-
ście planowanej budowy nowego 
dworca Olsztyn Główny. 
-PKP S.A. prowadzi szeroko za-
krojony program budowy i mo-
dernizacji dworców kolejowych. 
W obecnej perspektywie obejmie 
on aż około 200 obiektów na tere-
nie całego kraju. W planach spółki 
znalazł się również dworzec Olsz-
tyn Główny. PKP S.A. zamierza 
wyburzyć obecny, niefunkcjonalny 
dworzec kolejowy i w jego miejscu 
postawić nowy budynek – nowo-
czesny, dostosowany do wszystkich 
grup podróżnych i ich potrzeb. 
Dzięki planowanej inwestycji 
obiekt ma szansę stać się praw-
dziwą wizytówką kolei i miasta.
Spółka PKP jest przekonana, że 
wpisanie dworca do rejestru za-
bytków sprawi, że dworzec nie 
będzie nowoczesny i nie uda się 
go całkowicie odnowić- Plany 
lokalnych stowarzyszeń zwią-
zane z wpisaniem dworca Olsz-
tyn Główny do rejestru zabytków 
mogą całkowicie zablokować in-
westycję planowaną przez PKP 
S.A. i PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. W konsekwencji, unie-
możliwi to budowę nowocze-
snego, ergonomicznego budynku 
i modernizację  infrastruktury to-
rowo-peronowej. Z pewnością za-
blokuje również budowę przejścia 
łączącego kompleks dworcowy 

z Zatorzem. Wniosek o wpisanie 
do rejestru ma bowiem na celu za-
chowanie układu przestrzennego 
całego kompleksu dworcowego 
– wraz z budynkiem PKP, PKS 
i biurowcem Przewozów Regio-
nalnych. 

PKP nie zgadza się również 
z tym, co mówi FRO, odnośnie 
montażu schodów ruchomych, 
a także windy, po wpisaniu 
dworca do rejestru zabytków- 
Mylące jest sformułowanie uży-
wane przez Forum Rozwoju 
Olsztyna, stwierdzające, że mimo 
ewentualnego wpisania dworca 
kolejowego do rejestru możliwy 
będzie montaż schodów rucho-
mych i windy w budynku. Wnio-
sek o uznanie obiektu za zabytek 
obejmuje również takie elementy, 

jak posadzki. Montaż windy lub 
schodów może okazać się więc 
niemożliwy bez naruszania za-
bytkowej nawierzchni wewnątrz 
budynku.
Oprócz samego dworca, PKP ma 
zamiar również wybudować cen-

trum handlowe- Zapisy Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wskazują rów-
nież, że w pobliżu dworca pla-
nowana jest budowa centrum 
handlowego. Niezrozumiałe wy-
dają się więc zarzuty FRO doty-
czące zlokalizowania na nowym 
dworcu „minimalnej ilości prze-
strzeni na funkcje dodatkowe ta-
kie jak kioski, punkty gastrono-
miczne czy sklepy”. Wszystkie te 
funkcje znajdą się właśnie w cen-
trum handlowym. Warto również 

podkreślić, że przyszły obiekt 
PKP S.A. ma zapewnić przede 
wszystkim obsługę ruchu pasa-
żerskiego. Nie oznacza to całko-
witej rezygnacji z funkcji usługo-
wych na dworcu. Jednak o tym, 
jak duża powierzchnia zostanie 
przeznaczona na ten cel zdecy-
duje rzeczywiste zapotrzebo-
wanie. PKP S.A. pragnie rów-
nież zwrócić uwagę na fakt, że 
to właśnie Forum Rozwoju Olsz-
tyna zarzucało kolejowej spółce 
w poprzednich latach, że zamiast 
dworca zamierza stworzyć z Re-

tail Provider galerię handlową 
podobną do tej w Poznaniu. 
Obecne plany PKP S.A. są zatem 
wyjściem naprzeciw oczekiwa-
niom FRO.
PKP S.A podkreśla jednak, że 
zmniejszenie kubatury i po-
wierzchni przyszłego dworca nie 
wpłynie na pogorszenie kom-
fortu pasażerów, co zdaje się 
sugerować FRO. Przyczyni się 
natomiast do lepszego dosto-
sowania obiektu do aktualnych 
potrzeb. Mniejsza powierzch-

