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AKTUALNIE

"W związku z opublikowaniem 
w Monitorze Polskim, w dniu 16 
marca 2017 r., wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego, w którym 
Trybunał stwierdził zgodność 
z Konstytucją zakwestionowa-
nych w trybie kontroli prewen-
cyjnej przepisów, Prezydent RP 
podpisał, w dniu 18 marca 2017 r., 
ustawę z dnia 13 grudnia 2016 r. 
o zmianie ustawy - Prawo o zgro-
madzeniach" - czytamy w komu-
nikacie kancelarii.
Komunikat przypomina zara-
zem, że prezydent nie może od-
mówić podpisania ustawy, którą 
Trybunał Konstytucyjny uzna za 
zgodną z ustawą zasadniczą.
W połowie grudnia ubiegłego 
roku parlament uchwalił nowe-

lizację Prawa o zgromadzeniach 
autorstwa PiS, regulującą zasady 
organizowania zgromadzeń. Za-
kłada ona m.in. to, że odległość 
między zgromadzeniami nie 
może być mniejsza niż 100 me-
trów. Przewiduje też możliwość 

otrzymania na trzy lata zgody 
władz na cykliczne organizowa-
nie zgromadzeń i brak możliwo-
ści organizacji konkurencyjnego 

zgromadzenia w tym samym 
miejscu i czasie.
Nowe przepisy były krytykowane 
przez organizacje pozarządowe, 
opozycję, członków Biura Stu-
diów i Analiz Sądu Najwyższego, 
Rzecznika Praw Obywatelskich, 

a także przedstawicieli OBWE 
już podczas prac legislacyjnych.
Pod koniec grudnia prezydent 
Andrzej Duda skierował no-

welę ustawy o zgromadzeniach 
do Trybunału Konstytucyjnego 
w tzw. trybie prewencyjnym, 
czyli przed podpisaniem. Prezy-
dent uznał za sprzeczny z kon-
stytucją m.in. przepis noweli 
wprowadzający zgromadzenia 

cykliczne, którym przysługiwać 
ma ustawowe pierwszeństwo. 
W ostatni czwartek Trybu-
nał Konstytucyjny uznał jed-
nak przepisy nowelizacji Prawa 
o zgromadzeniach odnoszące 
się do zgromadzeń cyklicz-
nych za - co do zasady - zgodne 
z konstytucją. Tak samo oce-
nił także przepisy przewidu-
jące stosowanie nowego prawa 
wstecz w odniesieniu do zgro-
madzeń kolidujących ze zgro-
madzeniami cyklicznymi. 
Dyrektor biura prasowego pre-
zydenckiej kancelarii Marek 
Magierowski powiedział po wy-
roku, że prezydent podtrzymuje 
swe wątpliwości dotyczące no-
welizacji ustawy o zgromadze-
niach, ale szanuje wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego. (PAP)

Źrodło: Codzienny Serwis 
Informacyjny PAP, 

kkż/Kurier PAP

Prezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę noweliza-
cję ustawy o zgromadzeniach, której zgodność z kon-
stytucją potwierdził kilka dni temu Trybunał Konstytu-
cyjny - poinformowała Kancelaria Prezydenta. 

Ustawa o zgromadzeniach podpisana. 
Prezydent szanuje wyrok TK, ale wciąż 
ma wątpliwości dotyczące noweli

Z danych demograficznych wy-
nika, że obecnie mieszka w Pol-
sce mniej więcej 1,6 mln osób 
bardzo starych, podczas gdy w 
1950 r. było ich jedynie 180 tys.
Do regionów o najwyższym od-
setku najstarszych Polaków na-
leżą województwa: łódzkie, 
świętokrzyskie i podlaskie, z 
których w ostatnich latach wy-
jechało bardzo dużo młodych 
ludzi i które odznaczają się rela-
tywnie niską dzietnością. 
W nadchodzących dekadach 
spodziewany jest szybki wzrost 
liczby osób bardzo starych, po-
nieważ pokolenie powojennego 
wyżu demograficznego w per-
spektywie 10-15 lat zacznie na 
masową skalę osiągać wiek po-
wyżej 80 lat. Rezultat będzie 
taki, że nagle w perspektywie 
ponad 30 lat okaże się, że już co 
10. mieszkaniec naszego kraju 
będzie w wieku 80 lat i więcej.
W ocenie Szukalskiego, obec-
nie w Polsce problem usług 

opiekuńczych rozwiązuje ro-
dzina, ale w przyszłości naj-
starsi zostaną dotknięci zmia-
nami jej modelu – niższą 
dzietnością, mniejszą szansą 
posiadania rodzeństwa czy dużą 
skalą migracji dzieci i wnuków. 
Problem ten w pewnej części 
rozwiązać może rozwój nowo-
czesnych technologii w usłu-
gach opiekuńczych, medycz-
nych czy pielęgnacyjnych. 

Źrodło: Codzienny Serwis
 Informacyjny PAP

mao/Kurier PAP

Według demografa prof. Piotra Szukalskiego z Uni-
wersytetu Łódzkiego, starzenie się ludności odzwier-
ciedla poprawę warunków życia, prowadzącą do ob-
niżania się umieralności. Dlatego coraz liczniejszą 
grupę w polskim społeczeństwie stanowią osoby naj-
starsze, które ukończyły 80 lat. 

Za 30 lat już co dziesiąty Polak będzie miał 
80 lat lub więcej

Oddział Prewencji Policji z Olsz-
tyna, Nieetatowy Pododdział Po-
licji z Olsztyna oraz Przewod-
nicy Psów Służbowych wzięli 
udział we wspólnych ćwicze-
niach, które odbyły się na Stadio-
nie OSiR w Olsztynie. Policjanci 
doskonalili taktykę skutecznego 
zabezpieczania różnego rodzaju 
imprez masowych oraz przywra-
cania porządku.

Skuteczne zabezpieczenie róż-
nego rodzaju imprez masowych 
i przejazdów kibiców zależy mię-
dzy innymi od szkoleń i umie-
jętności szczególnie w podod-
działach zwartych Policji. Po raz 
kolejny Stadion OSiR w Olszty-
nie stał się na kilka godzin areną 
ćwiczeń dowódczo-sztabowych. 
W ćwiczeniach wziął udział cały 
stan Oddziału Prewencji Policji 
z Olsztyna, I Kompania Nieetato-
wego Pododdziału Policji z Olsz-
tyna oraz Przewodnicy Psów Służ-
bowych. Funkcjonariusze ćwiczyli 
różne warianty działań w przy-
padku zakłócania porządku przed 
kibiców podczas meczów piłkar-
skich, m.in. trenowali usuwanie 
agresywnych kibiców z poszcze-
gólnych sektorów na stadionie.
Ćwiczenia odbyły się w ramach 
podnoszenia kwalifikacji i umie-
jętności policjantów, którzy pod-
czas każdego spotkania piłkar-
skiego dbają o bezpieczeństwo 
osób zgromadzonych na stadionie. 
Dla dowództwa była to okazja do 
przećwiczenia różnych wariantów 
działań i koordynacji pracy poli-
cjantów.
Tego typu ćwiczenia mają zapew-
nić maksymalny profesjonalizm 
i skuteczność podczas wykonywa-
nia realnych zadań służbowych.

kmp

KWP: POLICJANCI 
ĆWICZYLI NA 
STADIONIE OSIR

Pałac Prezydencki w Warszawie 

Wydłuża się czas trwania życia Polek i Polaków
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- Niedługo skończy się pierw-
szy kwartał 2017 roku. 
W jaki sposób realizowany 
jest w gminie Biskupiec ko-
lejny budżet, sięgający do 
funduszy unijnych?
Kamil Kozłowski, burmistrz 
Biskupca- Tegoroczny budżet 
można nazwać historycznie wy-
sokim, a to dlatego, że opiewa 
na kwotę ponad… 92 milionów 
złotych. Z tego na inwestycje 
zaplanowaliśmy ponad 24 mi-
liony złotych. W większości 
będą one realizowane dzięki do-
finansowaniom zewnętrznym. 
Jesteśmy już po pierwszych 
przetargach na budowę 16 
mieszkań socjalnych w Czer-
wonce i przebudowę remizy 
w Bredynkach. Przygotowu-
jemy dokumentację, dotyczącą 
rewitalizacji miasta. Dofinan-
sowanie na ten cel otrzymamy 
z Programu Rewitalizacji Sieci 
Miast Cittaslow. Biskupiec na-
leży, obok Reszla, Lidzbarka 
Warmińskiego i Bisztynka do 
miast – założycieli sieci i jest jej 
członkiem od 2006 roku. Mar-
szałek Województwa Warmiń-
sko- Mazurskiego przeznaczył 
z funduszy unijnych 200 mi-
lionów złotych na odnowę 14 
miast, działających w sieci. Na 
Biskupiec przypadło 20 milio-
nów. 
- W jaki sposób Biskupiec 
chce wykorzystać te fundu-
sze?
- W styczniu bieżącego roku 
podpisaliśmy umowę z Urzę-
dem Marszałkowskim na reali-
zację kilku projektów. Jednym 
z nich będzie rewitalizacja te-
renów, położonych obok jeziora 
Kraks. W zupełnie nowym miej-
scu, od strony ulic Bohaterów 
i Krótkiej powstanie plaża miej-
ska. Będzie tam piasek i trawa, 
plac zabaw, siłownia terenowa, 
boisko do siatkówki, miejsce 
do grillowania. Do podłoża na 
stałe zostaną przytwierdzone le-
żaki. Myślę, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. W całości zosta-
nie zrewitalizowany park przy 
Centrum Kultury, Turystyki 
i Sportu. Powstaną tu korty te-
nisowe, boiska wielofunkcyjne, 
plac zabaw. Dzięki temu nasi 
mieszkańcy będą mieli możli-
wość aktywnego wypoczynku. 
Zagospodarujemy także tereny 
wokół Urzędu Miejskiego. Re-
witalizacja dotyczyć będzie 

parkingu, skwerów, naszej bi-
skupieckiej fontanny- „zło-
tej rybki”. Zamierzamy prze-
projektować rondo, uruchomić 
tam fontannę, odnowić całą zie-
leń. Naszą główną inwestycją 
będzie modernizacja Centrum 
Kultury, Turystyki i Sportu. Pla-
nujemy dobudować tam jedno 
skrzydło, utworzyć salę kinową 
i salę konferencyjną. Kolejnym 
obiektem, który chcemy zrewi-
talizować, jest budynek dworca 
kolejowego. W tej chwili jeste-
śmy na etapie przejmowania 
go od PKP. Budynek przejdzie 
na własność gminy. Jednym ze 
sposobów wykorzystania od-
restaurowanego budynku bę-
dzie utworzenie w nim Cen-
trum Ekonomicznego. Chcemy, 
żeby prowadzono w nim eduka-
cję ekonomiczną. Kolejnym po-
mysłem jest zagospodarowanie 
przestrzeni I piętra nad Domem 
Pracy Twórczej „Sorboma” na 
potrzeby Centrum Zawodo-
wego. Powstaną tam pomiesz-
czenia na warsztaty, różnego 
rodzaju spotkania i szkolenia. 
W Urzędzie Miejskim z ko-
lei zostanie utworzone centrum 
monitoringu. Chcemy pokryć 
siecią kamer praktycznie całe 
miasto. Zakres prac, które za-
mierzamy wykonać jest zatem 
bardzo szeroki, a wszystko po 
to, żeby uatrakcyjnić, upiększyć 
nasze miasto, wyeksponować 
jego „perełki”, a mieszkańcom 
dać więcej możliwości aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. 
- Patrząc na fotografie, sto-
jące w holu urzędu na sztalu-
gach, odniosłem wrażenie, że 
już teraz Biskupiec pięknie się 
prezentuje, szczególnie latem. 
- Wyznaję zasadę, że kto stoi 
w miejscu, ten się cofa. Za-
wsze można bardziej zadbać 
o miasto, szczególnie w miej-
scach, które są bardzo cha-
rakterystyczne lub ważne dla 
mieszkańców ze względów sen-
tymentalnych. Własnymi środ-
kami trudno byłoby to wszystko 
zrobić w krótkim czasie. 80% 
dotowanych inwestycji musimy 
ukończyć w 2018 roku. Po uzy-
skaniu wszystkich pozwoleń 
i skompletowaniu dokumenta-
cji czeka nas więc bardzo inten-
sywna praca, z czego się bardzo 
cieszę.
- Będzie się to wiązało z pewną 
uciążliwością dla mieszkań-

ców. Myśli Pan, że będą to do-
brze znosić?
- Liczę na wyrozumiałość, bo 
przecież robimy to właśnie dla 
nich. Tak, jak przy remoncie 
mieszkania- najpierw będzie 
trochę bałaganu, dużo nerwów, 
ale liczy się końcowy efekt. 
Nasi mieszkańcy są zresztą 
przyzwyczajeni do inwesty-
cji, więc powinno być dobrze. 

