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Nie dla reformy oświaty

Eksplozji demograficznej 
nie ma 

Teatr Nowy

Jesteśmy blisko Mundialu 
Tak docelowo ma wyglądać stadion w Kaliningradzie
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Pomijając listopadowy „falstart” 
Michała Wypija – szefa okręgu 
partii Porozumienie, który ogło-
sił, iż „jest najpoważniejszym 
kandydatem prawicy w wybo-
rach na prezydenta Olsztyna” 
(z którą to opinią lokalna „pra-
wica” raczej się nie zgodziła), 
jak na razie o kandydaturach na 
funkcję włodarza stolicy woje-
wództwa głucho. Chociaż – jak 
wynika z doniesień prasowych 
– dyskusje na ten temat w struk-
turach regionalnych wszystkich 
największych ugrupowań po-
litycznych trwają już od kilku 
miesięcy. Decyzje jednak nie za-
padają, bo jak mówią lokalni po-
litycy – „chcą się do tych wybo-
rów rzetelnie przygotować”. Nie 
da się ukryć, że stoją oni przed 
trudnym wyborem. Wiąże się on 
bowiem z dużym ryzykiem pre-
stiżowej politycznej klęski.
Historia kampanii samorzą-
dowych w Olsztynie od roku 
2002, od kiedy to wyborcy bez-

pośrednio wskazują kandyda-
tów na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów, pokazuje przede 
wszystkim to, że „sondaże nie 
wygrywają wyborów”. Stąd 
i wiara, że kandydat ugrupowa-
nia, które ma wysokie poparcie 
opinii publicznej „w kapciach” 
zdobędzie mandat jest ułudna. 
Równie ułudna jest też wiara, 
że można wygrać wybory zgła-
szając mniej lub bardziej zna-
nych kandydatów „w ostat-
niej chwili”, nawet jeżeli w ich 
promocje zaangażowane zo-
staną wszystkie partyjne siły, 
z ich prominentnymi politykami 
włącznie (samo zdjęcie z Preze-
sem/Przewodniczącym ugrupo-
wania nie wystarcza). Miesiąc 
oficjalnej kampanii wyborczej 
to zbyt krótki okres czasu na za-
prezentowanie mieszkańcom 
miasta swojej osoby i programu. 
Niewątpliwie najlepszym przy-
kładem jest tu osoba Krzysztofa 
Krukowskiego – kandydata PO 
w przyśpieszonych wyborach 
prezydenckich w roku 2009.
Jak pokazuje historia wyborów 
lokalnych do wygranej nie za-
wsze przydatna jest plakietka 
partyjna – dwaj liderzy ostat-
nich kilku wyborów: obecny 
prezydent Olsztyna Piotr Grzy-
mowicz, jak i były prezydent 
Czesław Małkowski od dawna 
startują pod szyldem własnych, 

apartyjnych komitetów wy-
borczych, dystansując „partyj-
nych” konkurentów. Ich przy-
kład pokazuje również, że aby 
liczyć się w walce o olsztyńską 
prezydenturę trzeba mieć znane 
nazwisko, ugruntowaną pozy-
cję w mieście oraz niezbędne 
umiejętności potrzebne nie tylko 
w kampanii, ale i kompetencje 
oraz doświadczenie niezbędne 
do rządzenia dużym miastem.
I tu wydaje się leży przyczyna 
zwlekania ze wskazywaniem 
swoich kandydatów przez lo-
kalne struktury partyjne. Nie jest 
łatwo znaleźć kandydata o ta-
kich cechach, a do tego jeszcze 
mającego poparcie nie tylko lo-
kalnych polityków i na tyle zde-
terminowanego, aby nie bać się 
skutków ewentualnej porażki, 
która może oznaczać kres jego 
politycznej kariery.
Kto stanie do walki o najważ-
niejszy fotel w olsztyńskim ra-
tuszu na razie nie wiadomo, 
chociaż na giełdzie potencjal-
nych kandydatów pojawia się 
wiele nazwisk. Kto to będzie 
dowiemy się najprawdopodob-
niej dopiero po wakacjach. Tego 
kto będzie rządził miastem przez 
najbliższe pięć lat – najprawdo-
podobniej pod koniec paździer-
nika. Pewne jest natomiast to, że 
kandydatów nie zabraknie…

Wojciech K. Szalkiewicz
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AKTUALNIE

– Chcielibyśmy, aby każdy użyt-
kownik  mógł  poprzez  dar-
mową aplikację  zweryfikować, 
czy to, co jest zapisane w umo-
wie  z  operatorem  usług  inter-
netowych, jest zgodne z tym, co 
w rzeczywistości jest świadczone 
i czy umowa, którą podpisał, na 
pewno odzwierciedla  stan  fak-
tyczny,  czyli  jaki  jest  transfer 
i w jaki sposób może korzystać 
z internetu – mówi agencji infor-
macyjnej Newseria Innowacje 
Marcin Cichy, prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej.
W pierwszej fazie udostępnione 
przez UKE narzędzie będzie de-
dykowane jedynie usługom sta-
cjonarnym, jednak w przyszło-
ści zostanie rozszerzone także na 

usługi mobilne. Za jego po-
średnictwem klienci będą 
mogli sprawdzić, czy trans-
fer danych, upload, do-
wnload oraz opóźnienia 
pakietów spełniają ich ocze-
kiwania. Jak podkreśla pre-
zes Urzędu, to rozwiązanie 
nie będzie miało na celu two-
rzenia rankingu operatorów.
– Nie chcemy pozycjonować 
przedsiębiorców względem 
siebie i decydować, który jest 
lepszy  czy gorszy. To będą 
jednostkowe pomiary, które 
będzie wykonywał klient. Jeżeli 
dojdzie do wniosku, że przez dłuż-
szy czas powtarza się sytuacja, 
w  której  operator  nie  dostar-
cza tego, do czego się zobowią-

zał, klient będzie miał podstawę 
do tego, żeby dochodzić swoich 
roszczeń i odstąpić od umowy – 
stwierdza prezes UKE.
W ubiegłym roku trwały prace 

nad rozwojem merytorycznym 
projektu. Odbyły się m.in. kon-
sultacje z przedsiębiorcami, 
operatorami i stroną społeczną. 
Teraz zostanie ogłoszony kon-
kurs na wdrożenie certyfikowa-

nego narzędzia.
–  Chcielibyśmy  je  wdro-
żyć w połowie roku w for-
mie  testowej.   Klienci 
będą mogli  z  tego skorzy-
stać  przez  kilka miesięcy, 
my  zbierzemy  informacje 
o tym, jak to działa. Doce-
lowo będziemy  to  realizo-
wać w cyklach dwuletnich, 
a  więc  co  dwa  lata  bę-
dziemy ogłaszać konkurs na 
dostawcę takiego sprzętu – 
informuje Marcin Cichy.
Roczne zestawienia opera-
torów oferujących w Pol-
sce dostęp do internetu 

wraz ze średnimi prędkościami 
przesyłania danych od lat pu-
blikują np. serwisy speedtest.
pl czy rfbenchmark.pl. W 2017 
roku jeden z rankingów został 

opracowany na podstawie po-
nad 30 mln pomiarów wyko-
nanych przez użytkowników. 
W pierwszej trójce w przypadku 
łącz stałych znalazły się Inea, 
Toya i UPC, osiągając średnie 
wyniki pobierania odpowied-
nio: 67,94 Mb/s, 64,44 Mb/s 
i 58,03 Mb/s. Biorąc pod uwagę 
internet mobilny, w czołówce 
uplasowali się T-Mobile (18,28 
Mb/s), Orange (17,37 Mb/s) 
i Plus (14,43 Mb/s).
Polska zajmuje obecnie 34. 
pozycję w rankingu prędko-
ści internetu przygotowanym 
przez serwis speedtest.net. 
Średnia prędkość stałego łącza 
w Polsce to 42,33 Mb/s pod-
czas pobierania treści. To wy-
nik zbliżony do średniej global-
nej, która wynosi obecnie 41,88 
Mb/s w przypadku downloadu, 
ale czterokrotnie mniej w po-
równaniu do państw z czołówki 
rankingu – Singapuru (166,44 
Mb/s) i Islandii (161,98 Mb/s).

Newseria.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej pracuje nad narzędziem, które pozwoli polskim 
klientom sprawdzić jakość oferowanego internetu, a w przypadku problemów do-
chodzić od operatora poprawy działania zagwarantowanych usług. W ostateczno-
ści pomiar będzie także podstawą do odstąpienia od umowy z operatorem. Polska 
zajmuje 34. miejsce na świecie pod względem prędkości stałego łącza. Nieznacznie 
utrzymuje się ona powyżej średniej światowej.

UKE przygotowuje certyfikowane narzędzie 
do pomiaru jakości łącza internetowego. 
Będzie podstawą do odstąpienia od umowy

Wojciech Szalkiewicz

Kampania wyborcza w Stolicy ruszyła już pełną parą, a w stolicy Warmii i Mazur 
para na razie idzie w gwizdek. Mimo iż wybory samorządowe zbliżają się wielkimi 
krokami, kandydatów na urząd Prezydenta Olsztyna jakoś nie widać, a jak głosi 
jedna z żelaznych zasad marketingu politycznego – nowa kampania wyborcza 
zaczyna się następnego dnia po wyborach, bo na zdobycie poparcia wyborców 
potrzeba sporo czasu (i oczywiście pieniędzy).