nia dworca ma wynikać przede 
wszystkim z likwidacji nie-
użytkowanych obecnie piwnic. 
O tym, jaka będzie ostateczna 
powierzchnia obiektu zdecy-
duje rzeczywiste zapotrzebowa-
nie powierzchniowe oraz projekt 
przygotowany przez wyłonioną 
w przetargu firmę. 
Stowarzyszenia zarzucały także 
PKP, że zamierza ono przezna-
czyć na przebudowę Dworca 
w Olsztynie zbyt mało pienię-
dzy, żeby mógł on być naprawdę 
reprezentacyjny, jednak PKP 
całkowicie te zarzuty oddala- 
Przedstawione przez stowarzy-
szenie informacje dotyczące na-
kładów ponoszonych przez PKP 
S.A. na inne inwestycje dwor-
cowe wydają się niemiarodajne 
bez przyjęcia jakiegokolwiek sta-
łego parametru. Podana przez 
FRO kwota na dworzec Byd-
goszcz Główna (ok.165 mln zł) 
jest kwotą brutto i dotyczy cało-
ści projektu, który objął nie tylko 
budowę nowego obiektu i moder-
nizację budynku między perono-
wego, ale również przebudowę 
infrastruktury torowo-perono-
wej (wraz z tunelem, o parame-
trach większych niż ten w Olsz-
tynie). Przeliczając tę kwotę na 
1 metr kwadratowy, otrzymu-
jemy już ok. 5 tysięcy złotych. Po-
dobnie w przypadku moderniza-
cji budynku dworca Warszawa 
Wschodnia, gdzie koszt inwesty-
cji przy podziale na metry kwa-
dratowe wynosi ok. 3200 zło-
tych. Dla planowanego dworca 
Olsztyn Główny przy wstępnie 
zakładanej obecnie powierzchni 
średni koszt budowy na 1 metr 
kwadratowy wyniesie ok. 15 ty-
sięcy złotych, a więc znacznie 
więcej niż w przypadku poprzed-

nio wymienionych obiektów.
Jednym z głównych argumen-
tów, jakie PKP przedstawia jest 
to, że gdy Dworzec Główny zo-
stanie wpisany do rejestru zabyt-
ków, to utracone zostanie unijne 
dofinansowanie na przebudowę 
dworca. FRO wręcz podkreśla, 
że PKP tym argumentem wręcz 
szantażuje ludzi- PKP S.A. nie 
zgadza się z określaniem dzia-
łań spółki, jako szantażu w kon-
tekście informowania o możliwej 
utracie środków unijnych na re-
alizację tego zadania. Na tym 
etapie ciężko jest zagwaranto-
wać, że w kolejnych latach uda 
się uzyskać unijne dofinansowa-
nie na budowę nowego dworca. 
Warto również podkreślić, że 
planowana wysokość dofinan-
sowania do tej inwestycji będzie 
znacznie wyższa niż podawane 
przez FRO 20%. Planujemy, że 
wyniesie ono ok. 80%
PKP i Forum Rozwoju Olsztyna 
mają zupełnie inne spojrzenie na 
całą sprawę i raczej nie ma takiej 
możliwości by został znaleziony 
wspólny język. Jednocześnie 
PKP S.A. podkreśla, że w przy-
padku dalszego rozpowszechnia-
nia przez Forum Rozwoju Olsz-
tyna nieprawdziwych informacji, 
godzących w dobre imię i wi-
zerunek spółki, rozważy podję-
cie odpowiednich kroków praw-
nych, co jeszcze bardziej może 
całą sprawę zaostrzyć i skompli-
kować.
Pozostaje nam tylko czekać na 
decyzję Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, który zde-
cyduje o tym, czy Dworzec 
Główny zostanie zabytkiem. De-
cyzja ta powinna zapaść jeszcze 
w tym roku. 

raf 

Z 28 na 29 października nastąpiła zmiana czasu na zimowy, czyli prze-
sunęliśmy wskazówkę zegara o godzinę do tyłu. Być może po raz 
ostatni zmienialiśmy czas na zimowy, ponieważ PSL złożył w sejmie 
projekt, przewidujący rezygnację ze zmiany czasu i przestawienie się 
na czas letni, przez cały rok.

Czy w tym roku po raz ostatni 
zmieniliśmy czas na zimowy?