Wszystko jest pomyślane tak, 
żeby Biskupiec nie został na 
przykład sparaliżowany komu-
nikacyjnie. Kolejne prace za-
planowano etapami. Harmo-
nogram mamy rozłożony na 
półtora roku. 
- Proszę powiedzieć, jak funk-
cjonuje biskupiecka podstrefa 
Warmińsko- Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej?
- Nasza podstrefa pod wzglę-
dem wielkości, z powierzchnią 
ponad 100 hektarów, jest trze-
cią w województwie. Są to te-
reny położone przy trasie S-16, 
w kierunku Olsztyna. Działki 
są uzbrojone, zniwelowane, do 
każdej prowadzi utwardzony 
podjazd. Największą inwesty-
cją w historii Biskupca i jedną 
z największych w wojewódz-
twie będzie budowa zakładu 
przetwórstwa drewna. Mają tu 

powstawać gotowe płyty wió-
rowe, podłogi. Inwestycja ide-
alnie wpisuje się w nasz region, 
który jest zagłębiem przemy-
słu meblarskiego. Z pewnością 
wpłynie pozytywnie na rozwój 
naszej i sąsiednich gmin. Pierw-
sze rozmowy z inwestorem pro-
wadziliśmy już ponad dwa lata 
temu, a niedługo sfinalizujemy 
umowę. Starostwo olsztyńskie 
w najbliższym czasie wyda po-
zwolenie na budowę, a ja jestem 
przed podpisaniem aktu nota-
rialnego, przekazującego in-
westorowi prawie 90 hektarów. 
Gotowe hale produkcyjne mają 
powstać w ciągu półtora roku. 
Dostawa surowca, w tym przy-

padku drewna, będzie się od-
bywać koleją, wstrzymaliśmy 
rozbiórkę torów na Szczytno 
do drogi S-16. Inwestor porozu-
miał się już także z PKP odno-
śnie bocznic. 
- Za półtora roku w gminie 
Biskupiec powstanie kilkaset 
nowych miejsc pracy. Czy in-
westor przeprowadził bada-
nia lokalnego rynku pracy? 
- Inwestor przeprowadził ana-
lizę rynku pracy przez firmę ze-
wnętrzną. Przemysł drzewny 
rozwija się na naszym terenie 
nie od dziś, więc myślę, że nie 
zabraknie fachowców. Chcemy, 
żeby Zespół Szkół w Biskupcu 
utworzył specjalne klasy, edu-
kujące przyszłych pracowni-
ków dla przemysłu drzewnego. 
- Co z pozostałymi działkami 
w podstrefie?
- Siedem zostało już sprzeda-

nych. Firmy są na etapie pracy 
nad dokumentacją projektową 
swoich przedsięwzięć. Jedna 
z nich ma już postawioną halę 
i przypuszczam, że niedługo 
rozpocznie swoją działalność. 
Wydaje się, że rozwój mia-
sta idzie w dobrą stronę. Cią-
gle przybywa mieszkańców. Od 
dawna nie budowano u nas tak 
wielu bloków mieszkalnych. 
Bardzo dobrze sprzedają się 
działki gminne pod budownic-
two jednorodzinne. Mamy też 
sporo chętnych do zakupu te-
renów typowo rekreacyjnych. 
Jest też sporo zapytań o działki 
z przeznaczeniem na działal-
ność większych lub mniejszych 
firm. 
- Gmina Biskupiec to również 
29 sołectw. Czy mieszkańcy 
wsi mogą spodziewać się, że 
unijne pieniądze zmienią rów-
nież ich wiejski krajobraz?
- Jesteśmy największą gminą 
w powiecie olsztyńskim. Nie 
zapominamy o inwestycjach na 
trenach wiejskich. W tym roku, 
wspólnie z Powiatem Olsztyń-
skim, rozpoczynamy przebu-
dowę dróg w Zabrodziu, Naj-
dymowie i Stryjewie. Wkrótce 
złożymy wniosek o dofinanso-
wanie budowy świetlicy w Wi-
limach. Lada moment ogłosimy 
przetarg na budowę kanalizacji 
w Parlezie Wielkiej oraz w Li-
powie. Dostaliśmy na to aż 63% 
dofinansowania. Przy tak kosz-
townej inwestycji jest to prawie 
3 miliony złotych. W kilku miej-
scowościach położymy chod-
niki. W kolejności będą to: Ra-
sząg, Rzeck i Biesówko. Mamy 
w planach zamienić w całej 
gminie oświetlenie na ledowe, 
ponieważ obecne generuje bar-
dzo wysokie koszty. Nie ukry-
wam, że bardzo trudno jest 
pozyskać środki na tego typu in-
westycje, być może zrobimy to 
w partnerstwie publiczno-pry-
watnym. Od stycznia tego roku 
utrzymaniem oświetlenia w na-
szej gminie zajmuje się spółka 
gminna-Zakład Nieruchomo-
ści Lokalowych, dzięki czemu 
mamy nad tym pełna kontrolę. 
Chcemy, żeby nasi mieszkańcy 
byli jak najbardziej zadowoleni 
w sytuacjach, kiedy trzeba na-
prawić oświetlenie lub usunąć 
poważniejszą awarię .. 
- Inwestycje i rozwój to jedna 
sfera działalności samorządu. 
Kalendarz imprez i atrakcji 
na ten rok wygląda imponu-
jąco. Co najważniejsze, nie są 
to propozycje jedynie na okres 
letni.
- Praktycznie w każdym mie-
siącu mamy jakąś dużą imprezę. 
Bierze się to z oczekiwań na-

szych mieszkańców, chociaż 
myślimy oczywiście także o tu-
rystach, których z roku na rok 
jest w naszej gminie coraz wię-
cej. Najważniejsze jest to, że 
dopisuje frekwencja, czyli na-
sze starania nie trafiają w próż-
nię. Udaje się wyciągnąć ludzi 
z domów, a to znaczy, że jest za-
potrzebowanie na różnego typu 
imprezy. 
- Rozmawiając o działaniach 
gminy Biskupiec w 2017 
roku nie sposób nie zapytać 
o zmiany, związane z reformą 
edukacji. Czy wiążą się one 
z dużymi problemami?
- Każde zmiany w oświacie po-
wodują problemy dla samo-
rządu. Na pierwszym miejscu 
stawiamy dobro dzieci, ale za-
dbaliśmy też o to, aby nauczy-
ciele i pracownicy administracji 
gimnazjum, które będzie wy-
gaszane nie stracili pracy. Od-
było się spotkanie z dyrektorami 
wszystkich szkół samorządo-
wych i niepublicznych z te-
renu naszej gminy. Przyjęto, że 
w pierwszej kolejności zatrud-
niani będą nauczyciele gimna-
zjum. Z naszych obliczeń wy-
nika, że część osób przejdzie 
na emeryturę, a dla pozostałych 
znajdą się godziny w innych 
szkołach. 
- Kolejną planowaną reformą 
są zmiany w służbie zdrowia, 
między innymi wprowadzenie 
nowej sieci szpitali. Nie oba-
wia się Pan, że biskupiecki 
szpital straci na tych zmia-
nach?
- Naszego szpitala nie oddamy 
bez walki. Ma on bardzo dużą 
renomę i zajmuje wysokie miej-
sca w krajowych rankingach. 
Nie zgodzimy się, żeby reforma 
zdrowia doprowadziła do li-
kwidacji niektórych oddziałów, 
zwłaszcza, że w okolicy nie ma 
szpitali na tak wysokim pozio-
mie. Jest to szpital powiatowy, 
ale służy naszym mieszkańcom 
i dlatego gmina co roku prze-
znacza część swojego budżetu 
na zakupy lub drobne inwesty-
cje. Współpraca z Powiatem 
Olsztyńskim w sprawie utrzy-
mania szpitala przebiega wzo-
rowo. 
- Jak Pan ocenia propozycję 
ograniczenia liczby kaden-
cji dla wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast?
- To obywatel powinien o tym 
decydować. Jeżeli ktoś jest wy-
bierany kilka razy, to znaczy, 
że mieszkańcy doceniają jego 
pracę. Zgodzę się na dwukaden-
cyjność pod warunkiem, że bę-
dzie to dotyczyć także posłów 
i senatorów. 

Dariusz Gołębiowski

Gmina Biskupiec szansę szybkiego rozwoju w najbliższych latach i dobrobytu 
mieszkańców upatruje w kilku mających mocne podstawy punktach. Przede 
wszystkim zagospodarowanie działek podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej na swoim terenie, wykorzystanie znaczących funduszy unij-
nych na rewitalizację w ramach Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow oraz 
dobrze przygotowaną i przemyślaną ofertę kulturalną dla mieszkańców i turystów.

Biskupiec chce dogonić najlepszych

Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca  widzi ogromny potencjał i szanse na rozwój 
Biskupca w najbliższych latach
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Co w ogóle rozumiemy pod po-
jęciem absurd drogowy? Po pro-
stu w niektórych miejscach na 
drodze nie tylko w Olsztynie, ale 
także i w innych miastach na dro-
gach zastosowane są rozwiąza-
nia, które kompletnie nie zostały 
przemyślane i stanowią spory 
kłopot dla kierowców, ale także 
i dla innych uczestników ruchu 
drogowego również dla pieszych. 

Najbardziej jaskrawe 
związane z tramwajami
Jedno z takich rozwiązań mo-
żemy spotkać na ulicy Żoł-
nierskiej kierując się w stronę 
przystanku Skwer Wakara. Na 
praktycznie całym odcinku drogi 
jest podwójna linia ciągła, spra-
wia to, że kierowcy, którzy chcie-
liby skręcić w lewo, w drogę osie-
dlową musieliby łamać przepisy, 
albo jechać do końca drogi, a na-
stępnie zawrócić. Tutaj mamy do 
czynienia z trochę inną sytuacją, 
ponieważ nie można dokładnie 
powiedzieć, czy jest to… absurd 
drogowy. Z jednej strony roz-
wiązanie to stanowi problem dla 
kierowców, ale z drugiej nie wia-
domo, czy umożliwienie kierow-
com skrętu w lewo w tej sytuacji 
nie spowodowałoby zagrożenia 
w ruchu drogowym.
-W Olsztynie podczas inwe-

stycji tramwajowej zlikwido-
wano sporo tych lewoskrętów, 
natomiast ciężko jest powie-
dzieć, czy było to uzasadnione, 
czy nie, odnosząc się jednocze-
śnie do wszystkich takich sytu-
acji. Każdy przypadek powinien 
być przeanalizowany indywidu-
alnie. W Olsztynie jest jeden ab-
surd drogowy, ale za to globalny . 
Otóż w Olsztynie nie ma systemu 
komunikacyjnego – wprowadza 
się punktowe zmiany bez cało-
ściowej wizji transportu w mie-
ście. Przykładowo mamy takie 
skrzyżowanie na ulicy Kościuszki 
z Mickiewicza. Problem polega 
na tym, że kierowcy chcieliby 
z jednej strony skręcać w lewo, 
w kierunku ulicy Głowackiego, 
z drugiej strony jadąc z cen-
trum chcieliby skręcać w lewo, 
w stronę Kościoła Serca Jezuso-
wego. Wiele osób dostrzega pro-
blem w tym, że tam nie wolno 
skręcać w lewo, jest nakaz jazdy 
na wprost. Należy sobie zadać 
pytanie, skąd i dokąd przemiesz-
czają się jadący tamtędy kie-
rowcy. Dopiero kiedy to ustalimy, 
możemy zdecydować, czy chcemy 
prowadzić ich na tej trasie przez 
to skrzyżowanie, czy może zupeł-
nie inną drogą. Bez tego trudno 
ocenić, czy zakaz skrętu w lewo 
jest zasadny, czy nie – powiedział 

nam Jerzy Gozdek z Forum 
Rozwoju Olsztyna.

Na tym nie koniec

Ciekawie wygląda również 
sprawa z budową nowych li-
nii tramwajowych, która ma się 
niedługo rozpocząć. Zdaniem 
społeczników z FRO można 
również tutaj napotkać wiele ab-
surdów – Miasto żeby uzyskać 
dofinansowanie tego projektu 
musiało przygotować m.in. ana-
lizę wpływu na ruch w mieście. 
Zlecono taką analizę wpływu. 
I co z niej wynikło? Otóż w ho-
ryzoncie czasowym pięćdziesię-
ciu lat budowa tego drugiego 

etapu inwestycji tramwajowej 
spowoduje wzrost liczby pasaże-
rów transportu publicznego o...! 
4%. Śmiało można powiedzieć, 
że nie zmieni się praktycznie nic, 
a inwestycja kosztować będzie 
ćwierć miliarda złotych – dodaje 
Jerzy Gozdek.

Kierowcy w Olsztynie 
jeżdżą na czerwonym

Warto wspomnieć jazdę kierow-
ców w Olsztynie przez skrzyżo-
wania z sygnalizacją świetlną. 
Z przeprowadzonych jakiś czas 
temu badań/obserwacji, wy-
nika, że średnio 800 razy dzien-
nie kierowcy w Olsztynie prze-
jeżdżają na czerwonym świetle. 
Jest to oczywiście łamanie prze-
pisów drogowych, za które grozi 
naprawdę srogi mandat. Warto 

się jednak zastanowić dlaczego 
tak się dzieje? Czy sygnalizacja 
świetlna w Olsztynie nie działa 
przypadkiem absurdalnie?

Złe rozwiązania
Jerzy Gozdek z Forum Roz-
woju Olsztyna zwraca uwagę na 
to, że w Olsztynie m.in. na skrzy-
żowaniu przy Galerii Warmiń-
skiej nie został stworzony żaden 
model ruchu – Jeszcze przed za-
projektowaniem, konkretnego 
skrzyżowania, powinien zostać 

stworzony dla niego model ru-
chu, to znaczy taki matematyczny 
wzorzec, który pozwala przewi-
dywać, jak się ruch będzie roz-
kładał po sieci drogowej. Nie-
stety w Olsztynie nie mamy…
(!) inżyniera ruchu drogowego, 
tylko inżynierów budownictwa, 
a to powoduje, że poprawne za-
projektowanie skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną jest spo-
rym problemem.
Warto tutaj zaznaczyć, że Forum 
Rozwoju Olsztyna wysłało list 

otwarty do prezydenta Olsztyna, 
Piotra Grzymowicza z wnio-
skiem o zatrudnienie miejskiego 
inżyniera ruchu drogowego. Pre-
zydent zgodził się, że taka osoba 
jest potrzebna, ale jednocześnie 
stwierdził, że obecnie miasto nie 
ma pieniędzy, żeby taką osobę 
i jej współpracowników zatrud-
nić. Wydaje się, że taka osoba 
mogłaby usprawnić ruch dro-
gowy w mieście, ale także spra-
wować pieczę nad nowymi in-
westycjami drogowymi.