Kandydat na Prezydenta Olsztyna 
– trudny wybór

Podczas spotkania została za-
prezentowana marka Zalando 
Lounge, dotychczasowe osią-
gnięcia firmy i plany dalszego 
rozwoju, których centrum 
w Olsztynku stanowić będzie 
istotny element. W trakcie spo-
tkania przedstawiciele inwestora 
poinformowali o swoich planach 
dotyczących wielkości i warun-
ków zatrudnienia, a także omó-
wili harmonogram realizacji in-
westycji. Przybyli z dużą uwagą 
wysłuchali przedstawionych in-
formacji. Nie brakowało też py-
tań o przyszłą współpracę z spo-
łecznością gminy.
Spotkanie było pierwszą pu-
bliczną prezentacją inwestycji 
i spotkało się z pozytywnym od-
biorem.
Przypomnijmy, że centrum dys-
trybucyjne Zalando Lounge bę-
dzie jednym z największych 
tego typu obiektów w Polsce, 
a zarazem największą inwestycją 
w naszym regionie. Powstanie 
na powierzchni ok. 26 hektarów, 
natomiast same hale magazy-
nowe będą miały powierzchnię 
ok. 10 hektarów a z parkingami 
ok. 13 hektarów. Planowane za-

trudnienie w początkowym okre-
sie działalności centrum ma wy-
nieść ok. 500 osób. O rozmachu 
inwestycji świadczy również 
fakt, że dla jej realizacji inwe-
stor w ramach inwestycji zamie-
rza przebudować węzeł drogowy 
przy Ameryce oraz drogę powia-
tową w kierunku Gietrzwałdu.
Gośćmi Burmistrza Olsz-
tynka byli przedstawiciele in-
westora: Stephanie Michl oraz 
Sven Thiessen, jak również firm, 
które prowadziły projekt na eta-
pie przygotowania dokumen-
tacji oraz budowy: Pani Agata 
Zając oraz Pan Tomasz Olszew-
ski z firmy Jones Lang LaSalle, 
a także Panowie Piotr Łada oraz 
Łukasz Celmer z firmy Hill-
wood. W spotkaniu wzięli udział 
również Starosta Powiatu Olsz-
tyńskiego Pani Małgorzata 
Chyziak, Pani Barbara Tuń-
ska z Centrum Obsługi Inwe-
storów i Eksporterów w Olszty-
nie, przedstawiciele samorządu 
gminnego, kierownicy podle-
głych jednostek oraz reprezen-
tanci zakładów pracy i instytucji 
działających na terenie gminy.

red

Na początku marca w Urzędzie Miejskim w Olsztynku 
odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy 
centrum logistycznego firmy Zalando Lounge. 

Zalando w Olsztynku

Do policyjnego aresztu trafił 
41-latek, który usiłował ukraść 
z fermy jeleni poroże zwierzyny. 
Mężczyznę zauważył właściciel 
gospodarstwa i powiadomił funk-
cjonariuszy. Podczas przeszuka-
nia mieszkania podejrzanego po-
licjanci znaleźli i zabezpieczyli 7 
sztuk poroży jeleni. Za przestęp-
stwo kradzieży grozi mu kara do 
5 lat pozbawienia wolności. 

Mieszkaniec gminy Lubomino po-
wiadomił lidzbarską policję, że na 
farmie jeleni zauważył mężczyznę, 
który usiłował ukraść dwa poroża. 
Podejrzany został ujęty przez wła-
ściciela gospodarstwa i jego pra-
cownika. Na miejsce pod wska-
zany adres pojechał policyjny 
patrol, który ustalił, że do kradzieży 
poroży dochodzi od dłuższego 
czasu. Funkcjonariusze zatrzymali 
41-latka w policyjnej celi.
Podczas przeszukania mieszkania 
podejrzanego, funkcjonariusze za-
bezpieczyli 7 sztuk poroży jeleni. 
Wczoraj (09.03.18) mieszkaniec 
Ornety usłyszał zarzut kradzieży, 
do którego się nie przyznał.
Za popełnione przestępstwo grozi 
mu kara pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

mk/in

Lidzbarscy policjanci zatrzymali 
42-letniego mieszkańca gminy, 
który mając w organizmie ponad 
2 promile alkoholu wszczął awan-
turę z małoletnim synem. Mężczy-
zna szarpał i popychał chłopca. 
W obezwładnieniu agresora pomo-
gli dwaj bracia pokrzywdzonego. 
42-latek został zatrzymany i osa-
dzony w policyjnej celi.

Wczoraj wieczorem lidzbarscy 
policjanci zostali pilnie wezwani 
do jednego z mieszkań na tere-
nie gminy. Z informacji przekaza-
nej oficerowi dyżurnemu jednostki 
wynikało, że pod wskazanym ad-
resem trwa awantura. Na miej-
scu policjanci zastali nietrzeźwego 
42-latka, który wyzywał domowni-
ków. Mężczyzna wszczął z jednym 
z małoletnich synów awanturę, za-
czął go szarpać i popychać. Pijany 
agresor „wyzwał” też chłopca na 
pojedynek. W obronie chłopca sta-
nęli dwaj jego bracia, którzy obez-
władnili mężczyznę.
Policjanci zatrzymali mieszkańca 
gminy i osadzili w policyjnej celi. 
Badanie stanu jego trzeźwości wy-
kazało ponad 2 promile alkoholu 
w organizmie. 
Jak ustalili funkcjonariusze, męż-
czyzna był już skazany za znęca-
nie się nad rodziną i odsiadywał już 
karę pozbawienia wolności.
Należy pamiętać, że każdy, kto sto-
suje wobec swoich bliskich prze-
moc, a także jeżeli stanowi bez-
pośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia tychże osób, może zo-
stać izolowany. Funkcjonariusze 
wszczęli procedurę Niebieskiej 
karty, czyli przeciwdziałania prze-
mocy w tej rodzinie.

mk/in

LIDZBARK WARM.: 
ZATRZYMALI PODEJRZANEGO
O KRADZIEŻ POROŻY JELENI 

LIDZBARK WARM.: 
PIJANY WSZCZĄŁ 
AWANTURĘ Z SYNEM. 
ZOSTAŁ ZATRZYMANY 
PRZEZ POLICJANTÓW

 Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Delegacja u burmistrza Olsztynka. Artur Wrochna, burmistrz Olsztynka (drugi od lewej)  
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Mistrzostwa Świata w Rosji od-
będą się od 14 czerwca do 15 
lipca. W turnieju wezmą udział 32 
reprezentacje narodowe. Łącznie 
na mistrzostwach zostaną roze-
grane 64 mecze na 12 stadionach 
(w 11 miastach). Jak już wspo-
mniano cztery mecze podczas 
Mistrzostw rozegrane zostaną na 
stadionie w Kaliningradzie, który 
będzie mógł pomieścić 35 tysięcy 
widzów. Będzie to najmniejszy 
stadion, pod względem ilości wi-
dzów na całych mistrzostwach.

Znamy terminy meczów
W Kaliningradzie odbędą się na-
stępujące spotkania: Chorwacja vs 
Nigeria (16.06), Serbia vs Szwaj-
caria (22.06), Hiszpania vs Ma-
roko (25.06) i Anglia vs Belgia 
(28.06). Jak widać osiem krajów 
podczas mundialu swoje mecz ro-
zegra w Kaliningradzie. Sporo ki-
biców na pewno będzie podróżo-
wać samochodami i dzięki temu 
odwiedzi nasz kraj i region.

Obawy i zarzuty
Poseł na Sejm Andrzej Macie-
jewski, obawia się, że największy 

problem może powstać na przej-
ściach granicznych- W czerwcu 
granica będzie sparaliżowana. Je-
żeli Rosjanie chcą, aby ta impreza 
odbyła się bez przeszkód, to po-
winni zakazać ruchu osobowego 
dla swoich obywateli. W tym mo-
mencie wygląda, że nie ma szans, 
żeby ruch podczas mundialu od-
bywał się płynnie. Trudno będzie 
utrzymać w ryzach kibiców, którzy 
będą się spieszyć na mecz swojej 
reprezentacji i będą stali w kor-
kach na granicy. 
Poseł Jacek Protas od dawna za-
biega o to, żeby wypromować jak 
najlepiej nasz region przed mun-
dialem- Rząd w ogóle się tym nie 
interesuje. Jestem zbywany. Oczy-
wiście odpowiedzi są takie, że to 
dobry pomysł, ale żadnych kon-
kretnych działań nie ma. Cała na-
dzieja w tym, że nasza promocja, 
którą prowadzi Urząd Marszał-
kowski, a  także nasi operatorzy 
turystyczni przyczyni się do tego, 
że przyjdą do nas kibice z europej-
skich krajów, których reprezenta-
cje będą rozgrywać mecze w Ka-
liningradzie.
Na terenie Kaliningradu jest tylko 

12 tysięcy miejsc noclegowych, 
które zostały już wyprzedane po-
mimo znacznej podwyżki cen – 
W Kaliningradzie już dzisiaj nie 
ma miejsc noclegowych, a ceny 
tam są wręcz horrendalne. Jestem 
głęboko przekonany, że siłą rzeczy 
wielu kibiców skorzysta z naszej 
oferty hotelowej – dodaje Poseł 
Jacek Protas.
Jak widać, jeżeli wcześniej nie 

udało się kibicom zarezerwować 
sobie noclegu na terenie Kalinin-
gradu, to teraz, wyjścia są tylko 
dwa. Pierwsze to wyjazd tylko 
na mecz i powrót od razu do swo-
jego kraju, albo poszukanie miej-
sca noclegowego, tuż przy gra-
nicy z obwodem kaliningradzkim, 
czyli w województwie warmiń-
sko-mazurskim. 
- Nam  zależy  na  tym,  żeby  nie 

tylko kibice zatrzymali się u nas 
na  jeden, czy dwa noclegi, ale 
chodzi o bezpośrednią promocje. 
Nasza baza hotelarska jest bo-
gata i konkurencyjna w stosunku, 
do  innych  europejskich  ofert, 
dlatego jeżeli kibice tutaj przy-
jadą, to na pewno będą chcieli 
jeszcze do nas wrócić –podsu-
mowuje Poseł Jacek Protas.

raf

W czerwcu tego roku w Rosji odbędą się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Cztery 
mecze turnieju odbędą się w Kaliningradzie. To doskonała okazja, żeby ściągnąć 
turystów i kibiców do województwa warmińsko-mazurskiego. Tylko czy na pewno 
nasz region zyska na turnieju rozgrywanym tuż za granicą?

Mundial coraz bliżej. 
Czy nasz region na nim skorzysta?