Sprawa Dworca Głównego w Olsztynie jest poruszana od dłuższego czasu. 
Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna (FRO), Stowarzyszenie Architek-
tów Polskich oddział Olsztyn (SARP) i Stowarzyszenie Konserwatorów Za-
bytków oddział warmińsko-mazurski (SKZ) chcą aby Dworzec Główny w 
Olsztynie był zabytkiem. Zupełnie inaczej na całą tą sprawę patrzy PKP.

PKP jest zdecydowanie przeciwko wpisaniu Dworca
Głównego w Olsztynie do rejestru zabytków

Dworzec kolejowy w Olsztynie- niepewna przyszłość
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Podczas przedstawienia audiode-
skrypcyjnego, lektor opowiada 
o warstwie widzialnej dzieła (ję-
zyk ciała, wyraz twarzy, sytuacje 
i przestrzeń sceniczna, kostiumy), 
co pozwala osobom niewidomym 
i słabowidzącym podążać za ak-
cją sztuki. Dodatkiem do spek-
takli będzie program teatralny 
wydany z zastosowaniem druku 
czarnego i alfabetu Braille’a, 
który widzowie otrzymają nieod-
płatnie.

Projekt jest dofinansowany ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, w ramach 
Programu Kultura Dostępna. Te-
atr realizuje go we współpracy 
z Białołęckim Ośrodkiem Kul-
tury – Warszawa, Miejskim Do-
mem Kultury w Szczytnie, 
Kartuskim Centrum Kultury 
w Kartuzach, oraz Centrum Spo-
tkań Europejskich „Światowid”- 
Elbląg.
Spektakle z audiodeskrypcją od-

będą się w następujących termi-
nach:
„Najwięcej samobójstw zdarza 
się w niedzielę”: 5.11 w Olsz-
tynie, 7.11 w Kartuzach, 28.11 
w Elblągu.
Przedsięwzięcie jest kontynuacją 
kompleksowych działań, które 
Teatr, będąc miejscem przyja-
znym dla osób niepełnospraw-
nych, rozpoczął dwa lata temu, 
kiedy to zakupiono zestaw do au-
diodeskrypcji dla 120 osób.

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, wychodząc naprzeciw potrzebom osób niewi-
domych i niedowidzących już po raz drugi zaprezentuje swój spektakl repertuarowy 
- „Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę” - w technice audiodeskrypcji.

Spektakle dla 
niewidomych w „Jaraczu”

8 XI, godz. 18.00
Bretania w obiektywie Amitié: wy-
stawa fotografii członków Olsz-
tyńskiego Stowarzyszenia Bretanii 
i Francji „Amitié” dokumentująca 
pobyt w Côtes d’Armor latem 2016 
r. zorganizowany w ramach partner-
skiej współpracy ze stowarzyszeniem 
Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w 
Saint-Brieuc.
godz. 18.30: Projekcja filmu doku-
mentalnego ze serii „Dookoła świata 
– Bretania”, wyd. De Agostini.
Film w polskiej wersji językowej
9 XI, godz. 18.00
Projekcja filmu „Zamki z piasku”, 
reż. Olivier Jahan, 2015.
Éléonore (Emma de Caunes) właśnie 
straciła ojca. Otrzymała po nim w 
spadku dom w Côtes d’Armor. Musi 
go jednak sprzedać. Udaje się więc na 
miejsce ze swoim byłym parterem, 
Samuelem (Yannick Renier), z któ-
rym rozstała się już jakiś czas temu. 
Igra jednak z ogniem, gdyż dobrze 
wie, że nie wszystko między nimi jest 
skończone.
Film w wersji oryginalnej z polskimi 
napisami. Film udostępniony przez 
Instytut Francuski.
10 XI, godz. 18.00
Promocja niewydanych dotychczas 
w Polsce wspomnień prof. Mony 
Ozouf zatyt. „Lekcja francuskiego. 
Powrót do dzieciństwa bretoń-
skiego”, w tłumaczeniu i opraco-
waniu Kazimierza Brakonieckiego 
(Olsztyn, CPF 2017).
godz. 18.30: występ zespołu IN TA-
BERNA w składzie: Adam Cudak 
– wokal, tin / low whistle, bouzouki, 
mandolina, janczary; Kuba Ptak – 

wokal, gitary akustyczne, cajon; Pa-
weł Kotarski – wokal, skrzypce. Wo-
kalno-instrumentalne utwory 
inspirowane szeroko pojętą trady-
cyjną muzyką celtycką.
godz. 19:15: Projekcja filmu
dokumentalnego telewizji France 5 z 

serii Échappées belles: „Côtes d’Ar-
mor, pays de la mer”.
Podróż po najpiękniejszych zakąt-
kach departamentu Côtes d’Armor: 
Cap Fréhel, Lamballe, Wybrzeże Ró-
żowego Granitu, wyspa Bréhat.
Film w języku francuskim.