Ile sygnalizacji świetlnych 
na jeden kilometr drogi?
Wracając do absurdów drogo-
wych w stolicy Warmii i Ma-
zur, warto wspomnieć między 
innymi o tym, że np. na ulicy 
Sybiraków, która będzie prze-
budowana (liczy ona sobie nie-
spełna 1 kilometr), będzie aż 
sześć sygnalizacji świetlnych. 
Jerzy Gozdek zwrócił uwagę 
również na szerokość pasów ru-
chu na niektórych ulicach. Przy-
kładowo na ulicy Żurawiej sze-
rokość pasa ruchu ma wynosić 
3,3 metra, chociaż przepisy 
mówią jasno, że szerokość pasa 
ruchu drogi lokalnej powinna 
wynosić 2,75 metra. I tylko dla-
tego, że ta droga będzie szersza, 
nie zmieścił się przy niej chod-
nik, a i jej budowa będzie znacz-
nie droższa. Jak doskonale wi-
dać, na olsztyńskich ulicach 
można znaleźć wiele ciekawych 
„perełek”, które na pewno nie 
pozwalają wystawić wysokiej 
oceny osobom zatwierdzającym 
projekty drogowe w naszym 
mieście.

raf

Największy absurd drogowy 
w Olsztynie - brak inżyniera ruchu
Olsztyn to miasto, w którym praktycznie nieustannie trwają jakieś roboty dro-
gowe. Ze względu na ilość prac i ich tempo w mieście nie brakuje miejsc, w których 
można trafić na absurdy drogowe.

Pomocnik Ubezpieczonego to 
ośmiostronicowy informator, 
który już w najbliższym czasie 
będzie rozdystrybuowany we 
wszystkich sądach okręgu olsz-
tyńskiego. Zostanie także zapre-
zentowany podczas Dnia Edu-
kacji Prawnej, który będziemy 
obchodzili 15 marca 2017 r. 
w Sądzie Okręgowym w Olszty-
nie. W publikacji tej zawarte są 
odpowiedzi na podstawowe py-
tania dotyczące ubezpieczonego 
- kim jest, jakie są jego prawa 
i obowiązki? Ubezpieczony 
w pomocniku znajdzie też wska-
zówki, co zrobić, żeby otrzymać 
należne mu świadczenie z ubez-
pieczenia społecznego, a także 
z kim powinien kontaktować 
się, aby uzyskać odpowiedzi na 
nurtujące go pytania.

Skąd pomysł 
na informator?
– Do naszych sądów, a konkret-
nie do wydziałów pracy i ubez-
pieczeń społecznych, przychodzą 
często ludzie starsi, schorowani, 
którzy czują się zagubieni i nie-
pewni swoich praw i obowiąz-
ków – mówi sędzia Olgierd 
Dąbrowski – Żegalski, prezes 
Oddziału Terenowego Stowa-
rzyszenia Sędziów Polskich „IU-
STITIA” w Olsztynie. – Jesienią 
ub. roku wspólnie z sędzią Bar-
barą Kokoryn (z IV Wydziału 
Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych Sądu Rejonowego w Olsz-
tynie – red.) doszliśmy do wnio-
sku, że dobrze byłoby stworzyć 
informator, w którym będą za-
warte najważniejsze treści o oso-
bie ubezpieczonej. Jednak nie 

chodziło nam o obszerne kom-
pendium wiedzy lecz o zwięzłą 
publikację, przydatną nawet dla 
tych ludzi, którzy ze sprawami 
ubezpieczeniowymi nigdy wcze-
śniej nie mieli do czynienia. 
Treść informatora opracowała 
sędzia Barbara Kokoryn, przy 
czym należy podkreślić, że jej 
ostateczna wersja została po-
przedzona konsultacjami z wie-
loma innymi sędziami, a także 
z młodzieżą i osobami star-
szymi.

Współpraca 
z „plastykiem”
Co ważne, w realizację pro-
jektu informatora zostali włą-
czeni również uczniowie klasy 
III a z Państwowego Liceum 
Plastycznego w Olsztynie. Wy-

bór szkoły nie był przypad-
kowy, ponieważ już w styczniu 
2016 r. zostało zawarte porozu-
mienie o współpracy pomiędzy 
liceum plastycznym a Sądem 
Okręgowym w Olsztynie.
Zadaniem uczniów z „pla-
styka” było wykonanie pod 
okiem ich nauczycielki - Ka-
roliny Lewandowskiej - orygi-
nalnej a jednocześnie bardzo 
przejrzystej szaty graficznej in-
formatora.
W rezultacie w ciągu kilku 
miesięcy uczniowie przygo-
towali w sumie aż 10 różnych 
projektów Pomocnika Ubez-
pieczonego. Natomiast w po-
niedziałek 13 marca w Liceum 
Plastycznym w Olsztynie na-
stąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu i wręczenie nagród.

Autorką zwycięskiej koncep-
cji została Ewelina Staszkie-
wicz, która w nagrodę za swoją 
pracę otrzymała z rąk sędziego 
Olgierda Dąbrowskiego – Że-
galskiego bon o wartości 350 
zł. Ewelina po odebraniu na-
grody powiedziała, że opraco-
wanie projektu zajęło jej dwa 
miesiące. – To było trudne za-
danie, ponieważ tekstu było do-
syć dużo, a trzeba było go ubrać 
w taką formę, żeby ludzie ode-
brali to inaczej niż zwykłą bro-
szurę i chcieli wziąć ten infor-
mator do ręki – mówiła. Z tego 
powodu „pomocnik” w jej wy-
daniu ma wyraziste kolory, 
w tym pomarańczowy. Jed-
nak ze względu na to, że jest on 
skierowany głównie do ludzi 
starszych, to ma w sobie też coś 
ze stylu retro.
Wyróżnione zostały także pro-
jekty Pauliny Bazydło Pau-
lina (jest ona również autorką 

Temidy na ścianie w budynku 
Sądu Okręgowego w Olsztynie) 
i Aleksandry Giery.
Upominki w postaci toreb, czy 
filiżanek otrzymali również au-
torzy pozostałych prac: Jan Do-
łowy, Sylwia Karczykowska, 
Dominika Paszkowska, Mate-
usz Rawiński, Łukasz Samo-
tyha, Zuzanna Grabowska i Ada 
Kasińska.
Kwiatami i oklaskami doce-
niony został również wkład 
pracy sędzi Barbary Kokoryn 
i pani Karoliny Lewandowskiej.
Dodajmy, że na tym współpraca 
„IUSTITII”, sądu okręgowego 
i liceum plastycznego się nie 
kończy. Zarówno sędziowie, 
jak i „plastycy” mają już w gło-
wach kolejne pomysły, które 
będą chcieli w niedalekiej przy-
szłości wspólnie zrealizować.
Sędzia Olgierd Dąbrowski – Zegalski

Rzecznik Prasowy Sądu 
Okręgowego w Olsztynie

Pomocnik Ubezpieczonego to informator, który w prosty i przystępny sposób wyjaśnia, zwłaszcza seniorom, za-
wiłe prawa i obowiązki osoby ubezpieczonej. Jego powstanie to efekt współpracy Oddziału Terenowego Stowa-
rzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Sądu Okręgowego i Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie.

Uczniowie z olsztyńskiego „plastyka” stworzyli Pomocnik Ubezpieczonego

Absurdalna liczba znaków zdarza się często. W takiej sytuacji kierowcy trudno jest podjąć bezbłędną decyzję.
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Olsztyn: Zwiedzanie Pracowni 
Astronomicznych Obserwa-
torium Astronomicznego 
odbędzie się w dniu 23 marca 
o godz. 09:00. Bilety od 9 PLN.
Olsztyn: Seanse w Planetarium 
w dniu 23 marca będą odbywa-
ły się w godz. 11:00 - 17:00. 
Bilety od 14 PLN.
Olsztyn: DKF „ZA” zaprasza na 
dramat „Tom”. Projekcja filmu 
odbędzie się 23 marca o godz. 
19:00 w Centrum Edukacji 
i Inicjatyw Kulturalnych. Wstęp 
wolny.
Olsztyn: Impreza Sarmacki 
Stand-up / Janusz Pietruszka 
& OPEN MIC odbędzie się już 
niedługo, bo 24 marca o godz. 
20:00 w Pubie Sarmata. Bilety 
od 15 PLN.
Olsztyn: DOLCE VITA – spotka-
nie miłośników języka i kultury 
włoskiej odbędzie się 25 marca 
o godz. 11:30 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej - Filia 
Planeta 11.
Bartoszyce: 25 marca 
w ramach Kina Objazdowego 
Outdoor Cinema od godz. 
11:00 w Sali Widowiskowej Bar-
toszyckiego Domu Kultury będą 
odbywały się seanse filmowe. 
Bilety od 16 PLN.
Bartoszyce: 2 kwietnia o godz. 
16:00 w Bartoszyckim Domu 
Kultury odbędzie się Kabaret 
Retro na 5 - Być Kobietą. Wstęp 
wolny. 
Dobre Miasto: Wernisaż “Dobre 
Miasto uchwycone w kadrze” 
autorstwa Natalii Gierwatow-
skiej będzie miał miejsce 23 
marca o godz. 18:00 w Salonie 
Artystycznym CKB. 
Dywity: GOK Dywity zaprasza 
na wystawę artystycznego tria 
„SOLIFE’YS”. Wystawa dostęp-
na jest do 24.03.2017r., w Sali 
Widowiskowej GOK ul.Olsztyń-
skiej 28 w Dywitach.
Jeziorany: W dniu 31 marca 
w Sali Widowiskowej Miejsiego 
Ośrodka Kultury odbędzie się 
gminny konkurs dla młodzieży 
ze szkół podstawowych i gimna-
zjum “Kocham Śpiewać Polskie 
Piosenki”.
Ostróda: 24 marca o godz. 
18:00 w Sali Reprezentacyjnej 
na Zamku w Ostródzie odbędzie 
się Gala z okazji Dnia Teatru. 
Rezerwacja miejsc od 5 PLN.
Stawiguda: Otwarcie wystawy 
pt. “WATA” odbędzie się 3 
kwietnia o godz. 17:00 w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Stawigudzie.

W województwie warmińsko-
-mazurskim funkcjonuje 1568 
obór, z czego najwięcej, bo 137 
znajduje się na terenie powiatu 
olsztyńskiego. Najliczniejsze 
stada są hodowane w gminie Bi-
skupiec, za nią znalazły się Je-
ziorany i Jonkowo. Hodowcą, 
który w 2016 r. osiągnął najwyż-
sze wyniki jest Ryszard Wa-
gner z Mokin (gm. Barczewo), 
który posiada 98 krów. Wydaj-

ność jednej krowy w stadzie 
wyniosła 11 653 kg mleka. Na 
drugim miejscu uplasowali się 
ubiegłoroczni zwycięzcy – Ewa 
i Wojciech Jończykowie z Ga-
rzewka (gm. Jonkowo) uzysku-
jąc wynik 11 632 kg mleka przy 
55 krowach. Następny jest Pa-
weł Policht z Nowej Wsi (gm. 
Purda) 128 krów, wydajność 10 
158 kg mleka, Teodor Kukliń-
ski z Przykopa (gm. Purda) 
32 krowy, wydajność 9 895 kg 
mleka i Paweł Marynowski 
z Nowej Wsi Małej (gm. Do-
bre Miasto) 107 krów, 9 548 kg 
mleka.
W imieniu Starosty Olsztyń-
skiego wyróżnienia wręczyła 
Bożena Wojarska, członek Za-
rządu Powiatu w Olsztynie. 
– Gorąco gratuluję wszystkim 
hodowcom, którzy uzyskali tak 
wysokie wyniki. Jestem pełna po-
dziwu dla wiedzy, jaką musi po-

siadać hodowca bydła mlecz-
nego, by utrzymać tak duże stado, 
doprowadzić do jego rozkwitu, 
uzyskując tak wspaniałe wyniki i 
to nie tylko w powiecie, ale i w ca-
łym województwie – powiedziała 
radna. Kierownik lokalnego od-
działu Polskiej Federacji Ho-
dowców Bydła i Producentów 
Mleka Zdzisław Szewczak zło-
żył na ręce Bożeny Wojarskiej 
okolicznościowy album wydany 

z okazji jubileuszu 10-lecia ist-
nienia organizacji.
Spotkanie było okazją do roz-
mów hodowców na temat pro-
blemów związanych z rozrodem 
zwierząt, metod wykrywania 
chorób, oceny wartości użytko-
wej bydła mlecznego oraz po-
równania wyników hodowli za 
2016 rok z latami poprzednimi. – 
W dzisiejszych czasach hodowcy 
mają na głowie wiele spraw zwią-
zanych z prowadzeniem swoich 
gospodarstw rolnych. Ciężko jest 

zebrać je wszystkie razem, dla-
tego w zakresie doradztwa ogól-
nego w tym roku skupiliśmy się 
na zagadnieniach dotyczących m. 
in. określenia warunków hodowli 
i produkcji mleka, wyznaczenia 
mocnych i słabych punktów oraz 
szans i zagrożeń w gospodarstwie 
oraz szczegółowej analizy stanu 

stada hodowlanego – powiedział 
podczas wystąpienia Zdzisław 
Szewczak. O profilaktyce zakaź-
nych biegunek cieląt, czyli po-
trzebie ich wczesnego wykrywa-
nia oraz szczepień bydła, mówił 
Dariusz Pyrek, lek. wet. z MSD 
Animal Health. – Ważne jest sys-
tematyczne przeprowadzanie ba-

dań stwierdzających obecność 
wirusa u cielaków, które najlepiej 
przeprowadzać po osiągnięciu 8 
miesiąca życia młodej krowy. Pa-
miętajmy, że im wcześniej posta-
wimy diagnozę, tym tańsze będą 
koszty leczenia, a zwierzę szybciej 
wyzdrowieje – podkreślał.
W spotkaniu zorganizowa-
nym w Warmińsko-Mazurskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Olsztynie uczestniczyło kil-
kudziesięciu czołowych ho-
dowców i przedstawicieli firm 
obsługujących rolnictwo. Nie za-
brakło także przedstawicieli sa-
morządów, obok radnej powiato-
wej Bożeny Wojarskiej zasiedli 
także burmistrz Barczewa Lech 
Jan Nitkowski, z-ca burmistrza 
Biskupca Katarzyna Nowa-
kowska, Beata Harań, zastępca 
burmistrza Dobrego Miasta 
oraz wójt Kolna Henryk Duda.

mbm

Powiat Olsztyński wyróżnił najlepszych hodowców bydła mlecznego. Okazją było 
spotkanie zorganizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producenta 
Mleka, która w tym roku obchodzi 10-lecie istnienia.