REKLAMA

Durmazlar zaproponował 
tramwaje za 107 932 473,43 
zł brutto w wersji podsta-
wowej i 206 189 793 zł 
w wersji rozszerzonej, co 
mieści się w budżecie za-
mawiającego. Jest to oferta 
o 3 miliony złotych niższa 
od tej, jaką oczekiwał Olsz-
tyn. Ogólnie otwarto cztery 
listy w Urzędzie Miasta, ale 
tylko w jednym była kon-
kretna oferta. Pozostali trzej 
niedoszli oferenci to Sie-
mens, Pesa Bydgoszcz oraz 
konsorcjum Stadler Polska 
– Solaris Tram. Cała trójka 
przysłała listy… tłuma-
czące powody swojego nieprzy-
stąpienia do przetargu.

Koszty eksploatacji wielką 
niewiadomą
Turcy przedstawili ofertę, która 
we wszystkich parametrach była 
zgodna z oczekiwaniami. Turec-
kie tramwaje będą mogły prze-
wieźć 210 osób, z czego 40 miejsc 
będzie siedzących. Warto również 
dodać, że tramwaje zapropono-
wane przez Durmazlar, mają być 
cichsze od tych, które jeżdżą obec-
nie po olsztyńskich ulicach.

Turecka firma założona została 
w 1956 roku. 50 letnia blisko tra-
dycja, położenie ogromnego naci-
sku na jakość, projektowanie przy 
użyciu programów CAD/CAM 
w połączeniu z nowoczesnymi 
centrami obróbczymi przyczyniło 
się do tego, że firma Durmazlar 
jest obecnie największym produ-
centem maszyn do obróbki blach 
w Turcji oraz jednym z najwięk-
szych producentów na świecie. 
Od 2009 roku firma rozpoczęła 
„zabawę” z tramwajami. Pierw-
szy tramwaj zaprezentowano 
w 2012 roku, w Berlinie. Warto 

jednak zaznaczyć, że do tej pory 
tramwaje firmy 
Durmazlar użytkowane były 
tylko i wyłącznie w Turcji, więc 
ewentualna oferta przyjęta przez 
Olsztyn, będzie pierwszym za-
granicznym kontraktem turec-
kiej firmy. 
W tym miejscu można również 
dodać, że już teraz firma Durma-
zlar, będzie miała przed sobą spore 
wyzwanie, ponieważ w styczniu 
tego roku podpisała umowę na 
dostawę 30 tramwajów do stolicy 
Turcji, czyli Stambułu. 
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W olsztyńskim urzędzie otwarto oferty na dostawę niskopodłogowych tramwajów. 
Co ciekawe wpłynęła tylko jedna oferta i to z bardzo ciekawego kierunku. Tramwaje 
do Olsztyna chce dostarczyć turecka firma Durmazlar.

Tureckie tramwaje będą 
jeździć po Olsztynie?

Andrzej Maciejewski, poseł, KUKIZ’15

Jacek Protas, poseł, Platforma Obywatelska

Turecki tramwaj wygląda nienajgorzej
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Śmiało, można pokusić się 
o pierwsze wnioski i oceny, po-
parte badaniami, analizami, wy-
liczeniami ze strony samorządów, 
opiniami rad pedagogicznych, ro-
dziców czy tych, których ta re-
forma od strony merytorycznej 
i społecznej dotyczy – uczniów.
 Z uwagi na swoją pracę w Sej-
mowej Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży mam możliwość za-
poznania się z wieloma opraco-
waniami i informacjami. Z całej 
Polski przyjeżdżają osoby, które 
biorą udział w dyskusji, bo Im 
edukacja leży mocno na sercu. 
Obawy co do reformy potwier-
dziły się. Wysokie koszty po-
noszone przez samorządy, a nie 
przez rząd, wszechobecny chaos, 
zwolnienia i nadal niepewna 
przyszłość pracy wielu nauczy-
cieli, to te najbardziej widoczne 
i odczuwalne skutki reformy. Po-
twierdziła się też przewidywana 
postawa rządu i reprezentującej 
go Pani Minister Anny Zalew-
skiej. Według Ministerstwa Edu-

kacji reforma jest świetna, a jej 
wdrożenie jest zgodne z harmo-
nogramem. 
Bez refleksji i empatii dla trudnej 
pracy nauczycieli i innych pra-
cowników oświaty. 
A to Oni zgodnie z pośpiesznie 
przyjętym prawem, bez konsul-
tacji zainteresowanych środo-
wisk, muszą realizować jej zało-
żenia, a przecież w większości nie 
identyfikują się z tą szkodliwą dla 
polskiej oświaty reformą. Mieli 
dostać podwyżki…ale po co? 
Wystarczy, że Pani Minister Anna 
Zalewska otrzymała wysoką na-
grodę pieniężną ( 65 tys. złotych) 
od Pani Premier Beaty Szydło.
A nauczyciele…Rząd oszczędza 
na Ich wynagrodzeniach, bo prze-
cież zabrano im dodatki mieszka-
niowe, ścieżka rozwoju zawodo-
wego została wydłużona. Czyli 
sami nauczyciele sfinansują so-
bie 5% podwyżkę od 1 kwietnia 
2018. Wówczas wynagrodze-
nie zasadnicze będzie wynosiło 
od 1877 zł do 3317zł w zależ-

ności od wykształcenia i stopnia 
awansu zawodowego. Jednym 
zabrano, drugim dodano i bilans 
jest pozytywny dla rządu. Nie go-
dzę się na takie traktowanie na-
uczycieli!
A Samorządy? One poniosły 
ogromne koszty związane z re-
formą, koszty które wyparły z bu-
dżetów gmin planowane w wie-
loletnich planach inne wydatki 
w tym jakże ważne wydatki in-
westycyjne. Pomimo obietnic ze 
strony MEN do tej pory gminy nie 
otrzymały obiecanych pieniędzy 
na ten cel. A to dopiero początki 
wydatków związanych z wdraża-
niem reformy. Taka sytuacja po-
trwa jeszcze kilka lat i koszty stale 
będą wzrastać. Szkoły, głównie 
podstawowe borykają się z orga-
nizacją swojej pracy w nowych 
uwarunkowaniach. Zmiana pod-
stawy programowej spowodo-
wała, że wielu nauczycieli nie 
posiada kwalifikacji do naucza-
nia przedmiotów, część z nich 
już straciło pracę lub możliwość 

pracy w pełnym wymiarze czasu 
pracy w jednej palcówce. „Ka-
wałki etatów” w różnych szko-
łach to zaczyna być standard 
w polskiej oświacie. Nauczyciele 
przychodzą na kilka godzin, pra-
cują w dwóch, albo kilku szko-
łach, często położonych od siebie 
w dużej odległości. Jak nauczy-
ciel w takich warunkach ma za-
angażować się w życie każdej ze 
szkół? Przecież przeprowadze-
nie lekcji to jedno z wielu zadań 
jego pracy w szkole. A gdzie czas 
na pracę wychowawczą, pozalek-
cyjne zajęcia z uczniami, czy spo-
tkania z rodzicami?
Coraz większa liczba dzieci 
w szkołach podstawowych to ko-
lejny szkodliwy skutek wdraża-
nej reformy. Ucieczka przed wie-

lozmianowością spowodowana 
brakiem dostatecznej liczby izb 
lekcyjnych wymusza na dyrekto-
rach szkół adoptowanie na ten cel 
innych pomieszczeń, jak pokoje 
nauczycielskie, szatnie, czy część 
korytarzy. To też powrót do prze-
szłości. Lekcje wychowania fi-
zycznego już teraz są przeprowa-
dzane na korytarzach.
Trzeba też wspomnieć o nowej 
podstawie programowej, tak bar-
dzo źle ocenianej przez specjali-
stów z różnych dziedzin nauki. 
Jest to ogromna słabość tej re-
formy. W wielu aspektach niewąt-
pliwie anachroniczna, cofająca się 
niejednokrotnie do dawnych roz-
wiązań, nieadekwatnych wobec 
wyzwań współczesności. 

Każda reforma budzi obawy 
i opór przed zmianami. Jednak 
sposób przygotowania, krótki 
czas, merytoryczność oraz 
prawny i etyczny sposób obec-
nie wdrażanej reformy jest nie 
do zaakceptowania.
Przed nami kolejne lata wdraża-
nia tej szkodliwej reformy. Pro-
blemy, o których wspominam 
nie znikną, mogą się nasilać 
i nastąpi ich ciąg dalszy. A Mini-
sterstwo Edukacji w pracy bie-
żącej systematycznie dodaje 
nowe kontrowersyjne propozy-
cje, które są nie do przyjęcia. 
Mówi się, że czas leczy rany, 
jednak ja z upływem czasu jesz-
cze bardziej jestem tej reformie 
przeciwna.

NA CZASIE
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Warto się jednak zastanowić, co 
w przypadku kiedy jeden z tramwa-
jów ulegnie awarii? Tutaj może po-
jawić się problem, ponieważ obec-
nie turecka firma nie ma w Polsce 
żadnego przedstawiciela, więc tram-
waje musiałby być transportowane 
do… Turcji. Jednak jeżeli dojdzie 
do podpisania umowy, to prawdopo-
dobnie Turcy będą musieli otworzyć 
oddział swojej firmy w Polsce.
Prezydent Olsztyna Piotr Grzy-
mowicz podkreślał, że miasto 
będzie mieć obowiązek przyjąć 
ofertę tureckiej firmy, jeżeli bę-
dzie ona spełniać wszystkie kryte-
ria. Na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że tak właśnie będzie, ale na 
razie oferta jest w trakcie oceny 
przez specjalistów.