Rozpoczęły się XXI Dni Bretanii. Organizatorzy zapraszają na wystawy fotografii, 
ciekawe filmy, koncert i zajęcia dla dzieci. 

XXI Dni Bretanii

Kadr ze spektaklu 
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Dzięki pomocy i zaangażowaniu 
mieszkańców organizatorzy po-
każą powojenną historię Lidz-
barka Warmińskiego. Zaska-
kujące fotografie z prywatnych 

archiwów przeniosą uczestni-
ków w czasy, które dla jednych 
były zabawnym absurdem, dla 
innych są wspomnieniem mło-
dości. Przeniosą wszystkich do 

miejsc, które zupełnie się zmie-
niły, bądź już nie istnieją.
Bezpłatne zaproszenia i infor-
macje: oranzeria@lidzbarkw.pl 
lub tel. 517 262 146

Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim zaprasza: 10 listopada 
o godzinie 18.00, na WYSTAWĘ kończącą PROJEKT „LIDZBARK 
WARMIŃSKI 50-80, MAPA MIEJSC – MAPA WYDARZEŃ”

LIDZBARK WARMIŃSKI 
50-80, MAPA 
MIEJSC – MAPA 
WYDARZEŃ
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

! VOLKSWAGEN Polo 2006r, 1,2, 
502-753-260.
KOŁA do Mercedesa ciężarowego 
(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.

AUTO-MOTO KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA/KUPIĘ

POSZUKUJĘ pokoju do wynaję-
cia w weekendy lub dluższy okres 
z oddzielnym wejściem w Olsztynie. 
Proszę o sms.Tel. 727243487.
KTO podaruje lub sprzeda do 
1.500zł taniej działkę albo ogród,ro-
dzinie w trudnej sytuacji. Reg.War.
Mazur. Proszę o sms tel.727243487.
!LOKAL na ciucholand lub inne 
40m2 za 500zł + prąd. Wejście od 
strony targowiska miejskiego, przy 
ul. Sienkiewicza w Olsztynie, 607-
93-99-80.
DOM os. Mazurskie, 1300zł + 

opłaty, 664-765-783.
DOMEK jednopokojowy, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, dwóm oso-
bom, Wójtowo koło Olsztyna, 889-
253-288.
DWUPOKOJOWE umeblowane, 
wyposażone, blisko Kortowa, 505-
852-427, (89)535-94-51.
POKOJE 1-osobowe, umeblowane, 
kuchnia, łazienka, 664-308-671.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

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

tyna, 5000 m2 za 130 tys. zl. 
Tel. 795 820 780.

12ZŁ + VAT za działkę budowlaną 
we Fromborku, 1500m2, 785-10-
10-10.
2-POKOJOWE, 43,1 m2, Iip., Olsz-
tyn, Śródmieście, 507-899-684.
3-POKOJOWE, 606-737-910.
DZIAŁKĘ budowlaną ok. 1600M2, 
Ługwałd gm. Dywity, przy jeziorze, 
lesie. Miejsce piękne, jednocześnie 
już zamieszkałe, dogodny dojazd do 
Olsztyna. Możliwość kupna z sąsia-
dującą działką ok. 1700M2 (cena do 
uzgodnienia), 606-924-843.
ELBLĄG, mieszkanie 3-pokojowe, 
75m2, III piętro, winda, po remon-
cie, blisko dworca, 516-995-118.

PRACA DAM

! CIEKAWE możliwości dorabia-
nia dla każdego 601-64-90-31, 504-
175-182.
FIRMA ogólnobudowlana przyjmie 
pracownika, 697-745-571.
HYDRAULIKÓW, 601-633-913.
INŻYNIEROWI budowy i specjali-
ście ds. Wynajmu sprzętu. Zgłosze-
nie na adres: praca@pedbud.pl
MALOWANIE, szpachlowanie, ro-
boty wykończeniowe, glazura, tera-
kota, płyty K/G, poleca firma z dłu-
goletnią tradycją 89/541-35-00 lub 
504-720-494.