Wysoki poziom hodowli bydła 
mlecznego w powiecie olsztyńskim

Najlepsi hodowcy w powiecie olsztyńskim

Najlepsi hodowcy w Gminie Dobre Miasto

Najlepsi hodowcy w Gminie Biskupiec

Najlepsi hodowcy w Gminie Barczewo

Najlepsi hodowcy w Gminie Świątki

Najlepsi hodowcy w Gminie Purda
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Dlaczego to robią? 
Projekt realizuje sześciooso-
bowy zespół, z tym, że jedna 
osoba mieszka we Wrocła-
wiu. Współpracuje z pozosta-
łymi członkami grupy na od-
ległość. Do jej zadań należy 
opracowywanie materiałów 
graficznych. -Dzięki realizacji 
projektu społecznego uczymy 
się zarządzać własnym przed-
sięwzięciem. Nabywamy ta-
kie umiejętności jak tworzenie 
harmonogramu działań, bu-
dowanie budżetu, zdobywa-
nie partnerów i radzenie sobie 
z trudnymi sytuacjami – mówi 
Mariusz Szerszeniewski, lider 
zespołu projektowego, uczeń 
III klasy Technikum Handlo-
wego. Uczestnicy olimpiady 
realizują swoje projekty w ze-
społach, ponieważ umiejętność 
pracy w grupie jest bardzo po-
żądaną kompetencją w oczach 
przyszłych pracodawców. 
W czerwcu odbywa się wielki 
finał, podczas którego biorący 
udział w projekcie otrzymują 
certyfikaty 
zarządzania, a najlepsze ze-
społy mogą uzyskać tytuł Zło-
tych Wilków.

Chcą zmieniać postawy ró-
wieśników
-Problem, który poruszamy 
w naszym projekcie to aktyw-
ność społeczna wśród mło-
dzieży. Czymś, co nas nie-
pokoi, jest mała frekwencja 
młodzieży w czasie wyborów. 
Bierze w nich udział od 18% do 
20% młodych Polaków – wyja-
śnia Mariusz Szerszeniewski. 
Chcielibyśmy to zmienić. Re-
alizację projektu rozpoczęliśmy 
w październiku i mamy czas na 
jego ukończenie do 15 maja. 
Uczniów wspiera nauczyciel 
Katarzyna Zagajewska- Sycz, 
chociaż pomysł projektu jest 
ich własnego autorstwa. -Na 
początku mieliśmy różne po-
mysły- mówi Emir Chahed, 
uczeń II klasy LO. -Myśleli-
śmy na przykład o zrobieniu 
czegoś dla starszych mieszkań-
ców naszego miasta. Pozosta-
liśmy jednak przy aktywizacji 
społecznej młodzieży, bo to jest 
nam najbliższe. 
-Początkowo te sprawy nie bar-
dzo mnie interesowały- przy-
znaje Emilia Szarek, Uczen-

nica II klasy LO. Pomyślałam 
jednak, że warto pokazać mło-
dzieży w naszym wieku, że 
trzeba brać udział w wyborach, 
bo nasz głos może wiele zmie-
nić. Pewnego dnia podszedł Ma-
riusz, zaproponował, żebyśmy 
utworzyli grupę i coś wspólnie 
zrobili. I tak się zaczęło.

Nie boją się działań 
na dużą skalę 
W swojej szkole uczestnicy pro-
jektu zorganizowali wystawę na 
temat aktywności społecznej, 
która stała się okazją do zapre-
zentowania swojego pomysłu. 
W ubiegłym tygodniu odbył 
się finał międzyszkolnego kon-
kursu wiedzy o konstytucji, 
przygotowanego i przeprowa-
dzonego przez zespół projek-
towy, który spotkał się z dużym 
zainteresowaniem młodzieży. 
Zdarzało się, że w niektórych 
szkołach było zbyt wielu chęt-
nych i nauczyciele musieli usta-
lić limit uczestników na jedną 
klasę. Warto było wziąć udział 
w rywalizacji, bo zespół pro-
jektowy zadał o to, żeby zwy-
cięzcy otrzymali cenne nagrody 

rzeczowe. Wojciech Pro-
kocki Starosta Powiatu Barto-
szyckiego przekazał każdemu 
uczestnikowi konkursu konsty-
tucję. Razem 85 egzemplarzy. 
Burmistrz Bartoszyc ufundo-
wał nagrody za zajęcie II i III 
miejsca. Nagrodę za I miejsce 
ufundował poseł Adam Oł-
dakowski. Młodzi ludzie uzy-
skali też znaczące wsparcie od 

lokalnych przedsiębiorców. Fi-
nał odbył się w Bartoszyckim 
Młodzieżowym Centrum Kul-
tury. W przerwie Jolanta Juch-
niewicz, doktor Wydziału 
Prawa na Uniwersytecie War-
mińsko- Mazurskim wygło-
siła wykład na temat konsty-

tucji, zakończony ożywioną 
dyskusją. -Mamy wiele sygna-
łów, wskazujących na to, że nasi 
rówieśnicy są zainteresowani 
takimi zagadnieniami- stwier-
dza Mariusz Szerszeniewski. 
Dlatego kolejnym zadaniem, 
jakie zaplanował zespół jest 
przeprowadzenie panelu dys-
kusyjnego dla około stu osób. 
Młodzi ludzie chcą się do niego 

jak najlepiej przygotować, 
a został im tylko miesiąc. Te-
maty dyskusji będą związane 
z hasłem projektu: #skreśl_
bierność. Na panel zostaną za-
proszone osoby aktywne, które 
opowiedzą o swojej karierze, 
o tym, co osiągnęły. Będą to 
przedsiębiorcy, lokalni samo-
rządowcy, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych. 

Czym dla młodzieży 
jest konstytucja?
-Przyznam się, że poznałam na-
szą konstytucję od deski do de-
ski dopiero wówczas, kiedy za-
jęliśmy się przygotowaniem 
konkursu- mówi Emilia. Dla 
mnie ten dokument jest źró-
dłem wiedzy, która może mi się 
przydać w dalszym życiu. Je-
śli zajmę się w przyszłości ja-
kąś działalnością społeczną, 
znajomość konstytucji może 
mi pomóc podejmować de-
cyzje, zgodne z prawem. Dla 
Emira konstytucja jest po pro-
stu Ustawą Zasadniczą. -To 
najważniejszy dokument w na-
szym państwie. Wszystkie inne 
akty prawne muszą być z nim 
zgodne. Wielu ludzi zapomina 
o tym, że istnieje konstytu-
cja, chociaż ostatnio temat jest 
głośny z powodu sporów po-
litycznych. Dlatego w naszym 
projekcie chcieliśmy przypo-
mnieć o istnieniu Ustawy Za-

sadniczej i jej znaczeniu. Po-
dobnie uważa Mariusz. On 
również postrzega konstytu-
cję jako źródło całego prawa 
w państwie. -W naszej konsty-
tucji ciekawe jest to, że można 
ją interpretować na różne spo-
soby. Nie każdy rozumie ją tak 
samo. Na to także chcieliśmy 
zwrócić uwagę. Nasz konkurs 
miał za zadanie przybliżyć ten 

temat młodzieży, bo wiadomo, 
że nie bardzo interesują ją takie 
sprawy, a biorąc udział w rywa-
lizacji, uczestnicy konkursu mu-
sieli się tego nauczyć. 

Walczą jak lwy o Złote Wilki
W czasie końcowej oceny pro-
jektu specjalna komisja konkur-
sowa bierze pod uwagę wiele 
elementów. Projekt społeczny 
musi dotyczyć jak największej 
liczby beneficjentów, a zespoły 
projektowe rywalizują w wyso-
kości zebranego na swoje dzia-
łania budżetu. Liczy się rów-
nież ilość doniesień medialnych 
na temat realizowanego pro-
jektu i sposób jego nagłośnie-
nia. O projekcie #skreśl_bier-
ność można się dowiedzieć ze 
specjalnych naklejek, które zo-
stały rozkolportowane w wielu 
punktach Bartoszyc. Ponadto 
młodzież prowadzi swoją 
stronę na facebooku: (f/skreśl.
biernosc). To tam umieszcza 
szczegółowe informacje o swo-
ich działaniach, wywiady i po-
dziękowania dla sponsorów. Na 
projektowym Instagramie 
wklejane są zdjęcia.
Autorzy projektu liczą na to, że 
dotrą do jak największej liczby 
rówieśników i przekonają ich, 
że warto zaangażować się w ak-
tywność społeczną i robić coś 
dla innych. Już teraz jest pe-
wien odzew, ponieważ znalazły 

się grupki osób, deklarujących 
udział w olimpiadzie w przy-
szłym roku i zrealizowanie wła-
snego projektu. Sprawdzianem 
skuteczności działań projektu, 
GŁOS-uję #skreśl_bierność, 
będzie poziom frekwencji mło-
dzieży w kolejnych wyborach, 
w których będą już mieli prawo 
uczestniczyć.

rad 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzesz-
kowej w Bartoszycach realizują własny projekt społeczny pod nazwą 
„GŁOS-uję #skreśl_bierność” w ramach ogólnopolskiej olimpiady 
„Zwolnieni z teorii”. Młodzi ludzie zdobywają doświadczenie, które 
może pomóc im w dostaniu się na wymarzone studia, zdobyciu płat-
nego stażu i znalezieniu pierwszej pracy.

„Działaj dla innych- ucz się dla siebie”

Liderzy projektu od lewej: Emir Chahed, 
Emilia Szarek, Mariusz Szerszeniewski

Od lewej: Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego, Wojciech Prokocki starosta Powiatu Bartoszyckiego i uczestnicy konkursu
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Pierwszego dnia zostanie zapre-
zentowany fabularyzowany do-
kument: „Niezłomni pod dru-
tami Auschwitz” w reżyserii 
Mirosława Krzyszkowskiego 
i Bogdana Wasztyla. 23 marca 
widzowie obejrzą „Historię 
Roja” w reżyserii Jerzego Za-
lewskiego. Po pokazach prze-
widziano krótki konkurs na 
temat obejrzanych filmów. Na-
grodami będą: książka Ma-
riana Dziubka „Niezłomni 
z oddziału „Sosienki”- AK wo-
kół KL Auschwitz” oraz dwu-
płytowy album Tadka „Ostatni 
rozkaz” z autografem wyko-
nawcy. 

Od pomysłu do realizacji 
Pomysłodawcą prezentowania 
szerszej publiczności filmów, 
mówiących prawdę o powojen-
nej historii Polski był reżyser 
Arkadiusz Gołębiewski, twórca 

i dyrektor Festiwalu 
Filmów Dokumental-
nych „Niepokorni, Nie-
złomni, Wyklęci”, który 
od ośmiu lat jest orga-
nizowany w Gdyni tuż 
po zakończeniu Festi-
walu Filmów Fabular-
nych. -Nawiązałem kon-
takt z panem Arkiem 
Gołębiewskim, a jeszcze 
wcześniej z Piotrem Za-
rębskim, autorem filmu 
„Więźniarki”, opowia-
dającego o kobietach, 
więzionych w stanie 
wojennym w Fordonie 
w Bydgoszczy. Między 
innymi przebywała tam 
Pani Ania Niszczak 
z Olsztyna - opowiada 
Witold Darski, jeden z pomy-
słodawców i twórców barto-
szyckiego przeglądu.-Udało 
mi się dzięki nim uzyskać po-

zwolenie od innych reżyserów 
na bezpłatne projekcje ich fil-
mów jako pokazów autorskich. 
Starosta bartoszycki Wojciech 

Prokocki także wyraził wolę 
współpracy. Pierwszy przegląd 
został zorganizowany dwueta-

powo. Późniejsze odbywały się 
już w ciągu kilku dni, ale jako 
jedna impreza. Początkowo 
prezentowane były wyłącznie 

filmy dokumentalne. Później 
narodził się pomysł pokazywa-
nia także filmów fabularnych 
i zapraszania artystów, tworzą-
cych muzykę o tematyce bli-
skiej przeglądowi. Między in-
nymi wystąpił jeden z bardów 
Solidarności Tadeusz Sikora, 
a także raper Tadek Firma 

Solo z koncertem pt. 
„Niewygodna prawda”. 
Na jednym z przeglą-
d ó w  N i e f o r m a l n a 
Grupa Rekonstruk-
cyjna Wrzos z Bezled 
zaprezentowała program 
pt. „Nigdy nie zapo-
mnimy”, opracowany 
na podstawie filmów 
„Generał Nil” i „Inka”. 
W ubiegłym roku widzo-
wie mieli okazję spotkać 
się z reżyserem filmu 
„Pilecki”, Mirosławem 
Krzyszkowskim oraz 
odtwórcą roli tytułowej, 
Marcinem Kwaśnym. 
-Początkowo przegląd 
odbywał się w Domu 
Kultury, ale nie byliśmy 
do końca zadowoleni 

z tego miejsca. Doszliśmy ze 
starostą Prokockim do wniosku, 
że nasz przekaz musi dotrzeć 
przede wszystkim do młodzieży, 

bo na lekcjach historii niewiele 
jest czasu na naukę historii po-
wojennej Polski. Stąd wziął się 
pomysł przeniesienia imprezy 
do Auli LO w Bartoszycach - 
wyjaśnia Witold Darski. Co 
roku sala jest zapełniona nie 
tylko dzięki uczniom, ale także 
mieszkańcom miasta, co dowo-
dzi, że zainteresowanie przeglą-
dem jest duże i nie słabnie. Bar-
dzo życzliwa przeglądowi jest 
dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego, Pani Anna Jurgilewicz, 
która uczy także historii. 

Sponsorzy mile widziani
Wstęp na projekcje jest zawsze 
wolny. Organizatorzy potrze-
bują jednak wsparcia finanso-
wego, bo muszą na przykład 
opłacić koszty wypożyczenia 
filmów, czy produkcji plakatów. 
Uzyskują je od Działu Promocji 
Starostwa Powiatowego, Soli-
darności, a także lokalnych firm. 
Witold Darski nawiązał także 
kontakt ze stowarzyszeniem Au-
schwitz Memento, które wypro-
dukowało film o Witoldzie Pi-
leckim oraz „Niezłomni. Pod 
drutami Auschwitz”. Ten ostatni 
będzie zaprezentowany podczas 
tegorocznego przeglądu. 
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W dniach 22 i 23 marca w Auli LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach od-
będzie się już V PFP „Niezłomni- Niepokorni-dla Wolności”. Projekcje filmów roz-
poczną się o godzinie 17.00. Dla wszystkich zainteresowanych wstęp jest wolny.