Radni mają swoje zdanie 
Olsztyńscy radni mają bardzo 
zróżnicowane zdanie odnośnie 
tureckich tramwajów, poten-
cjalnie jeżdżących po olsztyń-
skich ulicach.
- Pan prezydent twierdzi, że suk-
cesem jest, że udało się znaleźć 
firmę, która chce sprzedać tram-
waje  za mniej niż  się  spodzie-
wał, ale należy się zastanowić, 
czy nie kupujemy kota w worku. 
W całej Europie firma nie sprze-
dała jeszcze ani jednego tram-
waju,  więc  trudno  ocenić  jej 
wiarygodność. Zastanowić  się 
trzeba  również,  jak  będą  wy-
glądały sprawy związane z ser-
wisem  tych  tureckich  tramwa-
jów. Nie chcę żebyśmy powielili 

błędy  z przeszłości, bo wiemy, 
jak wygląda sprawa z hiszpań-
ską firmą, która przebudowuje 
ulicę  Partyzantów.  Zastana-
wiam się czy z turecką firmą też 
nie będzie takich problemów – 
powiedział nam radny Maciej 
Tobiszewski z Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości.
- Jestem pełen obaw, ale dostrze-
gam sporą szansę dla Olsztyna, 
ponieważ nasz Solaris też kiedyś 
próbował zdobywać zachodnie 
rynki i jeżeli my wykorzystamy tę 
sytuację, to może powstać u nas 
centrum  serwisowe  tureckiej 
firmy na całą Europę. Jest o co 
walczyć, ponieważ dzięki  temu 
Olsztyn może zyskać dodatkowe 
miejsca  pracy – dodał radny 
Krzysztof Kacprzycki.

- Firma spełniła wymagania prze-
targowe i wcale nie musi być tak, 
że one odbiegają jakością od tego 
co  teraz mamy.  Trzeba  też  pa-
miętać o tym, dlaczego tak jest, 
że mamy takie problemy. Kiedyś 
zdecydowano o tym, że w Olszty-
nie muszą być tramwaje najszer-
sze w Polsce, a to oznacza, że ska-
zaliśmy się na to, żeby kupować 
zawsze tabor nowy i nietypowy, 
a co  za  tym  idzie droższy. Dzi-
siaj będziemy mieli już drugiego 
producenta tramwajów, a to się 
wiąże z innym serwisem, mecha-
niką i innymi problemami tech-
nicznymi, a to generuje większe 
koszty – powiedział radny Robert 
Szewczyk z Klubu Radnych Plat-
formy Obywatelskiej.
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Anna Wasilewska, poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Komentarz z ulicy Wiejskiej 

Mówię NIE wdrażanej reformie edukacji!
Minęło 6 miesięcy od rozpoczęcia wdrażania ustawy Prawo Oświatowe, czyli re-
forma polskiej edukacji rozpoczęta. W całej Polsce wszystkie szkoły i inne placówki 
oświatowe mają obowiązek prowadzić swoją działalność według nowych reguł, za-
sad i nowego prawa. Jak poradziły sobie samorządy? Jak szkoły? Czy obawy i kry-
tyka zaproponowanej przez rząd PIS reformy i sposób jej wdrożenia sprawdziły się? 

Anna Wasilewska, poseł na Sejm RP

- Do końca lutego bieżącego roku 
organy prowadzące szkoły i pla-
cówki, zgłosiły się do Kuratora 
Oświaty  z  prośbą  o wyrażenie 
opinii w sprawie likwidacji szkół. 
Dotyczy to czternastu placówek, 
a wśród tej grupy szkół i placó-
wek należy wyróżnić te, które rze-
czywiście  są w  zamiarze  orga-
nów prowadzących do likwidacji 
i te, które likwidowane w związku 
z porządkowaniem sieci szkół – 
powiedziała Barbara Antczak, 
Dyrektor Wydziału Kształcenia, 
Wychowania i Opieki w Kurato-
rium Oświaty w Olsztynie.

Szkoły i placówki zgłoszone do 
likwidacji: SP nr 2 Specjalna 
w Ełku, SP nr 32 im. Jana Brze-
chwy w Olsztynie, Szkoła Poli-
cealna nr 1,2,4,6 w Ełku, Tech-
nikum Uzupełniające w Ełku, 
Technikum Uzupełniające dla 
Dorosłych w Ełku, Międzysz-
kolna Baza Sportów Wodnych 
w Giżycku, Filia Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Dworze, 
IX Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Olsztynie i VIII Liceum Ogól-
nokształcące m. Cypriana Kamila 
Norwida w Olsztynie, Szkoła Fi-

lialna w Jesionowie, a także Pu-
bliczny Punkt Przedszkolny w Ci-
chym.
- Wprowadzenie nowego ustroju 

szkolnego wymusiło dostosowa-
nie funkcjonowania szkół nowego 
typu do istniejącej ustawy prawo 
oświatowe. W związku z tym mu-

szą  zniknąć  z  systemu  szkoły, 
które już dawno powinny być zli-
kwidowane. Mowa m.in. o Tech-
nikum Uzupełniającym – dodaje 
Barbara Antczak.
Kurator będzie również wyra-
żał opinie w sprawie Międzysz-
kolnej Bazy Sportów Wodnych 
w Giżycku. Placówka ta została 
otwarta w 1959 roku i nie spełnia 
już zupełnie swoich zadań, dla-
tego organ prowadzący podjął de-
cyzje o likwidacji.
Pozytywną opinię w kwestii za-
miaru likwidacji Kurator Oświaty 
wydał już w sprawie Szkoły Pod-
stawowej nr 32 im. Jana Brze-
chwy w Olsztynie. Szkoła ta zo-
stanie zlikwidowana z powodu 
porządkowania sieci. Aktual-
nie przygotowywana jest opinia 

w sprawie IX Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Olsztynie i VIII 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Olsztynie. 
- Kurator dokonuje analizy sytu-
acji pod kątem demografii, wyni-
ków jakie prezentują szkoły, ale 
także tego w jaki sposób są re-
alizowane oczekiwania środowi-
ska lokalnego. Zbieramy informa-
cje, tak aby opinia kuratora była 
opinią uzasadniającą, pozytywny 
albo negatywny stosunek do  li-
kwidacji – dodała Barbara Ant-
czak.
Kurator Oświaty od momentu 
wpłynięcia prośby, ma 30 dni na 
wyrażenie opinii. 
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Do końca lutego samorządy miały czas, aby zgłosić do 
Kuratorium Oświaty szkoły, które powinny zostać zli-
kwidowane. W województwie warmińsko-mazurskim 
zgłoszono 14 ośrodków.

14 szkół na Warmii i Mazurach zgłoszonych do likwidacji
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KRÓTKO
Elbląg - Czarnobyl / Fukushima. 
Spotkanie z Tomaszem Ilnickim. 
Tomasz Ilnicki, zainteresowany 
tematyką nuklearnych katastrof, 
odwiedził strefę wykluczenia 
w Czarnobylu dziesięciokrotnie, 
co opisał w książce pt. „Azyl. Za-
piski stalkera”. Na spotkanie z po-
dróżnikiem zapraszamy do sali 
kinowej Biblioteki Elbląskiej, 
w środę, 21 marca, o godz. 18.00. 
Prelekcja poświęcona będzie ka-
tastrofom jądrowym w Czarno-
bylu i japońskiej Fukushimie. 
Wstęp wolny. 
Frombork - IV Jarmark Wiel-
kanocny we Fromborku 25 
marca 2018 od godziny 9:00 
Miejsce: Wzgórze Kate-
dralne. Organizator: Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury 
Impreza promująca tradycje zwią-
zane z okresem Wielkiej Nocy. 
Stoiska z wyrobami regionalnych 
wystawców: palmy, ozdoby i stro-
iki wielkanocne, pisanki, swojskie 
wyroby wielkanocne oraz poczę-
stunek wielkanocny. W trakcie 
konkurs na najpiękniejszą from-
borską palmę.
Lidzbark Warmiński - Galeria 
na Poddaszu, Zamek w Lidzbarku 
Warmińskim, od 15 marca do 27 
maja 2018 . Wystawa Jan Bułhak 
- Warmia i Mazury 1945-1946. 
Z cyklu: Z archiwum fotografii 
MWiM w Olsztynie.Na wysta-
wie zaprezentowane zostaną zdję-
cia zamku i miasta Lidzbark War-
miński, ale także innych miast, 
miasteczek Warmii i Mazur.  
Zbiór jest darem Ireny Grabow-
skiej, żony fotografa Zbigniewa 
Grabowskiego.
Lidzbark Warmiński - Oranże-
ria Kultury w Lidzbarku Warmiń-
skim zaprasza – 19 marca o godzi-
nie 18:00 – na kolejne spotkanie 
Klubu NASZA MAŁA OJCZY-
ZNA. Tym razem będziemy orga-
nizatorzy będą mieli przyjemność 
gościć Mariolę Karpowicz, która 
opowie o swojej pasji fotograficz-
nej oraz o fascynacji architekturą 
sakralną Warmii. Oranżeria zapra-
sza na podróż warmińskimi ko-
ściołami – w słowie i obrazie.
Biskupiec - Marcowy Rajd Pie-
szych - 18 marca 2018 r. start 
godz. 10:00 - Przystań Warmiń-
ska. Rajd w poszukiwaniu wio-
sny w planach : wycieczka z prze-
wodnikiem (Biskupiec - Pudląg 
- Rzeck - Rukławki), konkurs 
z nagrodami, ognisko i kiełbaski. 
RUŚ – Leśne Run Warmia 2018. 
25.03.2018r. godz. 9.00 - start 
przy parkingu przy lesie. 
Gmina Stawiguda zaprasza na 
I edycję na Warmii popularnego 
cyklu LEŚNE RUN. Dystans: 5 
km, 10 km.
Stawiguda - Warsztaty „Kultu-
ralne Wielkanocy Oczekiwanie” 
23.03.2018r. godz. 17.00
Gminny Ośrodek Kultury w Sta-
wigudzie zaprasza na artystyczne 
warsztaty wielkanocne organi-
zowane przez partnera NGO – 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Gminy Stawiguda.
Tomaszkowo - KLUB PO-
DRÓŻNIKA / V edycja / VI spo-
tkanie: KUBA
Organizatorzy KLUBU PO-
DRÓŻNIKA: Stowarzyszenie 
„Tomaszkowo” oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Stawigudzie 
serdecznie zapraszają na kolejne 
spotkanie V edycji.
16.03.2018 r. (piątek) godz. 
18:30, Świetlica wiejska „DOM 
WARMIŃSKI” w Tomaszkowie 
(ul. Żurawia 3) gmina Stawiguda. 
Gość: Dorota i Jarosław Kowal-
scy. Tytuł spotkania: „KUBA na 
własną rękę” Państwo Kowal-
scy prowadzą bloga podróżni-
czego Szalone Walizki.