PRACA SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o niepełno-

sprawności, podejmę pracę jako do-
zorca wraz z zamieszkaniem z małą 
odpłatnością. Olsztyn, okolice, tel. 
727243487. 

USŁUGI

WYCINKA drzew, krzewów, ścina-
nie gałęzi wykopywanie pni korzeni. 
Tel. 505370995.
REMONTY mieszkań, prace hy-
drauliczne, elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi. Tel. 795 820 
780.
ZABIERAM agd, rtv, różne rzeczy, 
wanny, meble, piecyki, odzież. itp.
tel.731-743-011.

ANTENY-DEKODERY-tv 
naziemna/satelitarna

-Polsat-NC+
-tani serwis -Olsztyn i ok 

tel. 503 415 445

! SZPACHLOWANIE, remonty so-
lidnie, 510-899-603, 545-657-867.
ADAPTACJE, remonty, glazura, 
elektryka, hydraulika, płyty GK, 
szpachlowanie, panele, malowanie. 
Fachowe doradztwo solidnie. 602-
500-180.
DACHY, 514-456-553.
DACHY, 602-653-948.

OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMY

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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Rzeszowianie początku sezonu 
na pewno nie zaliczą do udanych. 
Zgubili już bardzo dużo punktów 
i do meczu z akademikami zaj-
mowali w tabeli dopiero 10 miej-
sce. Do tego Resovia do spotka-
nia z Indykpolem podchodziła 
osłabiona, ponieważ kontuzji do-
znali Lukas Tichacek i Olek 
Śliwka.
Początek meczu był niezwykle 
wyrównany. Oba zespoły szły 
punk za punkt. U gospodarzy 
świetnie dysponowany był Thi-
bault Rossard, który kończył 
praktycznie wszystkie piłki, a do 
tego również świetnie serwował. 
U olsztynian największą strzelbą 
był Jan Hadrava, który często 
nawet na potrójnym bloku obi-
jał ręce siatkarzy z Rzeszowa. No 
właśnie ten potrójny blok nie brał 
się znikąd, tylko ze słabego przy-
jęcia. W pewnym momencie rze-
szowianie odskoczyli trochę i po-
mimo tego, że AZS w końcówce 

starał się dogonić przeciwnika, to 
jednak Resovia wygrała tego set 
25:23.

Drugi set rozpoczął się tragicznie 
dla olsztynian, którzy przegrywali 
aż 5:1. Słabo tego dnia dyspono-

wany był Robbert Andringa, 
który nie mógł skończyć ataku 
i w jego miejsce na boisku poja-

wił się Adrian Buchowski. Tak 
naprawdę przez całego seta to go-
spodarze byli z przodu. AZS pró-

bował odrabiać straty, ale zawsze 
gdy dochodził do swojego prze-
ciwnika, to ten znowu mu odska-
kiwał. Na swoim poziomie grał 
tylko Jan Hadrava, który koń-
czył wiele trudnych piłek. Tak na-
prawdę Paweł Woicki nie miał 
zbyt dużego wyboru w rozegraniu, 
ponieważ przyjęcie zagrywki było 

na bardzo słabym poziomie. Osta-
tecznie to Resovia w pełni zasłuże-
nie wygrała tę partię 25:20.

Trzecia partia znowu przebiegała 
pod dyktando gospodarzy, którzy 
świetną zagrywką ustawiali sobie 
grę. Gospodarze byli również nie-
zwykle skuteczni w ataku i trudno 
było ich zatrzymać. W połowie 
tego seta wydawało się, że mecz 
nieuchronnie zmierza do końca. 
Trener AZS, Robert Santili zde-
cydował się na kilka zmian, jednak 
tak naprawdę nie widać było du-
żej wiary w akademikach, że mogą 
jeszcze odwrócić losy tego seta. 
Resovia prowadziła już w pewnym 
momencie 20:14 i nic nie wskazy-
wało na to, że jeszcze coś jej grozi 
w tej partii. W końcówce seta AZS 
zerwał się jeszcze do walki. Dopro-
wadził do stanu 24:24, ale dwa ko-
lejne punkty zdobyli gospodarze 
i to oni mogli się cieszyć ze zwycię-
stwa 3:0.
Trzeba przyznać, że Resovia 
w pełni zasłużenie ten mecz wy-
grała. Olsztynianie wyglądali go-
rzej w każdym elemencie siatkar-
skiego rzemiosła. Zdecydowanie 
najlepszym siatkarzem olsztyńskiej 
drużyny był Jan Hadrava, który 
zdobył w tym spotkaniu 22 punkty. 
Pozostali siatkarze jednak zdecydo-
wanie odstawali. Cóż trzeba prze-
łknąć tę gorycz porażki i dobrze 
przygotować do kolejnego spotka-
nia z Treflem Gdańsk.