V Jubileuszowy Przegląd Filmów 
Prawdziwych w Bartoszycach

Nie każdy może skorzystać
Nie wszyscy mogą skorzystać 
z takiej formy pomocy. Doty-
czy to tylko osób uprawnio-
nych. W świetle Ustawy osobą 
uprawnioną jest młodzież do 
26 roku życia, osoby fizyczne, 
którym, w okresie roku po-
przedzającego, zostało przy-
znane świadczenie z pomocy 
społecznej, osoby, które ukoń-
czyły 65 lat, posiadające Kartę 
Dużej Rodziny, kombatanci, 
weterani, zagrożeni lub po-
szkodowani katastrofą natu-
ralną, klęską żywiołową lub 

awarią techniczną oraz, od tego 
roku, również kobiety w ciąży. 
-W ubiegłym roku z bezpłatnej 
pomocy prawnej skorzystało 
ok. 600 osób, a w ciągu dwóch 
pierwszych miesięcy tego roku 
prawie 100 - mówi Urszula 
Karpińska – Inspektor w Wy-
dziale Organizacyjnym Sta-
rostwa Powiatowego w Barto-
szycach. Porady są udzielane 
najczęściej z zakresu prawa 
cywilnego, prawa spadko-
wego, ubezpieczeń społecznych 
i prawa do opieki zdrowotnej. 
Każdy, kto przyjdzie i jest osobą 

uprawnioną, na pewno zostanie 
tego dnia przyjęty. Nie trzeba 
się wcześniej zapisywać. Nie 
ma dużych kolejek, a sprawy 
załatwiane są na bieżąco. 

Porada na każdym 
etapie sprawy

W poniedziałki i środy od 8.00 
do 12.00 i w co drugi czwar-
tek można się skonsultować 
z adwokatami. W pozostałe dni 
i w co drugi czwartek porad 
udziela radca prawny. Codzien-
nie po godzinie 12.00 zaintere-
sowanych przyjmuje przedsta-
wiciel organizacji pozarządowej. 
Osoby, które udzielają pomocy 
prawnej są wybierane na rok. -Po 
upływie roku odpowiednie or-
gany, w moim przypadku Okrę-
gowa Rada Adwokacka, na pod-
stawie zgłoszenia się adwokata, 
decyduje, kto będzie udzielał po-
mocy prawnej w roku następnym 
- wyjaśnia adwokat Marta To-
maszewicz, zajmująca się obec-
nie w Starostwie Powiatowym 

udzielaniem bezpłatnych porad 
prawnych. Wachlarz problemów, 
z którymi zgłaszają się do mnie 
ludzie jest bardzo szeroki- są to 
sprawy cywilne, karne, rodzinne, 
ubezpieczeniowe, gospodarcze. 
Moja rola, poza udzieleniem po-
rady w konkretnej sprawie, po-

lega na przykład na sporządze-
niu projektu pierwszego pisma, 
wszczynającego postępowanie. 
Piszę również wnioski dotyczące 
zwolnienia z ponoszenia kosz-
tów sądowych i wyznaczenia peł-
nomocnika z urzędu. Nie jestem 
natomiast zobowiązana do spo-
rządzania pism w toczącej się już 
sprawie sądowej. Czasami są to 
sprawy bardzo proste, a czasem 
wymagają głębszego zastanowie-
nia się. Porada prawna jest udzie-
lana na każdym etapie sprawy. 
Prawnik wskazuje sposoby roz-
wiązania różnych problemów 
i konsekwencje, które się wiążą 
z konkretnymi rozwiązaniami. 
Do punktu udzielania porad zgła-
szają się zazwyczaj ludzie, któ-
rzy nigdy przedtem nie mieli kon-
taktu z prawem. Przeważnie są 
to osoby starsze, po 65 roku ży-
cia. Zazwyczaj chcą się poradzić 
w sprawach cywilnych, najczę-
ściej spadkowych. 

Od 2016 roku w całej Polsce obowiązuje system nie-
odpłatnej pomocy i edukacji prawnej. W Bartoszycach 
po darmową poradę prawną można się udać do bu-
dynku Starostwa Powiatowego codziennie od godziny 
8.00 do 16.00.

Bezpłatna pomoc prawna w Bartoszycach 

rad

Witold Darski, jeden z pomysłodawców i twórców bartoszyckiego przeglądu

Urszula Karpińska – Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Bartoszycach Adwokat, Marta Tomaszewicz
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W tegorocznym festiwalu udział wzięło 23 uczestników, którzy zapre-
zentowali piosenki Jacka Kaczmarskiego. Poziom festiwalu był wy-
soki i niezwykle wyrównany.

W Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, odbył 
się III ogólnopolski festiwal twórczości Jacka Kaczmarskiego 

Warto na początek przybliżyć 
postać Jacka Kaczmarskiego. 
Był polskim poetą, piosenka-
rzem, kompozytorem i twórcą 
wielu tekstów piosenek. Znany 
był głównie dzięki piosenkom 
o tematyce historycznej, takim 
jak; Rejtan, Sen Katarzyny II 
czy Lekcja historii klasycznej, 

a także dzięki piosenkom spo-
łeczno-politycznym np. Mury, 
Nasza Klasa czy Obława.
Tegoroczna edycja festiwalu cie-
szyła się sporym zainteresowa-
niem. Uczestnicy byli bardzo 
dobrze przygotowani do swoich 
występów, prezentowali wysoki 
poziom artystyczny, dlatego jury 
miało spory problem z wyborem 

tych najlepszych. Ostatecznie 
jury w składzie:  Andrzej Fabi-
siak – przewodniczący, Kata-
rzyna Kropidłowska, Patrycja 
Jackowska i Janusz Ciepliński 
dokonało wyboru.
Zwyciężczynią okazała się Ju-
lia Kuzyka z II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Księżnej 

Anny z Sapiehów Jabłonow-
skiej w Białymstoku z piosenką 
„Czerwony autobus”. Drugie 
przypadło Julii Godzwon z Ze-
społu Szkół Salezjańskich w 
Ostródzie za wykonanie utworu 
„Kara Barabasza”. Trzecie 
miejsce za „Szklaną Górę” za-
jęła Dominika Kłos z Zespołu 
Szkół nr 3 w Szczytnie.

Podczas festiwalu wręczono 
także nagrody uczestnikom kon-
kursu plastycznego: Pierwsze 
miejsce zajęła Magdalena Tom-
czak z Technikum Hotelarsko-
-Gastronomicznego w Olsz-
tynku, drugie Kinga Wąsowicz 
z Zespołu Szkół w Dobrym 
Mieście i trzecie Angelika Stan-

kiewicz z Zespołu Szkół w Do-
brym Mieście.
Janusz Ciepliński, dyrektor Po-
wiatowej Szkoły Muzycznej w 
Dywitach, a podczas festiwalu, 
jeden z członków jury, stwier-
dził, że w tym roku poziom był 
bardzo wyrównany –W gronie 
tych wyróżnionych i nagrodzo-
nych poziom był niezwykle wy-

równany. Nie było kogoś, kto by 
w jakiś nadzwyczajny sposób 
rozbłysnął. Cała szósta osób wy-
różnionych śpiewała w sposób 
bardzo ciekawy, przykuwający 
naszą uwagę. Julia Kuzyka za-
śpiewała nienagannie technicz-
nie, miała świetną dykcję, także 
tutaj należą się gratulacje oso-
bie, która ją przygotowała. Mam 
nadzieje, że kiedyś będę miał 
okazję posłuchać jej płyty.
Na festiwal do Olsztynka przy-
jechali także przedstawiciele 
powiatu olsztyńskiego. Wśród 
nich był wicestarosta olsztyń-
ski Andrzej Abako, który wrę-
czył nagrodę przyznawaną przez 
publiczność – Jury oceniało to 

według swojej profesji, a my 
ocenialiśmy to według naszego 
serca, według tego, co dany ar-
tysta włożył w to wykonanie i 
według nas wszystkich, czyli pu-
bliczności, na nagrodę zasłużyły 
Patrycja Szulc i Ania Kaczmar-
czyk.
Ewa Orłowska, dyrektor Ze-
społu Szkół w Olsztynku,  przy-
pomniała o tym, że oczywiście 
jest to trzecia ogólnopolska edy-
cja tego festiwalu, ale ogólnie 
jest to już jubileuszowa dziesiąta 
edycja – To jest już edycja dzie-
siąta, czyli jubileuszowa, ponie-
waż w 2006 roku społeczność 
uczniowska wybrała patrona 
i został nim Jacek Kaczmar-

ski. Od tego czasu rokrocznie 
w marcu organizujemy festiwal 
piosenki Jacka Kaczmarskiego. 
Z roku na rok festiwal cieszył 
się większym zainteresowaniem, 
dlatego postanowiliśmy rozsze-
rzyć jego rangę do ogólnopol-
skiej.
Festiwal ma tak dużą rangę, po-
nieważ jest wspierany przez 

wiele instytucji – Jest to wyda-
rzenie nie tylko nasze szkolne, 
ale i lokalne. Odczuwamy 
ogromne wsparcie instytucji ta-
kich jak; Dom Kultury w Olsz-
tynku, Gimnazjum Publiczne im. 
Noblistów Polskich w Olsztynku, 
czy Powiatowa Szkoła Muzyczna 
w Dywitach. W tym roku udało 
nam się także pozyskać sponso-
rów, którzy ufundowali wysokie 
nagrody pieniężne. Wspiera nas 
również starostwo powiatowe, 
finansując statuetki i gadżety – 
dodała Ewa Orłowska
Już za rok w marcu odbędzie się 
kolejna edycja festiwalu twór-
czości Jacka Kaczmarskiego.

raf

Członkowie jury, laureaci tegorocznego Festiwalu i przedstawiciele powiatu olsztyńskiego

Dwie Julie,od lewej: Julia Godzwon zdobywczyni II miejsca i Julia Kuzyka. zdobywczyni Grand Prix tegorocznego Festiwalu
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Powiatowy Konkurs Recyta-
torski im. Krystyny Spikert od 
piętnastu lat organizuje nauczy-
cielka Gimnazjum Publicznego 
im. Jana Pawła II w Dobrym 
Mieście Elżbieta Gajewska. Po 
raz kolejny swoim patronatem 
imprezę objęło Starostwo Po-
wiatowe. Dzięki temu uczest-
nicy konkursu otrzymali cenne, 
pięknie wydane publikacje 
oraz drobne upominki. Imprezę 
otworzył wicestarosta Powiatu 
Olsztyńskiego Andrzej Abako. 
Popisy konkursowe poprzedziły 
godzinne warsztaty dla uczest-
ników, poprowadzone przez 
instruktora zajęć teatralnych, 

Martę Wodyńską. Po nabyciu 
wartościowych umiejętności 
związanych z prezentacją ży-

wego słowa młodzi artyści wy-
stąpili przed znakomitą publicz-
nością. W przeglądzie wzięło 
udział 10 gimnazjalistów i 6 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych z Barczewa, Gietrzwałdu, 
Purdy, Olsztynka i Dobrego 
Miasta. Recytatorów oceniało 
jury w składzie: Katarzyna Ba-
chura, Marta Wodyńska i Elż-
bieta Bilińska – Wołodźko.

Laureatami konkursu 
zostali:

W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych:
I miejsce – Dominika Ra-
taj z Zespołu Szkół w Dobrym 
Mieście
II miejsce – Marek Wieromiej 
z Zespołu Szkół w Dobrym 
Mieście

wyróżnienia otrzymały Ewe-
lina Banaszek i Kamila Włodar-
ska z Zespołu Szkół w Dobrym 
Mieście.
W kategorii szkół gimnazjal-
nych:
I miejsce – Wiktoria Waśk 
z Gimnazjum Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich im. 
Jana Pawła II w Olsztynku.
II miejsce – Dorota Karaś 
z Gimnazjum w Purdzie
III miejsce – Wiktoria Kossak 
z Gimnazjum w Purdzie
wyróżnienia otrzymali – Ka-
tarzyna Gołębiewska z Gimna-
zjum w Purdzie oraz Patryk Ro-
manowski z Gimnazjum nr 2 
w Barczewie.
Tradycyjnie już przewodnicząca 
jury Marta Wodyńska krótko 
omówiła zaprezentowane wier-
sze i fragmenty prozy, podkre-
ślając że zwycięzcami zostali 
wszyscy, którzy dbają o piękno 
języka polskiego. Następnie za-
stępca burmistrza Dobrego Mia-
sta Beata Harań, podziękowała 
uczestnikom i organizatorom 
oraz wręczyła nagrody.

bok

W sobotnie przedpołudnie 18 marca uczniowie gimnazjów i szkół średnich powiatu 
olsztyńskiego stanęli w Salonie Artystycznym Centrum Kulturalno – Bibliotecznego 
Dobrym Mieście do rywalizacji o tytuł mistrza żywego słowa.

Święto żywego słowa w Dobrym Mieście

Laureaci Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego  im. Krystyny Spikert  

Uchwała Rady Miejskiej w Do-
brym Mieście w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do no-
wego ustroju szkolnego uzyskała 
negatywną opinię Warmińsko-
-Mazurskiego Kuratora Oświaty 
i Międzyzakładowej Organiza-
cji Związkowej Pracowników 
Oświaty NSZZ Solidarność. 