Wyb.(mar)

W ramach zadań Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku w ubie-
głym roku w powiecie zorgani-
zowano szereg imprez na temat 

bezpieczeństwa oraz realizo-
wano programy wychowawcze 
i profilaktyczne w ramach za-
jęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
Wymienić należy chociażby fe-
styny „Bezpieczne Ferie”, Po-
wiatową Olimpiadę Wiedzy 
o Obronie Cywilnej, spotkania 
„Czadowe lekcje” dla klas po-
nadgimnazjalnych czy program 
„Bezpieczny Senior” dla osób 
starszych. W czerwcu zorganizo-
wano też po raz pierwszy festyny 
pn. „Bezpieczne wakacje” dla 
uczniów szkół podstawowych 
w celu uświadomienia zagro-
żeń związanych z korzystaniem 
z akwenów wodnych.

Policja
Sprawozdanie policji ze stanu bez-
pieczeństwa w roku 2017 przynio-
sło raczej uspokajający wynik: 

w większości przypadków spadek 
dynamiki przestępstw i wzrost 
wykrywalności oraz mniej zagi-
nięć. Mimo pozorów był to jednak 
trudny dla policji rok pod wieloma 
względami: zwiększona ilość tu-
rystów, przestępczość związana 
z migracją ludności, duża ilość 
prac inwestycyjnych na dro-
gach, nowe formy przestępczo-
ści, młoda kadra, a także zmiana 
taktyki zarządzania KM Policji 
w Olsztynie. Na terenie powiatu 
olsztyńskiego odnotowano w po-
równaniu do roku poprzedniego 
niewielki wzrost kolizji drogo-
wych (najwięcej w gminach Olsz-
tynek, Stawiguda, Gietrzwałd, 

Barczewo i Purda, najmniej w Je-
zioranach i Świątkach). Wzrosła 
też niestety dynamika przestępstw 
narkotykowych – jednocześnie 

znacznie wzrosła ilość zabezpie-
czanych narkotyków.

Strażacy
Komendant Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Olsztynie przedstawił raport 
z ubiegłorocznych zagrożeń, na 
podstawie którego najwięcej wy-
jazdów do zdarzeń zanotowano 
na terenie gmin Barczewo, Dobre 
Miasto i Olsztynek. Na terenie po-
wiatu i miasta Olsztyn w 2017r. 
zanotowano łącznie 3434 zda-
rzenia, niewiele mniej niż w roku 
2016. Komendant poinformo-
wał też o planach rozbudowy jed-
nostki w Dobrym Mieście i prze-

budowy jednostki w Barczewie 
oraz o zamiarze stworzenia nowej 
jednostki na Jarotach i pomiesz-
czeń edukacyjnych „Ognik”.
Po wysłuchaniu sprawozdań radni 
przyjęli uchwałę odnośnie reali-
zacji budżetu oraz zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Po-
wiatu Olsztyńskiego na 2018 r.

Finanse
Ponadto udzielono dofinanso-
wania samorządowi Wojewódz-

twa Warmińsko-Mazurskiego 
na prowadzenie Biura Regional-
nego Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego w Brukseli oraz 
na organizację warsztatów pod-
czas konferencji pn. „Kształto-
wanie oferty turystycznej regionu 
Warmii i Mazur”, jak również 
gminom powiatu. Podobnie jak 
w roku ubiegłym Powiat prze-
znaczy po 10 000 zł na imprezę 
wskazaną przez każdą gminę 
(z tego 1000 zł na działania pro-
mocyjne przeprowadzane przez 
powiat). Posłuży to realizacji stra-
tegicznych imprez sportowo-kul-
turalnych o charakterze ponad-
gminnym. Wszystkie planowane 

inicjatywy mają zasięg ponadlo-
kalny i duże znaczenie dla roz-
woju kultury, sportu i promocji.
Radni przyjęli też uchwały 
w kwestii podwyższenia kapi-
tału zakładowego spółki Foto-
woltaika sp. z o. o. Gryźliny oraz 
w sprawie przyjęcia Programu 
Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2018-
2021, który uprzednio został po-
zytywnie zaopiniowany przez 
Warmińsko-Mazurskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Olsztynie (dokument 
do wglądu dostępny w Wydziale 
Oświaty, Kultury i Kultury Fi-
zycznej Starostwa Powiatowego 
w Olsztynie).

Edukacja
Wobec wprowadzonej w paź-
dzierniku 2017r. ustawy o finan-
sowaniu zadań oświatowych 
radni podjęli uchwałę w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i roz-
liczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych szkół i placó-
wek na terenie Powiatu Olsz-
tyńskiego prowadzonych przez 
osoby prawne niebędące jednost-
kami samorządu terytorialnego 
lub osoby fizyczne oraz trybu 
przeprowadzania kontroli pra-
widłowości ich pobrania i wyko-
rzystania.

red

Jednym z pierwszych punktów XXXII sesji Rady Powiatu były sprawozdania Staro-
sty Olsztyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017, 
przedstawione przez dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 
Powiatowym – Zbigniewa Załuskiego, oraz sprawozdania zaproszonych gości: z-cy 
komendanta Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – kom. Roberta Stangreciaka 
i komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – bryg. 
mgr inż. Andrzeja Górzyńskiego.

Coraz bezpieczniej 
w powiecie olsztyńskim

Do listy dopisujemy dwa do-
datkowe podmioty z Olsztyna, 
które również działają na rzecz 
młodych mieszkańców powiatu, 
są to: Fundacja „Fundusz Ziemi 
Olsztyńskiej”, która poprzez sty-

pendia wspiera uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i studen-
tów studiów dziennych oraz 
Uczniowski Klub Sportów 
Walki „PIRS” Powiatu Olsztyń-
skiego.

Na wsparcie liczą również stra-
żacy ochotnicy. Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej wystosował 
apel o zaangażowanie w kampa-
nię „1% podatku na rzecz Związku 

OSP RP”. Związek OSP RP pozy-
skane środki w roku 2018 zgod-
nie z regulaminem „1% podatku 
na rzecz Związku OSP RP” po-

stawi do dyspozycji Ochotniczym 
Strażom Pożarnym wskazanym 
przez podatników.
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Wypełniając roczne zeznanie podatkowe możemy wspomóc wybraną fundację 
czy stowarzyszenie poprzez przekazanie 1% podatku przy rozliczeniu. W tym roku 
w powiecie olsztyńskim znalazły się 24 Organizacje Pożytku Publicznego, które 
wraz z numerami KRS przedstawiamy w załączniku na końcu artykułu.

Jeden procent dla organizacji 
z powiatu olsztyńskiego

Sesja Rady Powiatu Olsztyńskiego
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Warto na początku zacząć 
od ogólnopolskich statystyk. 
W 2017 roku urodziło się w Pol-
sce 403 tysiące dzieci, aż o 20 
tysięcy więcej niż w 2016 roku. 
Trend rosnący rozpoczął się już 
w 2016 roku, ponieważ urodziło 
się w tym roku o 13 tysięcy wię-
cej dzieci niż rok wcześniej. 
W 2014 roku Główny Urząd Sta-
tystyczny przygotował prognozy 
według których liczba dzieci 
urodzonych w następnych la-
tach miała systematycznie ma-
leć. Prognozowano, że w 2017 
roku urodzi się prawie 355 ty-
sięcy dzieci. Jak widać prognozy 

zupełnie się nie sprawdziły, 
a wpływ na to na pewno miało 
uruchomienie programu 500 
+, który został wprowadzony 
w pierwszej połowie 2016 roku.
Przyjrzeliśmy się, jak wygląda 
sytuacja w województwie war-
mińsko-mazurskim. W 2016 
roku w całym województwie uro-
dziło się 13 443 dzieci, to o około 
300 więcej niż w 2015 roku. Je-
żeli chodzi o 2017 rok, to Główny 
Urząd Statystyczny przygoto-
wał na razie analizę za pierwszą 
część poprzedniego roku. Wy-
nika z niej, że do 30 czerwca 2017 
roku urodziło się w wojewódz-

twie warmińsko-mazurskim 7230 
dzieci, natomiast w tym samym 
czasie w 2016 roku urodzeń było 

6691. Widać znaczną tendencje 
zwyżkową.

Warto jeszcze zobaczyć, jak przed-
stawia się sytuacja w poszczegól-
nych gminach województwa war-

mińsko-mazurskiego. Wygląda 
to bardzo różnie. W Olsztynie 
w 2016 roku mieliśmy 1677 uro-
dzonych dzieci natomiast w 2017 
roku już 1740, czyli różnica jest 
dosyć znaczna. Tendencję wzro-
stową widać także w Bartoszycach 
(2016r- 622 dzieci, 2017r- 657), 
a także w Dobrym Mieście (2016r 
-149 dzieci, 2017r-161). Nato-
miast w gminie Olsztynek różnica 
była najmniejsza. W 2016 roku 
urodziło się 145 dzieci, natomiast 
w następnym roku 147.
W niektórych gminach widać ten-
dencje spadkową, natomiast są 
to minimalne różnice, jeżeli po-
równamy z poprzednim rokiem. 
Różnicę widać w Ostródzie i Bar-
toszycach, z tym, że tutaj warto 

zaznaczyć, że podajemy dane od-
nośnie tego ile dzieci urodziło 
się dokładnie w tych dwóch mia-
stach, ponieważ, jak wiadomo, za-
równo do Ostródy, jak i Bartoszyc 
rodzić jeżdżą kobiety z różnych 
części województwa. W Ostró-
dzie w 2016 roku urodziło się 700 
dzieci, natomiast w 2017 roku, 658 
dzieci. W Bartoszycach w 2016 
roku było 447 urodzeń, natomiast 
w 2017 roku było ich o 25 mniej.
Jeżeli chodzi o mniejsze gminy, ta-
kie jak; Stawiguda i Świątki, to tu-
taj różnice są minimalne. W 2016 
roku urodziło się 75 dzieci z te-
renu gminy Stawiguda, natomiast 
w 2017 o pięć mniej. Jeszcze 
mniejsza różnica była w Świąt-
kach. W 2016 roku urodziło się 40 
dzieci, a w 2017 roku o trzy mniej.
Pełne dane z całego województwa, 
z podziałami na powiaty, za 2017 
roku, Główny Urząd Statystyczny 
przedstawi na początku kwietnia.
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W Polsce rodzi się coraz więcej dzieci. Postanowiliśmy sprawdzić, czy w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim również zauważalna jest tendencja rosnąca, jeżeli cho-
dzi o narodziny dzieci.