raf

Indykpol AZS Olsztyn zmierzył się na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów. Olszty-
nianie zamierzali w tym spotkaniu podtrzymać dobrą formę z początku sezonu, ale 
niestety nie wszystko poszło po ich myśli.

Indykpol AZS Olsztyn przegrał drugi 
wyjazdowy mecz w tym sezonie

Olsztynianie rozegrali najsłabszy mecz w tym sezonie

REKLAMA

Sławomir Majak, wielokrotny re-
prezentant Polski został trenerem 
Sokoła Ostróda w trudnym dla ze-
społu momencie, ponieważ dru-
żyna po bardzo dobrym poprzed-
nim sezonie, źle zaczęła nowe 
rozgrywki. Sokół grał słabo, bez 
stylu i nie widać było u piłkarzy, 
żeby za wszelką cenę chcieli wy-
grywać mecze. Wydawało się, że 
zmiana trenera może pobudzić pił-
karzy do lepszej gry. 
Początek pracy dla nowego trenera 
był wręcz wymarzony. W trzech 
ligowych meczach ostródzia-
nie wywalczyli dziewięć punk-
tów, jednak należy przyznać, że 
w większości grali z rywalami, 
którzy nie należą do potenta-
tów ligowych. Tur Bielsk Podla-
ski i GKS Wikielec to drużyny, 

które są w tabeli na dwóch ostat-
nich miejscach, więc zwycięstwa 
z nimi nie należały do najtrudniej-
szych. 
Jednak najważniejsze było to, 
że udało się wywalczyć niezwy-
kle cennych dziewięć punktów, 
a następne mecze miały poka-
zać prawdziwą wartość drużyny. 
W czterech następnych spotka-
niach Sokół wywalczył jeden re-
mis i poniósł trzy porażki. Jest to 
bilans fatalny, który pokazuje, że 
drużyna znajduje się w dużym 
dołku. 
Tak naprawdę o grze zespołu nie 
można było powiedzieć nic do-
brego. Sokół trenera Majaka, nie 
ma jakiegoś określonego stylu, pił-
karze często wyglądają na boisku 
na zagubionych, a jak już gra za-

czyna się układać, to brakuje sku-
teczności. 
Trzeba przyznać, że transfery ja-
kie przeprowadził ostródzki klub 
przed sezonem, również nie były 
zbyt udane. Nie udało się przede 
wszystkim zastąpić Roberta Hir-
sza, który był najlepszym strzel-
cem ostródzkiej drużyny w po-
przednim sezonie. Sprowadzeni 
do ataku, Karol Zalewski, Ar-
kadiusz Ciach i Arkadiusz Ga-
jewski mają spore problemy ze 
skutecznością i pomimo tego, że 
często dochodzą do sytuacji bram-
kowych, to mało z nich kończy się 
bramkami. 
Wewnątrz drużyny też sytuacja 
nie jest idealna. Sławomir Majak 
po jednym ze spotkań w prostych, 
żołnierskich słowach powiedział, 

że trzeba zrobić porządki w ze-
spole, ponieważ być może niektó-
rzy piłkarze nie zasługują na to, 
aby grać w tym klubie. Wydaje się, 
że takie wypowiedzi trenera raczej 
nie sprawią, że piłkarze w niego 
uwierzą, ale będą miały odmienny 
skutek. Może jednak zarząd 
ostródzkiego klubu powinien wy-
trzymać nieco dłużej i pozosta-
wić na stanowisku trenera Karola 
Szwedę? Trener Szweda pracuje 
obecnie w Kotwicy Kołobrzeg 
i osiąga tam bardzo dobre wyniki.
W 15 kolejce, która rozegrana zo-
stała w weekend Sokół Ostróda, 
zmierzył się ze Świtem Nowy 
Dwór Mazowiecki. Wydawało 
się, że może to być dobry mecz na 
przełamanie dla ostródzian, ponie-
waż przeciwnicy również w tym 
sezonie grają poniżej swoich moż-
liwość. Sokół owszem wyszedł na 
prowadzenie w tym meczu, ale 

ostatecznie przegrał spotkanie 1:2. 
Ostródzianie znajdują się w tabeli 
w strefie spadkowej, a przed sezo-
nem zapowiadano, że Sokół ma 

powalczyć w tym sezonie o coś 
więcej, niż tylko miejsce w środku 
tabeli.