Teoretycznie działa dobrze,
ale inaczej jest w praktyce
Rada Miejska w Dobrym Mie-
ście zdecydowała, że nie zostaną 
zmienione obwody szkolne i sieć 
szkół podstawowych w gminie. 
Kurator w swojej opinii nie wy-
raził natomiast zgody na funk-
cjonowanie ośmioklasowej 
Szkoły Podstawowej w Orze-
chowie jako filii SP3 w Dobrym 
Mieście. Może tam pozostać je-
dynie filia z nauczaniem począt-
kowym (I-III). Dzieci z klas IV-
-VI będą uczyć się w Dobrym 
Mieście w Szkole Podstawowej 
nr 3. Według przepisów Prawa 
Oświatowego, które wejdą w ży-
cie 1 września 2017 roku (art.95 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
roku przyp.red.) szkoła filialna 

może obejmować jedynie część 
klas szkoły podstawowej i dla-
tego nie jest możliwe utworze-
nie szkoły filialnej z klasami 
I-VIII. Organ prowadzący i dy-
rektorzy szkół na nowo muszą 
zastanowić się nad przyszłorocz-
nymi arkuszami organizacyj-
nymi szkół, także w kontekście 
ewentualnych zwolnień nauczy-
cieli. -Moim zadaniem, nie jest 
prawdą stwierdzenie pani mini-
ster, że nie będzie zwolnień na-
uczycieli w gimnazjach- mówi 
Beata Harań, zastępca burmi-
strza Dobrego Miasta. Zwol-
nienia nastąpią w gimnazjach 
i w szkołach podstawowych. Do 
tej pory w szkołach podstawo-
wych i gimnazjach było 9 klas -6 
plus 3. Teraz będzie 8 klas, czyli 

ubywa jeden oddział. Siłą rzeczy, 
oznacza to mniej miejsc pracy 
dla nauczycieli. Częściowo bę-
dziemy ratować się tym, że do 
tej pory nauczyciele mieli nad-
godziny po to, żeby gmina nie 
musiała wypłacać w styczniu 
dodatku wyrównawczego. Bę-
dziemy schodzić z tych nadgo-
dzin, być może będą ogranicze-
nia etatów. 

MEN się spóźnia 
z przepisami i pieniędzmi
na pracownie
Planowanie pracy szkół w przy-
szłym roku szkolnym utrudnia 
fakt, że do samorządów i szkół 
nie dotarło jeszcze podpisane 
przez panią minister Annę Za-
lewską rozporządzenie na te-

mat ramowych planów naucza-
nia. Rozporządzenie reguluje, 
ile godzin musi przypadać na 
dany oddział. Dopóki nie jest to 
akt prawny, dyrektorzy szkół nie 
mogą przygotować arkuszy orga-
nizacyjnych, a trzeba je oddać do 
zatwierdzenia burmistrzowi do 
połowy przyszłego miesiąca. Or-
gan prowadzący ma obowiązek 
następnie przesłać arkusze do za-
twierdzenia Kuratorowi Oświaty.
Solidarność negatywnie usto-
sunkowała się do tego, że Rada 
Miejska nie zdecydowała się 
zmienić granic obwodów szkol-
nych po to, żeby zwiększyć ob-

wód Szkoły Podstawowej nr 
3, a także nie włączyła Gim-
nazjum Publicznego do SP 3. 
-Moim zadaniem to rodzic de-
cyduje, do której szkoły posyła 
swoje dziecko. Nie możemy mu 
tego narzucić odgórnie. Nato-
miast połączenie obu szkół wcale 
nie zagwarantowałoby nauczy-
cielom zatrudnienia – uważa 
Beata Harań. Ci sami nauczy-
ciele zostaliby zwolnieni nie jako 
pracownicy gimnazjum, a szkoły 
podstawowej. Hipokryzją jest 
dla mnie to, że związki nie wal-
czyły o sprawy oświaty na eta-
pie tworzenia reformy, a do-
piero w momencie jej wdrażania. 
Można było starać się chociażby 
o czasowe przywrócenie wcze-
śniejszych emerytur dla nauczy-
cieli. W tej chwili związki walczą 
z samorządami, które jedynie re-

alizują prawo. Osobiście nie oce-
niam pozytywnie likwidacji gim-
nazjów. Funkcjonowały od wielu 
lat i radziły sobie coraz lepiej. 
Oczywiście, pewne zmiany za-
wsze są potrzebne, ale nie na-
leżało wywracać całego sys-
temu do góry nogami i to w tak 
szybkim tempie- ocenia Beata 
Harań. Nie należy także zapo-
minać o kosztach reformy, po-
noszonych przez gminy. Trzeba 
będzie wyposażyć pracownie 
chemii, biologii, fizyki, geografii 
w szkołach podstawowych kosz-
tem oszczędności na innych wy-
datkach. Na spotkaniu Kuratora 
z samorządowcami padło pyta-
nie o dofinansowanie, np. w for-
mie zwiększonej subwencji szkol-
nej. Dowiedzieliśmy się, że mamy 
o tym rozmawiać później. 

rad

Do 31 marca 2017 r. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, czyli 
rady poszczególnych gmin i powiatów,  muszą podjąć uchwały w sprawie dostosowa-
nia sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Wcześniej pozytywną opinię w sprawie 
tych zmian musi wydać właściwy kurator oświaty  i związki zawodowe.

W gminie Dobre Miasto reforma 
edukacji z pierwszymi problemami

Uczestnicy i opiekunowie tegorocznej edycji konkursu

SP Nr 3 i Gimnzajum Publiczne w Dobrym Mieście 
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O przyznaniu nagród decydo-
wała kapituła na podstawie nad-
syłanych wcześniej zgłoszeń. 
Nagrody – statuetki, dyplomy, 
bony na zakupy w sklepie spor-
towym – wręczano w czterech 
kategoriach. Pierwsza z nich 
to „sportowiec” podzielona na 
podkategorie wiekowe. Wśród 
uczniów szkół podstawowych 
zwyciężył Wiktor Augustow-
ski, zawodnik Klubu Sporto-
wego Egida, który zdobył złoty 
medal w 11 edycji otwartych mi-
strzostw świata w taekwondo. 
Najlepszym gimnazjalista został 
Igor Włodarczyk, to wicemistrz 
i brązowy medalista Europy 
w grapplingu, członek klubu Ar-
rachion Olsztyn. Najwybitniej-
szym uczniem szkoły ponadgim-
nazjalnej został Dawid Burczak 
z LKK Warmia, który zajął m.in. 
I miejsce w Pucharze Świata 
Tour of Łódź oraz czołowe miej-
sca w Pucharach Świata w Bel-
gii, Holandii i Luksemburgu. 
W kategorii open zwycię-
żył Piotr Kula, żeglarz, mistrz 

Polski w klasie Finn, który 
w zeszłym roku zajął 16 miejsce 
w Mistrzostwach Świata w tej 

klasie. Piotr Kula został także 
wybrany Sportowcem Roku 
2016.

Nowością tegorocznej Gali było 
przyznanie nagrody w kategorii 
Działacz Sportowy Roku. Otrzy-
mał ją Narcyz Klik, wieloletni 
sekretarz Ludowego Klubu Ko-

larskiego „Warmia”. Natomiast 
trener LKK „Warmia” Dariusz 
Jaskulski został wybrany Tre-

nerem Roku. Najlepszym Wy-
darzeniem Sportowym Roku 
uznano obchody 70-lecia Bi-
skupieckiego Klubu Sporto-
wego „Tęcza”, które odbyły się 

25 czerwca 2016r. Rozegrano 
wtedy mecze między młodymi 
piłkarzami Tęczy a byłymi za-

wodnikami, a także seniorami 
Tęczy, a kadrą Jerzego Engela. 
Kumulacją sportowych emocji 
było wspólne oglądanie na tele-
bimie reprezentacji Polski pod-
czas meczu ze Szwajcarią. 
Równie ważnym jak rozdawa-
nie nagród elementem gali było 
wręczenie po raz pierwszy sty-
pendiów sportowych Burmistrza 
Biskupca na rok 2017. Zgodnie 
z regulaminem mają one trafiać 
do najzdolniejszych młodych 
sportowców. 300 zł miesięcz-
nie decyzją kapituły będą otrzy-
mywać: Wiktor Augustowski, 
Igor Włodarczyk i Dawid Bur-
czak.
- To niesamowite, że mamy zna-
czących zawodników z Biskupca 
na szczeblu krajowym i między-
narodowym. Cieszę się także, że 
nie brakuje sportowców startu-
jących w naszych gminnych i lo-
kalnych zawodach. Możemy być 
dumni, bo sport w Biskupcu jest 
naprawdę na bardzo wysokim 
poziomie – mówił po gali bur-
mistrz Biskupca, Kamil Kozłow-
ski. - Ze swojej strony staramy 
się pomagać, chociażby przy-
znając stypendia i w ten sposób 
dokładać cegiełkę do budowania 
ich sukcesów. 

raf

17 marca w Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu spotkali się 
mieszkańcy gminy związani ze sportem – zawodnicy, trenerzy, dzia-
łacze, organizatorzy, ale także ich bliscy i kibice. Okazją była II Gala 
Sportu, na której uhonorowano najlepszych w swoich kategoriach.

II Gala Sportu w Biskupcu

Uczestnicy tegorocznej II Gali Sportu w Biskupcu

Wyróżnieni trenerzy z burmistrzem Biskupca Kamilem Kozłowskim (pierwszy z prawej ) Występ cheerleaderek  to miły akcent na sportowej imprezie
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Jedne z najlepszych, jedne 
z najpopularniejszych, cie-
szące się uznaniem nie tylko 
krytyków, ale przede wszyst-
kim widzów, bo to dla nich 
przygotowywane są Olsztyń-
skie Spotkania Teatralne.  
W sprzedaży dostępne są jeszcze 
bilety na niektóre spektakle.
Polecamy zwłaszcza dwa – 
„Harper” Teatru im. Stefana 
Żeromskiego z Kielc – opo-
wieść o Harper Regan, która 
w sierpniową noc opuszcza 
swój dom, męża, córkę i idzie 

przed siebie. Nikomu nie zdra-
dziła swoich planów, ryzyku-
jąc utratę wszystkiego. „Sztuka 

mówi o pokusie melancholii, 
kłamstwa, uprzedzenia i potrze-
bie uznania bolesnej prawdy; 

obsesyjna ciekawość bohaterki 
wyciąga ze Stephensa pokaźny 
kawałek oryginalnego pisar-
stwa” – The Times – ten spek-
takl zobaczyć można 28 marca 
na Scenie Dużej. Natomiast 

30 marca, także na Scenie Du-
żej, wystawione zostanie przed-
stawienie „Bez znieczulenia” 
Teatru im. Jana Kochanow-
skiego z Opola. To dotkliwa, bo-
lesna, historia człowieka, który 

w mgnieniu oka traci dorobek ży-
cia, stacza się coraz niżej w hie-
rarchii zawodowej, a jego życie 
prywatne rozsypuje się. Przed-
stawienie w reżyserii Piotra 
Ratajczaka pokazuje, że splot 
niekorzystnych okoliczności, 
zakulisowe działania polityczne 
i zwykła ludzka niechęć mogą 
dotknąć każdego, niezależnie od 
czasu i systemu, w którym żyje. 
Inspiracją do powstania przed-
stawienia stał się scenariusz 
Agnieszki Holland i Andrzeja 
Wajdy do głośnego filmu Wajdy 
pod tym samym tytułem.
Olsztyńskie Spotkania Te-
atralne potrwają od 25 marca 
do 1 kwietnia.
Więcej informacji na 
www.ost.olsztyn.pl

W jej wykonaniu z towarzy-
szeniem orkiestry usłyszymy 
I Koncert skrzypcowy op. 8 Jo-
achima Kaczkowskiego. Mu-
zyka tego popularnego w XIX 
w. kompozytora, skrzypka i pe-
dagoga, urodzonego w Warsza-
wie rówieśnika Fryderyka Cho-
pina zostanie nam przypomniana 
po ponad 150 latach. Stanie się 
to za sprawą m.in. Moniki Don-
dalskiej, solistki i koncert-
mistrzyni Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej, która 
twórczość Joachima Kaczkow-

skiego uczyniła jednym z przed-
miotów swoich artystycznych 
poszukiwań. 
W koncercie ponadto usły-
szymy Uwerturę do opery Ła-
skawość Tytusa; KV 621 Wol-
fganga Amadeusa Mozarta.
To jedna z ostatnich kompo-
zycji przedwcześnie zmarłego 
Mozarta, napisana w dwóch ak-
tach do libretta Caterina Maz-
zoli (według Pietra Metastasia) 
jest jedną z rzadziej wykony-
wanych oper kompozytora. Pra-
premiera Łaskawość Tytusa 

odbyła się 6 września 1791 r.  
w Teatrze Narodowym w Pra-
dze. 
Piątkowy koncert dopełni 
I Symfonia c-moll op. 68 Johan-
nesa Brahmsa. Trzeci z wielkich 
„Panów B” po Bachu i Beetho-
venie uchodził Brahms za kon-
tynuatora najlepszych tradycji 
niemieckiej symfoniki. Gorący 
zwolennik muzyki absolut-
nej, antagonista Wagnera ma-
wiał o sobie, że urodził się zbyt 
późno. W ten sposób dawał wy-
raz swojemu niezadowoleniu 
z powodu romantycznego pro-
gramizmu, jaki wdzierał się do 
serc berlińskiej i wiedeńskiej 
publiczności. Między innymi 
z tych powodów jego I symfo-

nia nazywana jest „X symfonią 
Beethovena”. Podobnie jak jego 
muzyczny mentor Brahms jawi 
się w niej jako piewca klasycz-
nej formy. Zwarta, przejrzy-
sta budowa, nie przeszkadzała 
jednak kompozytorowi w uka-
zywaniu pokładów wspaniałej 
ekspresji, wielkiego dramaty-

zmu i siły wyrazu jaka cecho-
wać będzie również jego ko-
lejne dzieła symfoniczne.
Bilety w cenie 40 zł normalny, 
30 zł ulgowy do nabycia w ka-
sie pon.-pt. w godz.10-18 oraz 
poprzez stronę internetową 
Filharmonii. 
Serdecznie zapraszamy!