Rodzi się coraz więcej dzieci, chociaż 
o eksplozji demograficznej mówić nie można

Stowarzyszenie Forum Rozwoju 
Olsztyna złożyło do prezydenta 
Olsztyna Piotra Grzymowi-
cza dodatkowe postulaty zwią-
zane z tym projektem - Przypo-
minamy, że postulaty dotyczyły 
pozostawienia nawierzchni as-
faltowej  na  drodze  rowerowej 
oraz kostki brukowej na chod-
niku, zgodnie z zatwierdzonym 
projektem. Zaapelowaliśmy, ko-
lejny raz, o partnerskie trakto-
wanie wnioskodawców, czyli Fo-
rum Rozwoju Olsztyna  i Wizji 
Lokalnej – czytamy na stronie 
stowarzyszenia.
Z odpowiedzi wynika, że do 
końca lipca br. ma powstać od-
cinek z kostki betonowej między 
ul. Obrońców Tobruku a Par-
kiem Centralnym. Jest to nie-
stety jedyna konkretna infor-
macja. Prezydent wyjaśnia, że 

przyczyny opóźnień w realiza-
cji projektu, wynikają ze zmiany 
koniunktury na rynku budowla-
nym i związanym z tym wzro-
stem kosztów realizacji „Łyno-
strady”. Poza tym dla odcinka 
od ul. Tuwima do ul. Obrońców 
Tobruku, zgodnie z przeprowa-
dzonym dialogiem technicz-
nym, opinią geotechniczną oraz 
zdaniem ekologów, rozwiąza-
niem rozsądniejszym będzie za-
stosowanie nawierzchni mine-
ralnej.
- Projekt, który zgłosiliśmy do 
OBO w  2015r.  dotyczył  reali-
zacji  Łynostrady  od  Osiedla 
Mleczna (odnoga ul. Iwaszkie-
wicza) do Parku Centralnego. 
Projekt  przeszedł  weryfikację 
formalną,  czyli  stwierdzono, 
że  może  zostać  zrealizowany. 
Oznacza to, że w Urzędzie Mia-

sta stwierdzono, że milion zło-
tych wystarczy (teraz jest to już 6 
mln.). Projekt wygrał, ale nie zo-
stał zrealizowany, bo w Urzędzie 
Miasta,  bez  pytania  wniosko-
dawców o zdanie, zdecydowano 
żeby przeznaczyć pieniądze na 
większy projekt. Krótko mówiąc 
zabrano nam pieniądze na coś 
innego – dodaje FRO.
Prezydent Piotr Grzymowicz 
w odpowiedzi na postulaty FRO 
zaznacza, że projekt będzie 
kosztował znacznie więcej niż 
przypuszczano- Przypominam, 
że inwestycja „Łynostrady” zde-
cydowanie przekracza Państwa 
projekt,  zarówno  obszarowo, 
jak i kwotowo. Kwota nakładów 
została obliczona w 2017 roku 
na 8,3 miliona złotych  (w  tym 
wnioskowany przez Państwa za-
kres to 3.6 mln, przy pierwotnej 

kwocie wynikającej z rozstrzy-
gnięcia Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego  w  wysoko-
ści miliona złotych). Natomiast 
zgodnie  z  aktualnym  rozezna-
niem rynku szacowany koszt in-
westycji wynosi ok. 15 milionów 
(w tym wnioskowany przez Pań-
stwa zakres to 6 mln).W związku 

z  powyższym  budowa  „Łyno-
strady” została podzielona na 
etapy  realizacyjne.  Obecnie 
wszczęto postępowanie na bu-
dowę  odcinka  od Alei Obroń-
ców Tobruku do Parku Central-

nego  zgodnie  z  dokumentacją 
zatwierdzoną w 2017 roku (pro-
jektowana nawierzchnia z kostki 
betonowej). Planowany termin 
realizacji to 31.07.2018r.
Prezydent dodał również, że 
planowany termin realizacji dla 
wszystkich części trasy rowero-
wej „Łynostrada” prowadzącej 

wzdłuż rzeki Łyny z os. Brze-
ziny poprzez os. Podgrodzie, 
Park Centralny, Park Podgro-
dzie i Las Miejski aż do gra-
nic Olsztyna ma zamknąć się 
w 2018 roku.

Czym ma być Łynostrada? 
Jest to projekt promenady pie-
szo-rowerowej wzdłuż Łyny 
łączącej olsztyńskie osie-
dla z centrum i Starym Mia-
stem, stwarzającej wszyst-
kim mieszkańcom Olsztyna 
możliwość wygodnego, bez-
piecznego, szybkiego i ekolo-
gicznego przemieszczania się 
bulwarem nadrzecznym. Dzięki 
temu projektowi osiedla: Zaci-
sze, Jaroty, Osiedle Generałów, 
Brzeziny, Słoneczny Stok, Kor-
towo, Podgrodzie, Grunwaldz-
kie, Śródmieście, Kościuszki, 
Kętrzyńskiego, Zatorze, Wojska 
Polskiego, Nad Jeziorem Dłu-
gim, Likusy, Redykajny, Pod-
leśna (w sumie ok. 90 tysięcy 
mieszkańców) zyskają połącze-
nie nie tylko między sobą, ale 
również z centrum, Starym Mia-
stem i Lasem Miejskim. Ponadto 
sąsiednie miejscowości (Bartąg, 
Ruś, Dywity, Kieźliny) zostaną 
zintegrowane ze stolicą woje-
wództwa.
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Łynostarada czyli projekt, który wygrał w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim w 2005 
roku ma spore opóźnienie w realizacji. Okazało się również, że realizacja projektu bę-
dzie kosztować więcej niż pierwotnie zakładano.

Łynostradowy problem

Na eksplozję demograficzną musimy chyba jeszcze  poczekać

Plakat informujący o projekcie Łynostrady

Współpraca ma przyczynić się do 
wielopłaszczyznowego rozwoju 
społeczno-kulturalno-ekonomicz-
nego obu gmin. Partnerzy zade-
klarowali wsparcie dla współpracy 
między społecznościami w wielu 
obszarach m.in. rozwój społeczny, 
opieka zdrowotna, poprawa jako-
ści pracy, kultura i oświata, two-
rząc warunki do wspólnej nauki 
historii, tradycji i obyczajów obu 
społeczności.
Głównym celem i formą  współ-
pracy będzie wspieranie i tworze-
nie korzystnych warunków dla 
organizacji wzajemnych wizyt, 
wystaw, wydarzeń kulturalnych, 
turniejów sportowych, wymiany 
młodzieży, a także wymiany do-

świadczeń w rozwiązywaniu 
ważnych problemów rozwoju 
społeczności.
Strona ukraińska szukała, kogoś 
do współpracy – Jeden z moich ko-
legów spotykał się z różnymi sa-
morządowcami na Ukrainie i na 
jednym ze spotkań samorządowcy 
z gminy Jamnica zapytali się, czy 
nie zna partnera z Polski, który 
chciałby zacząć z nimi współpra-
cować. My byliśmy bardzo  taką 
współpracą zainteresowani, głów-
nie pod kątem wymiany doświad-
czeń, wymiany młodzieży, czy też 
dzielenia się wzajemnie swoją kul-
turą – powiedział Sławomir Ko-
walczyk, wójt gminy Świątki.
Wójt jest pewny, że współpraca 

przyniesie wiele owoców.
- Ja przede wszystkim chcę, żeby 
nasza młodzież z tej współpracy 
korzystała,  żeby mogła pozna-
wać kolejne kultury. Wiadomo, 
że  podróże  kształcą,  więc  im 
więcej  młodzież  będzie  miała 

styczności  z  innymi kulturami, 
czy  społecznościami,  tym bar-
dziej na tym zyska.
- Rozmowy o współpracy  roz-
poczęły się w 2016 roku,  jesz-
cze  wtedy  nie  byłem  obecny 
w  naszych  strukturach  samo-
rządowych,  więc  przy  począt-
kach rozmów mnie nie było, ale 
niezwykle się cieszę, że zakoń-
czyły się one sukcesem. Dzisiej-
szy dzień jest niezwykle ważnym 
krokiem dla naszej społeczności. 
Dzięki tej umowie zyskamy no-
wych przyjaciół i poznamy nowe 
wartości – powiedział Roman 
Krutyj, Przewodniczący Zjed-

noczonej Wspólnoty Teryto-
rialnej z siedzibą w Jamnicy.
Roman Krutyj również ma na-
dzieję, że to głownie młodzież 
skorzysta na tej współpracy- 
W pierwszej kolejności, chodzi 
nam o to, żeby na tej współpracy 
skorzystały dzieci i młodzież. Bę-
dziemy  chcieli  prowadzić  wy-
mianę  właśnie  dzieci  i mło-
dzieży, ale  również  i zespołów 
sportowych,  czy  kulturalnych. 
Następnie będziemy analizować, 
jak współpraca będzie przebie-
gać  i wtedy postanowimy o jej 
dalszych aspektach.
Wójt Sławomir Kowalczyk, 
dodał również, że rozmowy 
o współpracy w pewnym mo-
mencie bardzo przyśpieszyły, 
ponieważ do 15 marca jest nabór 
wniosków, do konkursu organi-
zowanego przez Polsko-Ukraiń-
ską Radę Wymiany Młodzieży. 
W konkursie tym można pozy-
skać nawet do 60 tysięcy zło-
tych, które przeznaczone będą 
właśnie na wymianę młodzieży 
pomiędzy obydwoma krajami.

raf

Gmina Świątki podpisała umowę o współpracy partner-
skiej ze Zjednoczoną Wspólnotą Terytorialną z siedzibą 
w Jamnicy (Ukaraina). Na współpracy ma skorzystać 
głównie młodzież.