raf

Sokół Ostróda obecnie znajduje się w fatalnej dyspozycji. Ostródzianie przegrali 
cztery mecze z rzędu i znajdują się w strefie spadkowej trzecioligowych rozgrywek.

Sokół Ostróda lata coraz niżej

Hubert Otręba, jeden z przedsezonowych nabytków Sokoła
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Konkurencja, w której startuje Mi-
chał Rudziński polega na wyci-
skaniu sztangi leżąc. Jest to chyba 
jedno z najczęściej wykonywanych 
ćwiczeń przez ludzi, którzy chodzą 
na siłownię. Jest to również jedna 
z trzech części trójboju siłowego.
Michał Rudziński pierwszy raz 
miał przyjemność wystartować 
w mistrzostwach, w których starto-
wali tylko zawodowcy- To były mi-

strzostwa jedynej w tym momen-
cie federacji, zrzeszającej elitę tego 
sportu. Stratują w niej zawodnicy, 
którzy już z tego sportu się utrzy-
mują. Ja w tym roku otrzymałem 
specjalne zaproszenie od federacji, 
żeby wystartować na tych mistrzo-
stwach. Federacja weryfikuje przez 
okres jednego, czy dwóch lat osią-
gnięcia danego zawodnika i wtedy 
podejmuje decyzję, czy zasługuje 

na to, żeby zaprosić go na mistrzo-
stwa. Naprawdę trzeba powiedzieć, 
że w tych mistrzostwach startują naj-
lepsi z najlepszych. 
Na mistrzostwach zawodnicy byli 
podzieleni na dwie dywizje, w zależ-
ności od wagi ciała. Pierwsza była 
od wagi 74 do 100 kg, a druga od 
wagi 100 kg wzwyż. Ogólnie wy-
startowało około 80 zawodników. 
Warto dodać, że tutaj przy katego-

rii open, wcale ten który waży naj-
więcej nie ma największych szans, 
ponieważ przeliczany jest stosunek 
masy ciała do wyciśniętego ciężaru 
i dopiero po tym przeliczeniu przed-
stawiana jest końcowa klasyfikacja.
-Ja wygrałem swoją kategorię +140 
kilogramów i zająłem również trze-
cie miejsce w klasyfikacji najwięk-
szego wyciśniętego ciężaru. Rywa-
lizacja była bardzo zacięta i było 
bardzo trudno wywalczyć wysokie 

miejsce. Inni zawodnicy się znali, 
ponieważ startują w tej imprezie już 
któryś rok z rzędu. Ja byłem tam po 
raz pierwszy, więc nie miałem po-
jęcia na co stać moich rywali. Kon-
kurencja trochę mnie zlekceważyła. 
Jak przyszedłem w dresie reprezen-
tacji Polski, to wielu zawodników się 
zastanawiało co ja tu robię. Jednak 
po ostatnim moim podejściu konku-
renci podchodzili i mi gratulowali. – 
powiedział Michał Rudziński.
W poprzednim roku Michał Ru-

dziński również wywalczył Mi-
strzostwo Świata, jednak, jak sam 
twierdzi, tamte mistrzostwa były 
na dużo słabszym poziomie- To 
były również Mistrzostwa Świata, 
ale federacji jeszcze amatorskiej. 
To zupełnie inny poziom i zupeł-
nie inny świat. W poprzednim roku 
na zawody jechałem dosyć pewnie 
i gdzieś się spodziewałem, że mogę 
wygrać, a w tym roku do Rosji jecha-
łem z jedną wielką niewiadomą. 
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Pochodzący z Olsztyna Michał Rudziński w ostatni weekend października wywalczył 
mistrzostwo świata Federacji WRPF PRO. Czempionat rozgrywany był w Moskwie.

Michał Rudziński został Mistrzem Świata 
w wyciskaniu sztangi

 Z prawej strony Michał Rudziński

Michał Rudziński na podium