W obu w/w kategoriach nomino-
wano po 5 albumów płytowych. 
W tegorocznej edycji zarejestro-
wano łącznie 1038 zgłoszeń al-
bumów, singli i teledysków. 
W ośmiu kategoriach Frydery-
ków 2017 – „Muzyka Poważna” 
konkurowało121 albumów.
Płyta będąca pierwszym w hi-
storii studyjnym nagraniem ora-
torium „Quo vadis” nagrana zo-
stała w Filharmonii z udziałem 
znakomitości światowej wo-
kalistyki: Aleksandry Kurzak 
– sopran, Artura Rucińskiego 
– baryton i Rafała Siwka– bas. 
Solistom towarzyszyła orkiestra 

symfoniczna Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Olsztynie 
oraz krakowski chór „Górecki 
Chamber Choir”. Całość zza pul-
pitu dyrygenckiego poprowadził 
Piotr Sułkowski – dyrektor na-
czelny i artystyczny Filharmonii. 
Producentem płyty Quo va-
dis jest Instytut Muzyki i Tańca 
realizujący ustanowiony przez 
Sejm RP program obchodów 
Roku Feliksa Nowowiejskiego 
2016 oraz Warmińsko-Mazur-
ska Filharmonia im. F. Nowo-
wiejskiego w Olsztynie, dla któ-
rej wydanie płyty jest ważnym 

wydarzeniem jubileuszu 70-le-
cia Orkiestry i podsumowaniem 
wielu działań koncertowych 
związanych z rokiem patrona in-

stytucji, że wspomnimy tutaj pre-
zentacje dzieła Quo vadis w Kra-
kowie, Barczewie i Warszawie. 
Wszystkie te działania mają na 

celu przywrócenie kompozyto-
rowi z Warmii należnego miejsca 
w polskiej i światowej kulturze 
muzycznej. Popularyzacja kom-

pozytora trwa również w 2017 
roku - 7 lutego br. przypadała 140 
rocznica urodzin F. Nowowiej-
skiego, a plany Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej obejmują 
prezentację Quo vadis w Berlinie 
i Rzymie oraz w Carnegie Hall 
w Nowym Jorku gdzie kom-
pozytor osobiście poprowadził 
swoje dzieło.
Oratorium Quo vadis op. 30 
Feliksa Nowowiejskiego (1877-
1946), skomponowane w roku 
1903, jest najsłynniejszym dzie-
łem kompozytora z Warmii. 
Temat, wzięty z powieści, która 
przyniosła światową sławę Sien-
kiewiczowi, okazał się również 
dla Nowowiejskiego szczęśliwy. 
Student berlińskiej Szkoły Mi-
strzów, świeżo po pierwszym 
z wielkich sukcesów, jakim było 

uzyskanie tzw Nagrody Rzym-
skiej im. Meyerbeera, przebywał 
w 1903 roku w Rzymie. I tam, 
pośród antycznych pamiątek, 
pod wrażeniem miejsc opisywa-
nych w powieści Sienkiewicza, 
powziął zamiar stworzenia kom-
pozycji wokalno-instrumental-
nej, wysnutej z dziejów pierw-
szych chrześcijan. Ostatecznie 
skrystalizował się pomysł 5-czę-
ściowej kantaty, którą podtytuł 
określa jako „sceny dramatyczne 
na bas, baryton, sopran, chór, or-
kiestrę symfoniczną i organy” do 
libretta niemieckiej pisarki Anto-
nii Jungst. 
W okresie międzywojennym 
Quo vadis prezentowane było 
ok. 200 razy w miastach Europy 
i obu Ameryk, wykonywane 
w 13 językach. 

Już 25 marca w Teatrze Jaracza startują jubileuszowe, 25. Olsztyńskie Spotkania Te-
atralne. 13 tytułów, 150 gości – aktorów, reżyserów, pracowników technicznych, gar-
derobianych itd., z 8 miast, ponad 15 godzin teatralnych widowisk, które obejrzy około 
cztery i pół tysiąca widzów, a to wszystko w zaledwie 8 dni– oczywiście w jednym 
miejscu – Teatrze Jaracza.

Jubileuszowe Spotkania Teatralne w „Jaraczu”

W dniu 24 marca (piątek) 2017r., o godz. 19. 00 Filharmonia Warmińsko-Mazurska 
zaprasza na kolejny Koncert symfoniczny. Tego dnia filharmoników warmińsko-ma-
zurskich poprowadzi zza pulpitu dyrygenckiego Jesus Medina (Meksyk), a solistką 
koncertu będzie skrzypaczka Monika Dondalska. 

Koncert symfoniczny w Filharmonii

Album z oratorium „Quo vadis” Feliksa Nowowiejskiego został nominowany przez 
Akademię Fonograficzną do nagrody „FRYDERYK 2017” w dwóch kategoriach:

Dwie nominacje do Fryderyka 2017 dla olsztyńskiej Filharmonii 

 – ALBUM ROKU MUZYKA CHÓRALNA, ORATORYJNA I OPEROWA
 – NAJWYBITNIEJSZE NAGRANIE MUZYKI POLSKIEJ

„Harper” Teatru im. Stefana Żeromskiego z Kielc

„Bez znieczulenia” Teatru im. Jana Kochanowskiego z Opola

Monika Dondalska

Jesus Medina
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Trzecia pod względem popar-
cia (prawie 800 mieszkańców) 
inicjatywa pierwszej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego, według 
pierwotnych zapowiedzi ratu-
sza uruchomiona miała zostać 
w okolicach 2016 roku. Stowa-
rzyszenie Wizja Lokalna posta-
nowiło wspomóc urzędników 
i przeprowadzić wśród miesz-
kańców badania ankietowe jak 
system powinien funkcjonować, 
akcję zapowiadając jako swoiste 
referendum poparcia w tej spra-
wie. W ankiecie mieszkańcy 
pytani są o doświadczenia 
związane z podobnymi rozwią-
zaniami w innych miastach oraz 
oczekiwania względem systemu 
roweru miejskiego w stolicy 
Warmii i Mazur. Wśród pytań 

pojawiają się te o koszta korzy-
stania, najważniejsze cechy, za-
kres czasowy funkcjonowania 
czy model rozbudowy systemu. 
Jest również miejsce na własne 
uwagi i spostrzeżenia.
- Propozycja utworzenia w Olsz-
tynie systemu samoobsługo-
wych i całodobowych wypo-
życzalni rowerów miejskich to 
rozwiązanie znane i sprawdzone 
w wielu polskich i europejskich 
miastach. Uważamy, że dosko-
nale sprawdziłoby się również 
w Olsztynie. Za pomocą prowa-
dzonej akcji ankietowej chcemy 
pokazać urzędnikom zaintereso-
wanie tematem ze strony miesz-
kańców oraz pomóc im podjąć 
decyzję o wprowadzeniu tego 
rozwiązania już w następnym 

roku - mówi Paweł Klonowski, 
przewodniczący Wizji Lokal-
nej.
W zamyśle pomysłodawców 
wprowadzenie rozwiązania, 
obok autobusów i tramwajów, 
służyłyby mieszkańcom jako 

dodatkowy środek komunikacji. 
W tym celu oprócz woli o pod-
jęciu inicjatywy, niezbędna jest 
również decyzja o przeznacze-
niu środków finansowych na jej 
realizację.
- Efektem akcji, podobnie jak 
w przypadku dwóch poprzed-
nich przeprowadzonych przez 
nas badań miejskich na temat 
Łynostrady i Dworca Zachod-
niego, będzie publiczny ra-
port. Dokument będzie oczywi-
ście dostępny publicznie. Ma on 
stanowić źródło wiedzy, ale też 
społeczny mandat do rozmów 
na temat wprowadzenia miej-
skiego systemu stacji rowero-
wych z radnymi oraz oczywiście 
prezydentem - podkreśla Rafał 
Ostoja-Lniski, koordynator ba-
dań.
Treść trwającej do końca kwiet-
nia ankiety dostępna jest pod 
adresem - http://www.ebadania.
pl/872c11fe349cbec4
Więcej informacji na stronach:
www.facebook.com/
wizjalokalnaolsztyna
www.facebook.com/olsztynski
rowermiejski tel. 504770710

W trwających od początku stycznia badaniach ankietowych stowarzyszenia „Wizja Lokalna”, 
których tematem jest kwestia wprowadzenia w Olsztynie publicznego systemu stacji rowe-
rów miejskich, wzięło już udział ponad pół tysiąca olsztynian. Organizatorzy zachęcani suk-
cesem ubiegłorocznych badań w sprawie przyszłości Łynostrady, podczas których udało im 
się zebrać prawie 1300 ankiet, postanowili spróbować ponownie przepytać reprezentatywną 
grupę ponad tysiąca mieszkańców. W tym właśnie celu termin zbierania ankiet przedłużony 
został do końca kwietnia.

Rower miejski w Olsztynie. Ponad pół tysiąca
mieszkańców wyraziło zdanie, docelowo 
ma być ich ponad tysiąc

Zdrowa Kuchnia
Mini kanapeczki z konfiturą 
z buraka i śledzikiem

Bez grama śmietany, lekki 
krem porowo -ziemniaczny 
z grzankamiSkładniki:

► cebula - 1 średnia sztuka 
► masło - 1 łyżka
► buraki - czerwone 0,5kg
► cukier - brązowy 200g
► sok z cytryny - 2 łyżki
►ocet jabłkowy - 2 łyżki
► imbir - ½ łyżeczki
► cynamon - ½ łyżeczki
► twaróg tłusty - 300g
► chleb tostowy pełnoziarnisty- (np. od Dan Cake)
► filety śledziowe - 4 szt.
► olej rzepakowy tłoczony na zimno lub zwykły
► szczypiorek - 1 pęczek

Składniki:
► por - 2 sztuki                                                      
► ziemniaki - 350 g                  
► marchewka - 50 g
► bulion warzywny - 1 litr
► czosnek - 1 ząbek
► cebula dymka - 1 sztuka
► olej rzepakowy - 2 łyżki
► sól i pieprz do smaku
► suszony tymianek - ½ łyżeczki
► gałka muszkatołowa - ½ łyżeczki                           
► chleb bawarski wieloziarnisty Dan Cake
► oliwa z oliwek - 2 łyżki

Wykonanie:
Cebulę pokroić w drobną kostkę i poddusić na maśle. Dodać starkowane na grubym oczku buraki, cu-
kier, sok z cytryny i ocet jabłkowy. Doprawić imbirem, cynamonem i dusić na wolnym ogniu do mięk-
kości, często mieszając. Po ok. 30 minutach, gdy płyn odparuje, a buraki zmiękną dodać podprażone 
na suchej patelni migdały, wymieszać i odstawić do wystygnięcia. Filety śledziowe wymoczyć w zim-
nej wodzie, żeby straciły nadmierną słoność. Z chleba tostowego dan cake wyciąć szklanką krążki, na 
każdy wyłożyć łyżeczkę twarogu i rozsmarować. Na twaróg konfiturę z buraka i kawałek fileta śledzio-
wego. Tak przygotowane kanapeczki pokropić olejem i udekorować pokrojonym szczypiorkiem.
Smacznego!

Wykonanie:
Zieloną część pora odkroić, pozostałą białą część pokroić w cienkie krążki i razem z pokrojoną 
w kostkę cebulą i czosnkiem krótko podsmażyć w garnku na rozgrzanym oleju. Dodać obrane i pokro-
jone w kostkę ziemniaki i marchew. Całość zalać bulionem warzywnym, doprawić solą, pieprzem, ty-
miankiem, gałką muszkatołową i ugotować pod przykryciem do miękkości. Następnie dokładnie zmik-
sować blenderem. Kromki chleba bawarskiego Dan Cake ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia, skropić oliwą z oliwek i zapiec w piekarniku na złoty kolor. 
Krem porowo-ziemniaczany podawać z ciepłymi grzankami.
Smacznego!

Rower to środek komunikacji miejskiej 
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AUTO-MOTO KUPIĘ

ABSOLUTNIE każdą Toyotę 
z lat 88-2010 w każdym stanie 
technicznym, 514-359-062.
ABSOLUTNIE kupię każdego 
Mercedesa Sprintera, Kaczke, 
190, w każdym stanie, 514-359-
062.
HYUNDAI H100, Pregio, 
w każdym stanie, 514-359-062.
KUPIĘ Busa z siedzeniami do 
6000zł. Oferować wszystko, 
788-988-911.

INNE KUPIĘ

MASZYNY stolarskie, 602-459-
611.
PŁYTA drogowa mon, jumbo, 
trelinka, cegła, płytki chodni-
kowe, ściany oporowe, kru-
szywo betonowe, konstrukcje 
stalowe. Prowadzimy skup pre-
fabrykatów po skończonej inwe-
stycji: płyt drogowych jumbo, 
kostki oraz kontenerów budow-
lanych. 500-104-197.

PRACA DAM/SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o nie-
pełnosprawności, podejmę pracę 
jako dozorca wraz z zamieszka-
niem z małą odpłatnością. Olsz-
tyn, okolice. Tel.727243487. 
! Ciekawe możliwości dorabia-
nia dla każdego 601-64-90-31, 
504-175-182.
DO dociepleń tel. 504-662-051.
KIEROWCA C+E www.dom-
kiangielskie.pl Dorotowo, 503-
103-703.
KIEROWCĘ na tira wschód- za-
chód, 664-763-015.
MECHANIK samochodowy 
600-262-078; 696-099-319.
MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie 
rolnym z zakwaterowaniem, 
500-237-803.
OGÓLNOBUDOWLANYCH 
z okolic Olsztynka, 502-106-
183.
OPIEKUNKI do Niemiec nowe 
oferty, 737-499-812 www.am-
bercare24.pl.

PRACA Niemcy, rusztowania, 
kontakt po Polsku. Poniedziałek- 
piątek 8.00- 20.00, (0049) 17-24-
604-550.

PRACOWNIKA fizycznego za-
trudnię sezonowo, 691-17-82-44.

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ/WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ pokoju do wy-
najęcia w weekendy lub dluż-
szy okres z oddzielnym wej-
ściem w Olsztynie. Proszę o sms. 
Tel.727243487. 
DOM- siedlisko Dywity, Łu-
gwałd, Spręcowo, 666-286-185.
GOSPODARSTWO do 50h, 
510-873-203.
KUPIĘ działkę ogrodniczą, 536-
781-312.
KUPIĘ garaż w Olsztynie do 
10.000zł- gotówka- 725-400-
333.
KUPIĘ lub wynajmę mieszka-
nie 1 lub 2-pokojowe 20-36m2, 
w śródmieściu bądź pobliżu 
w budynkach wybudowanych 
po 1956r. Nie dotyczy wieżow-
ców i kamienic. Oferty o nume-
rze 140317OPB1 proszę składać 
w biurze ogłoszeń GO ul. Party-
zantów 28.
KUPIĘ łąki z torfem powyżej 
1ha 502-070-262.