Gmina Świątki rozpoczyna współpracę 
ze Zjednoczoną Wspólnotą Terytorialną 

Sławomir Kowalczyk, wójt gminy Świątki 
i Roman Krutyj, Przewodniczący Zjedno-
czonej Wspólnoty Terytorialnej z siedzibą 
w Jamnicy

Uczestnicy spotkania
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- To  już  trzecia  edycja Gmin-
nego Dnia Kobiet w gminie Sta-
wiguda. Wpadłam na ten pomysł 
trzy  lata  temu. Chciałam,  aby 
nasze  mieszkanki  poczuły  się 
docenione.  Podczas  tegorocz-
nej  edycji  mamy wiele  wystę-
pów artystycznych, jak również 
zorganizowana  została  loteria 
fantowa, podczas której można 
wygrać  wiele  ciekawych  upo-
minków. Warto dodać, że głów-
nie  mężczyźni  zorganizowali 

nam kobietom to spotkanie i oni 
będą dzisiaj mieszkankom naszej 
gminy usługiwać – powiedziała 

Irena Derdoń, wójt gminy Sta-
wiguda.
W tym roku spotkaniu miesz-
kanek Gminy Stawiguda towa-
rzyszył słodki poczęstunek, wy-
stępy zespołów KOSEJDER, 
BABY RUŚKIE + 2PRO-
MILE oraz gwiazdy wieczoru 
TRZY GITARY. Jak wspo-
mniała wójt gminy Stawiguda, 
Irena Derdoń, nie zabrakło rów-
nież zabawy, w której można 
było wygrać upominki ufundo-

wane przez wielu partnerów. Do 
wygrania były m.in. vouchery 
do wykorzystania w restaura-

cjach, wypożyczalniach sprzętu 
sportowego, kosze ze smako-
łykami oraz inne, ciekawe na-
grody rzeczowe.
Czynnie w organizacje imprezy 
włączyło się Koło Gospodyń 
Wiejskich „Łączy nas Pasja”- 
Jak  co  roku  czynnie  bierzemy 
udział w organizacji Gminnego 
Dnia Kobiet. Przygotowałyśmy 
dziesięć  ciast,  faworki,  roga-
liki. Piekłyśmy dwa dni w bar-
dzo miłej  i wesołej atmosferze 

i mam  nadzieje,  że  wszystkim 
nasze wyroby smakują- powie-
działa, Anna Raczko, sołtys so-

łectwa Stawiguda i Prezes Koła 
Gospodyń Wiejskich „Łączy nas 
Pasja”.

Strażacy również włączyli się 
w pomoc podczas uroczystości- 
Zostaliśmy poproszeni o asysto-
wanie podczas uroczystości dnia 
kobiet. W pierwszej kolejności 
mieliśmy  obowiązek  wręczyć 
kwiaty i złożyć życzenia paniom, 
a następnie będziemy rozdawać 
tort oraz prezenty, zgodnie z wy-
losowanymi  numerkami – po-
wiedział Marcin Michałkiewicz, 
Prezes OHP w Stawigudzie.
Kobiety obecne na uroczysto-
ści podkreślały, że najważniej-
sze to czuć się spełnioną, dumną 
z siebie i dążyć do spełnienia 

marzeń. Wśród życzeń płyną-
cych w stronę kobiet można było 
usłyszeć, że istotne jest to, żeby 
kobieta czerpała dużo radości 
i była doceniania każdego dnia, 
a nie tylko raz w roku.
Podczas Gminnego Dnia Kobiet 
w gminie Stawiguda zaśpiewał 
zespół Baby Ruśkie + 2Promile- 
Jesteśmy  młodym  zespołem. 
Śpiewamy od dwóch lat. Jeżeli 
chodzi o repertuar, to jest bardzo 
różny,  począwszy  od  piosenek 
tradycyjnych, które dzisiaj śpie-
waliśmy, a skończywszy na szan-
tach czy piosenkach  ludowych 
z różnych rejonów Polski – po-
wiedziała Halina Zapadka sołtyś 
Rusi, a także członkini zespołu.
-  Ja  również  wprowadziłam 
dzień kobiet u nas w Rusi  i na 
początku było wielkie zdziwie-
nie, że coś  takiego organizuje, 
ale  teraz  już  jest  coraz więcej 
takich  imprez.  Chodzi  w  tym 
głównie  o  integracje  lokalną 
kobiet z ościennych miejscowo-
ści w gminie Stawiguda. Moim 
zdaniem  kobiety  powinny  tro-
chę przystopować, ponieważ wi-
dać na każdym kroku, że pracują 
bardzo  ciężko. Kiedyś  kobiety 
były  postrzegane,  jako  osoby, 
które stoją przy garnkach, a te-
raz wygląda to już zupełnie ina-
czej – dodała Halina Zapadka.
Na zakończenie uroczystości, 
wystąpił zespół Trzy Gitary. 
Jest to jedna z najlepszych pol-
skich grup wykonujących prze-
boje Czerwonych Gitar i Trzech 
Koron. Zespół otrzymał główną 
nagrodę Ogólnopolskich Pre-
zentacji Muzyki z gwiazdą 
„CZERWONE GITARY” 
w Stargardzie Szczecińskim 
oraz nagrodę internautów na II 
Ogólnopolskim Festiwalu im. 
Krzysztofa Klenczona w Pułtu-
sku. 

raf

W Sali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie 
odbył się III Gminny Dzień Kobiet, zorganizowany przez Gminę Sta-
wiguda, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie. 

Stawigudzki Dzień Kobiet to okazja 
do integracji i wspólnej zabawy

Irena Derdoń, wójt Gminy Stawiguda 
przyjmuje życzenia od Grzegorza Wie-
czorka ,przewodniczącego Rady Gminy 
w Stawigudzie

Zespół Kosejder na scenie 
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-Skąd pomysł na kolejny teatr 
w Olsztynie?
To jest taki projekt, który dojrze-
wał wiele lat, ponieważ w Olsz-
tynie tak naprawdę nie ma żad-
nej alternatywy. Przyglądałem 
się dość długo jak moi znajomi 
prowadzą te teatry w innych 
miastach i pomyślałem sobie, że 
u nas też można by było cos ta-
kiego zrobić. Zawsze chciałem 
założyć własny teatr.
-Czy to jest chęć uniezależnie-
nia się od innych?
Raz, że niezależności, pewnych 
wyborów, ale przede wszystkim 
satysfakcji, że samemu można to 
robić.
-Teatr tworzą trzy osoby. Kto 
zajmuje się scenografią i reży-
serią spektakli? 
Na razie pracuję z Michałem 
Wajzerem, on zajmuje się orga-
nizacją i sprzedażą. Jeśli cho-
dzi o scenariusze, to korzystamy 
z takich tekstów, które nie wy-
magają szczególnej insceniza-
cji. Poza tym nie jestem zwo-
lennikiem zbytniej gloryfikacji 
pracy reżysera. Oczywiście zda-
rza się, że spotykamy się z wiel-
kimi twórcami, ale często jed-
nak, ta hierarchia jest systemowo 
i odgórnie narzucana. Podobnie 
jest z wynagrodzeniami dla re-
żyserów. W moim rozumieniu, 

ich praca powinna skupiać się 
na byciu trzecim okiem, które 
patrzy z zewnątrz, inspiruje do 
działania, a ma niewiele wspól-
nego z wizjonerstwem i przemo-
cowym forsowaniem swoich roz-
wiązań. To znaczy, tak też można 
uprawiać teatr, ale ja w takim te-

atrze nie widzę dla siebie miej-
sca. Ponieważ zawsze w takiej 
sytuacji powstaje pytanie, po co 
reżyserowi aktor, z jego doświad-
czeniem, wyobraźnią etc. Spek-

takle powinny być wypracowane 
przez całą grupę a nie przez jed-
nego człowieka. Jak pracuje je-
den człowiek to robi się coś nie-
zdrowego, kiedy aktorzy nie 
mają realnego wpływu na to, jaki 
kształt ma sztuka. Teatr to zbioro-
wość. Ta hierarchizacja w środo-

wisku, kiedy traktuje się reżysera 
jak Boga, jest niezdrowa. Sta-
ramy się pracować na demokra-
tycznych zasadach. Mówiono mi 
wiele razy, że się nie da. To nie-

prawda. Przyglądam się innym, 
którzy pracują w takich inicjaty-
wach i jest to możliwe. 
-Plany na przyszłość i rozwój?
Jak najbardziej, będziemy zapra-
szać ludzi z zewnątrz, na razie 
musieliśmy wystartować, stąd 
okrojony skład. Nie ukrywam, 
że to bardzo dużo kosztuje, a nie 
jesteśmy w żaden sposób do-
towani, robimy to za prywatne 
pieniądze. Wszystkie pieniądze, 
które zarabiamy na spektaklach 
od razu wkładamy z powrotem 
w to działanie. W miarę możli-
wości, będziemy poszerzać nasz 
zespół. 