KUPIĘ M-3, M-4 724-879-878.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

MIESZKANIE w centrum 46 
m2, trzy pokoje sprzedam, 
tel.519 487 038.

SPRZEDAM 
działkę z warunkami 

zabudowy 8 km od Olsztyna, 
5000 m2 za 130 tys. zł. 

Tel. 669 336 031. 

48,7M.KW. 2-pokojowe Barcza 
602-313-371.
BARCIKOWO k/Dobrego Mia-
sta, 10 działek z warunkami na 
ich zabudowę (3-4tyś. m2) gra-
nica z lasem, południowe zbo-
cza, wybudowana trafostacja, 
27zł/m2, 517-663-799.
DOM 137m2 w Dobrym Mie-
ście, podpiwniczony, piętrowy 
6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 
budynek gospodarczy, działka 
560m2, 606-333-981.
DOM nowy Olsztyn, 604-648-
773.
DOM w centrum miasta przysto-
sowany na dwie rodziny 130m, 
działka 350m, tel. 501-968-727.
DZIAŁKA budowlana Redy-
kajny, 601-89-46-55.
E L B L Ą G - J AW O R O WA , 
działki budowlane sprzedam, 
506-098-502.
GRUNT rolny, dwie działki po 
4.60 ha sprzedam, tel. 506-593-
252.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

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

! Glazura, terakota, hydrauliczne, 
795-820-780.

!! Malowanie, szpachlowanie, 
glazura, 507-269-273.
ADAPTACJE, remonty, bu-
dowy, ogrody, kompleksowo 
501-481-210.
BUDOWA, remonty komplek-
sowo 607-533-161.
CYKLINOWANIE bezpyłowe 
podłogi+ schody, 507-306-262.
DACHY, 514-456-553.
GLAZURA, terakota, malowa-
nie, hydrauliczne, panele, (0-
89)534-07-45, 50-20-60-413.

KRYCIE dachów, 796-123-262.
MALOWANIE, szpachlowanie, 
roboty wykończeniowe, glazura, 
terakota, płyty K/G, poleca firma 
z długoletnią tradycją (89)541-
35-00 lub 504-720-494.
NAPRAWA okien, rolet, bram 
garażowych i żaluzji (89)541-35-
00, 504-720-494.
OGRODZENIE sitaka, klinkier, 
układanie kostki, drewutnie tel. 
504-662-051.
POSADZKI maszynowe, 513-
174-051.

OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA

REKLAMA

Miejsce 
na 

Twoje 
ogłoszenie 

drobne

Miejsce 
na 

Twoje 
ogłoszenie 

drobne
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Przypomnijmy, że futboliści 
z Olsztyna osiągnęli historyczny 
sukces i awansowali do pierw-
szej ligi futbolu amerykańskiego. 
Podczas konferencji przedsta-
wieni zostali tegoroczni rywale 
olsztyńskiego zespołu. Wydaje 
się, że ten najtrudniejszy prze-
ciwnik to Warsaw Sharks, czyli 
rywal, z którym Lakers zmierzą 
się już w pierwszej kolejce.

Drużyna ta, w poprzednim sezo-
nie wcale nie spadła z najwyższej 
klasy rozgrywkowej, tylko z niej 
zrezygnowała. Po prostu posta-
nowiła rozgrywać swoje mecze 
w niższej klasie rozgrywkowej, 
ponieważ pod względem finan-
sowym i organizacyjnym nie 
była już w stanie rywalizować 
w Top Lidze. 
Jak wiemy nowym trenerem 

olsztyńskiej drużyny został Ja-
mar Dials, który jednocześnie 
jest jej zawodnikiem. Jamar mó-
wił o tym, że będzie starał się jak 
najlepiej łączyć te dwie funkcje. 
Będzie chciał wprowadzać ele-
menty szkoleniowe, które podpa-
trzył u byłego trenera Rafała Za-
padki, a jeżeli mu się to uda to 
na pewno zespół osiągnie zamie-
rzone cele.

Drużyna przed tym sezonem 
wzmocniła się. Dołączył do 
niej Piotr Sięmiątkowski, który 
jest zawodnikiem linii defen-
sywnej, a dotychczas występo-

wał w Kraków Tigers. Oprócz 
niego do zespołu dołączyło jesz-
cze dwóch graczy: Damian Soł-
tysiuk i Artur Ostrzyż. Właśnie 
ci zawodnicy mają być sporą na-
dzieją przed nowymi rozgryw-
kami. Oprócz nich do drużyny 
dołączyli także utalentowani ju-
niorzy.
Warto dodać, że Rafał Szymań-
ski, wychowanek Lakers Olsz-

tyn, kilka miesięcy temu brał 
udział w obozie treningowym 
w Niemczech i tam został za-
uważony przez skautów z USA. 
Niedługo potem odezwały się 
do niego aż 3 szkoły, z których 
Rafał wybrał Rabun Gap-Na-
coochee School. I już niedługo 
będzie występował za oceanem. 

Sam zawodnik twierdził, że 
kluczowe w tej całej spra-
wie były pieniądze. Chodziło 
o opłacenie roku akademic-
kiego. Szkoła, którą wybrał za-
pewniła mu stypendium, które 
praktycznie w całości pokryje 
wszystkie opłaty.

raf

W kinie Helios odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez 
AZS UWM Olsztyn Lakers. Przedstawiony został skład drużyny, nowe 
koszulki, a także sponsorzy, którzy będą wspierać olsztynian w tym 
sezonie.

AZS UWM Olsztyn Lakers zaprezentował 
skład przed nowym sezonem

Nagrodę za najlepszą walkę ca-
łych mistrzostw otrzymał Ni-
kodem Kiński, a było to na-
prawdę spore wyróżnienie. 
Jego rywalem był zawodnik 
ze Szczytna, a walka była nie-
zwykle zacięta i wyrównana. 
Pierwszą rundę zawodnik klubu 
ze Świątek raczej przegrał, ale 
później odwrócił losy poje-
dynku. W drugiej rundzie prze-
ciwnik Nikodema wylądował 
na deskach i był liczony przez 
sędziego. To wszystko ustawiło 
walkę i spowodowało, że Ni-
kodem Kiński wygrał ten po-
jedynek. Walka była na tyle 
emocjonująca, że to właśnie 
ona została wybrana najlepszą 
walką całych zawodów.
Bardzo dobrze podczas za-
wodów w Elblągu walczył 

także Krzysztof Wrzo-
sek. Wygrał on swój po-
jedynek jednogłośnie na 
punkty, okupił tę walkę 
drobną kontuzją, ale 
było warto, ponieważ 
dzięki wygranej, wy-
walczył kwalifikację do 
Mistrzostw Polski Ju-
niorów. Tytuł Mistrza 
Województwa wywal-
czył także Dawid Kal-
wara, który w walce 
pokonał zawodnika 
z Kętrzyna.
Trener UKS BOKS, Ka-
rol Tuchewicz uważa, 
że Dawid Kalwara może 
w przyszłości osiągnąć spore 
sukcesy – Ja wobec Dawida 
mam trochę większe oczekiwa-
nia. On wygrał tę walkę i to wy-

raźnie, ale to jest taki chłopiec, 
którego stać na bardzo dużo, 
nie tylko na medale mistrzostw 
Polski i chciałbym, żeby on wię-

cej wkładał w te walki techniki. 
Moje zdanie jest takie, że jeżeli 
on poprawi ten aspekt, to me-
dale z Mistrzostw Polski nie 

będą go satysfakcjonowały.
Tytuły wywalczyły także dwie 
dziewczyny Agnieszka Pawli-
kowska i Kasia Skrzypkow-

ska. O tym co skłania dziew-
czyny do tego, żeby trenować 
boks, opowiedziała nam Eliza 
Zych – Przyszłyśmy raz spraw-

dzić jak będzie i tak zostałyśmy. 
Na treningi chodzimy pół roku. 
Dopiero zaczynamy tę przygodę 
z boksem, ale chcemy, żeby po-
szło nam jak najlepiej. Chcemy 

przełamać pewne stereo-
typy i pokazać, że boks to 
nie jest tylko męski sport. 
Fajna jest także ta ad-
renalina, która nam to-
warzyszy podczas walk 
w ringu.
Karol Tuchewicz po-
wiedział nam także, 
o przyszłych planach 
startowych swoich pod-
opiecznych – Nie wiemy 
dokładnie gdzie będą 
turnieje, jakie dosta-
niemy pieniądze. W bok-
sie bardzo ważne jest 
doświadczenie, musimy 
jeździć po całej Polsce 
i boksować. Jeżeli będą 

pieniądze, jeżeli wspomogą 
nas nasi sponsorzy, to chcemy 
często jeździć na turnieje, na-
wet co dwa tygodnie, ponieważ 

nasi bokserzy muszą zbierać 
cenne doświadczenie. Chcemy 
dobrze się przygotować na Mi-
strzostwa Polski Młodzików, 
które odbędą się w grudniu, 
a także na Mistrzostwa Pol-
ski Kadetów, które odbędą się 
w lipcu. Jeżeli chodzi o dziew-
czyny, to myślę, że będą one go-
towe, żeby z Pucharu Polski, 
po wakacjach, przywieźć jakieś 
medale.
W zeszłym roku w Świątkach 
miał miejsce turniej bokser-
ski, który cieszył się sporym 
zainteresowaniem. Trener Ka-
rol Tuchewicz, chciałby, żeby 
również w tym roku, taki tur-
niej się odbył – Chciałbym to 
powtórzyć, tylko wiadomo, taki 
turniej to są duże koszty. Na or-
ganizację potrzebnych jest od 5 
do 7 tysięcy złotych. Napisałem 
projekt do starostwa i wystar-
towałem w konkursie, właśnie 
na organizację takiego tur-
nieju. Jeżeli się uda otrzymać 
wsparcie ze starostwa to będzie 
nam dużo łatwiej go zorganizo-
wać. Turniej planowany jest na 
grudzień tego roku

raf

W Elblągu odbyły się Mistrzostwa Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w boksie. Podczas tych zawo-
dów spore sukcesy odniósł bokserski klub UKS BOKS 
ze Świątek.

Sukcesy klubu bokserskiego UKS BOKS Świątki 
na Mistrzostwach Województwa w Elblągu

Drużyna Lakers’ów z Olsztyna

Rafał Szymański

Zawodnicy UKS BOKS ze Świątek z nagrodami, ale wcześniej wylany pot na treningach z trenerem Karolem 
Tuchewiczem jest najlepszą gwarancją dobrego przygotowania do zawodów



16 www.facebook.com/wgwarminska22.03 - 04.04.2017 r. numer 97 www.gwarminska.pl
SPORT/REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Olsztynianie rozpoczęli rundę 
wiosenną w bardzo dobrym 
stylu, chociaż z przeciętnym do-
robkiem punktowym. Trzeba 
jednak powiedzieć, że Stomil 
zremisował z dwoma bardzo sil-
nymi rywalami, czyli GKS-em 
Katowice i Zagłębiem Sosno-
wiec. Przy odrobienie szczęścia 
można było wygrać zarówno je-
den, jak i drugi mecz.
Przed meczem ze Zniczem 
Pruszków, nikt w Olsztynie nie 
przewidywał innego rozwiąza-
nia niż zwycięstwo. Znicz w ta-
beli zajmował 16 miejsce i ma 
bardzo małe szanse na utrzy-
manie się w pierwszej lidze. Od 
początku tego spoktania widać 
było, której drużynie bardziej 
zależy na wygranej. Stomil ata-
kował, ale niestety w ostatnim 
momencie brakowało wykoń-
czenia akcji.
Dobre sytuacje mieli Rafał 
Kujawa i Grzegorz Lech, ale 
piłka nie mogła znaleźć drogi 
do bramki. Olsztynianie total-
nie zepchnęli swojego rywala 

do defensywy i w 45 minucie 
w końcu dopięli swego. Bar-

dzo dobre dośrodkowanie Ja-
rosława Ratajczaka, strzałem 

głową wykończył Patryk Kun. 
Stomil objął prowadzenie, na 
które z przebiegu meczu zasłu-
giwał. Druga połowa również 

rozpoczęła się od ataków gospo-
darzy.

W tej części gry mieliśmy praw-
dziwy festiwal strzelecki w wy-
konaniu olsztyńskich piłkarzy. 
Rozpoczął go już w 52 minu-
cie Rafał Kujawa, który wyko-
rzystał świetne dośrodkowanie, 
niezwykle aktywnego, Patryka 
Kuna. Następna bramka Sto-
milu padła również po akcji tych 
dwóch zawodników. Patryk 
Kun zagrał prostopadłą piłkę, 
a Rafał Kujawa wyszedł sam na 
sam z bramkarzem gości i pew-
nie go pokonał.
Patryk Kun był zdecydowanie 
najlepszym zawodnikiem tego 
spotkania i potwierdził to jesz-
cze już dwie minuty po trzeciej 
bramce. Piotr Misztal, bramkarz 
Znicza, obronił dwa strzały olsz-
tyńskich piłkarzy, ale przy kolej-
nej dobitce Patryka Kuna był 
już bezradny i w Olsztynie mie-

liśmy już 4:0. Ostatecznie spo-
tkanie zakończyło się wynikiem 
5:1, ale co ciekawe wszystkie 
bramki strzelali olsztyńscy pił-
karze.
Najpierw bramkę samobójczą 
strzelił Arkadiusz Czarnecki, 
a później już do odpowied-
niej bramki trafił wprowadzony 
w drugiej połowie Paweł Wo-
jowski. Tak naprawdę trzeba 
przyznać, że był to najmniejszy 
wymiar kary dla Znicza Prusz-
ków, ponieważ Stomil rozegrał 
naprawdę bardzo dobry mecz. 
Widać było w tym spotkaniu ja-
kim potencjałem ofensywnym 
dysponuje olsztyński zespół. 
Dzięki tej wygranej Stomil odda-
lił się od strefy spadkowej i do na-
stępnych spotkań może już pod-
chodzić z większym spokojem.
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Stomil Olsztyn podejmował na własnym terenie, Znicz Pruszków. 
Olsztynianie byli faworytem tego meczu, ale trzeba było potwierdzić 
to jeszcze na boisku.

Stomil Olsztyn odniósł pewne zwycięstwo

Patryk Kun był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem meczu