- Pieniądze ze spektakli to 
jedno ze źródeł, ale wiadomo, 
że sztuka potrzebuje wsparcia 
instytucjonalnego ?
Jestem przeciwnikiem roszcze-

niowego podejścia do życia. 
Jestem praktykiem. Najpierw 
trzeba coś zrobić, żeby mieć ar-
gument, że to się udaje. Na dłuż-
szą metę faktycznie będzie po-
trzebne jakieś wsparcie i nie 
ukrywam, że prędzej, czy póź-
niej wystąpimy po taką pomoc.
-Gdzie odbyła się premiera 
spektaklu?
W Galerii Usługa. Jeśli współ-
praca będzie się układała to jak 
najbardziej nadal będziemy wy-
stawiać tam spektakle. To nie 
jest jednak jedyne miejsce, nasze 
projekty są tak skonstruowane, 
żeby można było zagrać niemal 
wszędzie; w parku, na ławce, czy 
w windzie. To taki rodzaj sztuki, 
która jest okrojona z wszystkiego, 
co nie jest potrzebne w teatrze. 
Czyli bez wielkich inscenizacji. 
Nie jest to teatr wizyjny, a teatr 
aktorski oparty przede wszystkim 
na aktorze i widzu, a nie na wiel-
kiej wizji inscenizatora.
-Do kogo adresujecie ten pro-
jekt, tylko do mieszkańców 
Olsztyna? 
Zaczynamy odwiedzać inne 
miejscowości. Mamy podpisane 
kontrakty z Biskupcem, Dobrym 
Miastem i Mrągowem. 
-Gdzie chcecie pokazywać 
swoje przedstawienia?
To jest pilotażowy projekt, który 
bada nasze możliwości i chęć 
współpracy z nami, my też się 
tego uczymy. Uderzamy głów-
nie w domy kultury, choć bez 
problemu możemy pokazać na-
szą sztukę w innej przestrzeni, 
bo przecież premiera odbyła się 
w miejscu, które jest galerią/pu-
bem. Do takiego małego teatru 

można wyjść z lampką wina.Nie 
robimy ze sceny małej świątyni, 
chcemy to odczarować. Badamy 
na razie na ile możemy wyjść do 
ludzi. Być trochę bliżej bez po-
działu na scenę i widza. Spek-
takl jest na poły stand-upowy, na 
poły dramatyczny. 
-Jak powstały filmy promo-
cyjne?
Głównie powstawały na pró-
bach, były wynikiem naszych 
prywatnych relacji i tego, co się 
wydarzało między mną, a Ma-
rzeną Bergmann. Chcieliśmy to 
przekuć i pokazać ludziom jak 
to wygląda, na co dzień. Nasze 
upadki i docieranie się podczas 
pracy. Myślę, że to jest wartość 
i świadczy o tym, że te próby są 
żywe, nie ma planu. Jedynym 
spadochronem jest tekst i do 
niego zawsze możemy wrócić, 
natomiast każdy ma swoją wraż-
liwość i estetykę wypracowaną 
przez lata. Każdy jest inny i to 
dobrze.
Pracujesz w teatrze Jaracza, 
czy spektakl „Rozwód” ma ja-
kiś podtekst a pro po tej współ-
pracy?
Absolutnie nie. Taki jest ory-
ginalny tytuł sztuki. Nie ma 
związku zupełnie z moją pracą.
-Jak odebrała Was widownia 
po pierwszym spektaklu? 
Widownia odebrała nas bardzo 
dobrze. Patrząc od formalnej 
strony, nie wiem, dlaczego wcze-
śniej u nas nikt na ten pomysł nie 
wpadł. To się dzieje od dawna na 
całym świecie, tylko u nas nie. 
Ktoś musiał być pierwszy. My 
zaczęliśmy. 

ab

„Rozwód” to pierwszy spektakl wystawiony w lutym przez Teatr Nowy 
w Olsztynie. Emocje już opadły, pytamy zatem Grzegorza Gromka, 
współzałożyciela teatru, o dalsze plany.

Nowy pomysł na teatr 

Halina Żydecka jest człowiekiem 
niebywale pracowitym i twór-
czym. Jest także znaczącą posta-
cią w swoim środowisku, nie tylko 
jako mieszkanka wsi, ale również 
jako sołtys Sołectwa Mierki.
-Potrafi  zawsze  znaleźć  czas, 
aby  ludzi,  którzy  się  do  niej 
zwracają,  wysłuchać,  dora-
dzić  oraz  pomóc –mówi Ar-
tur Wrochna, burmistrz Olsz-
tynka. Sołtys Mierek okazała 
się także niezwykle skutecz-
nym organizatorem. Za jej ka-
dencji sołectwo zyskało nowe 
piękniejsze oblicze. -Z  jej  ini-
cjatywy m.in. powstała  tablica 
informacyjna o wsi Mierki, wy-
remontowano świetlicę wiejską, 
dba o cmentarz wojenny z cza-
sów I wojny światowej, położono 
asfalt oraz wyremontowano sze-
reg  dróg  na  terenie  sołectwa. 
Jest  również  organizatorem 
wielu przedsięwzięć kulturalno-
-sportowych m.in.: corocznego 
turnieju tenisa stołowego, spo-
tkania sylwestrowego oraz do-
żynek wiejskich. Wspiera rów-
nież działalność Szkoły Filialnej 
w Mierkach  i Koła Gospodyń 

Wiejskich słynących w gmi-
nie  i województwie  m.  in. 
z pięknych  i nagradzanych 
wieńców dożynkowych. Dba 
również, ażeby wspierać ro-
dziny mniej zamożne- mówi 
Andrzej Wojda, przewod-
niczący Rady Miejskiej 
w Olsztynku, a prywatnie 
mieszkaniec Mierek. 
-Swoim  wizerunkiem,  po-
stawą, skromnością i przede 
wszystkim pracą godnie re-
prezentuje nasze olsztynec-
kie  społeczeństwo.  Zawsze 
gotowa,  by  służyć  pomocą 
i swym  doświadczeniem, 
choćby  podczas  organi-
zacji  różnych  uroczysto-
ści w szkołach, w sołectwie 
oraz w gminie. Jest wzorem 
dla innych sołtysów, którym nie 
szczędzi  rad-podkreśla bur-
mistrz, Artur Wrochna. 
Na początku marca w świetlicy 
wiejskiej w Mierkach Artur 
Wrochna, Burmistrz Olsztynka 
spotkał się z sołtysami z terenu 
Gminy Olsztynek. Spotkanie 
było doskonałą okazją do pod-
sumowania ostatnich inwesty-

cji w sołectwach oraz omówie-
nia spraw bieżących. Zaproszeni 
gości wymieniali się doświad-
czeniami z pracy w sołectwach, 
mówili o planach na przyszłość 
oraz wspominali dokonania lat 
poprzednich. Spotkanie zor-
ganizowane przed obchodami 
Dnia Sołtysa miało na celu pod-
kreślenie roli sołtysa, jako do-

brego „gospodarza wsi”, który 
na bieżąco reaguje na potrzeby 
w swoim sołectwie, zabiega 
o inwestycję, integruje miesz-

kańców, potrafi zorganizować 
wsparcie dla osób starszych, sa-
motnych i niepełnosprawnych.

red

W Centrum Kongresowo - Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie odbyły się obchody 
Samorządowego Dnia Sołtysa. Halina Żydecka, sołtys sołectwa Mierki (gm. Olsztynek), 
znalazła się w gronie 100 najlepszych sołtysów z Warmii i Mazur w ubiegłym roku.

Sołtys wsi Mierki w setce 
najlepszych na Warmii i Mazurach

Marzena Bergmann i Grzegorz Gromek

Spotkanie sołtysów z Gminy Olsztynek w Mierkach

Halina Żydecka z wiceburmistrzem Olsztynka  
Bogusławem Kowalewskim

Halina Żydecka z władzami PSL i województwa
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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

PRACA DAM

SZUKASZ pracy jako Opie-
kunka w Niemczech? Znasz ję-
zyk niemiecki na poziomie ko-
munikatywnym? Jeżeli tak, 
skontaktuj się z nami! 530 751 
997 Pflegehelden.

INNE KUPIĘ

SKUP zboża kukurydzy 
grochu rzepaku łubin 
min. 20t zapewniam 

transport tel. 504082106.

SKUP zboża, bobik, kukury-
dza, groch, min. 20t, zapewniam 
transport tel. 504082106.

USŁUGI

ZABIERAM agd, rtv różne rze-
czy, wanny, meble, piecyki, 
odzież.itp.tel.731-743-011.

ZABIERAM agd, rtv różne rze-
czy, wanny, meble, piecyki, 
odzież.itp.tel.731-743-011.

ZABIERAM agd, rtv różne rze-
czy, wanny, meble, piecyki, 
odzież.itp.tel.731-743-011.

We wstępie podkreślam, iż nie jestem PiS-ofanką i wiele spraw, w które 
zaangażowana jest ta partia nie dzieje się po mojej myśli.
Jednak popieram uporządkowanie odpowiedzialności za holocaust i ja-
sne i wyraźne podkreślenie sprawców, którymi byli Niemcy, a nie Po-

lacy. Jestem za uchwaleniem ustawy, która zdejmie odpowiedzialność 
za holocaust z Polaków. Dziwię się, że Pan Szalkiewicz nie poczuł się 
dotknięty stwierdzeniem “Polski Holocaust”, czy określeniami “Pol-
skie Obozy Śmierci (koncentracyjne)”.
Mnie dotknęła i obraziła nagonka na Polaków i brak odpowiedzialno-
ści karnej dla autorów.
Naród Wybrany jest bardzo wrażliwy na punkcie własnej wojennej mar-
tyrologii i zdaje się zapominać, że Polacy ucierpieli wcale nie mniej. 
Także ginęli w obozach koncentracyjnych, czy rozstrzeliwani na ulicy, 
a także zsyłani “na roboty”. Nie była to idylla. 

Polacy są narodem skłonnym do pomocy innym, bez względu na cenę, 
którą przyjdzie im za tę pomoc zapłacić. Proszę pogrzebać w historii 
i sprawdzić jaką postawę przyjęli inni. Woleli nic nie widzieć i nic nie 
słyszeć, bo tak było wygodniej.
Dlatego uważam, że uchwalenie ustawy IPN-u leży w interesie Polski 
i Polaków, bez względu na polityczne kredo.
A pranie brudów na arenie międzynarodowej to faux pas do kwadratu!
Jest takie powiedzenie, że “żaden ptak nie kala własnego gniazda”, do-
dam, bo w nim mieszka.

Imię i nazwisko czytelniczki do wiadomości redakcji

Szanowny Panie Redaktorze,
zainteresował mnie tekst autorstwa Pana Wojciecha Szalkie-
wicza, zatytułowany “Koń, a sprawa polska”, do tego stop-
nia, iż postanowiłam się do niego odnieść. 

Listy do redakcji

Komentarz satyryczny
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-Jakie emocje wam towarzy-
szyły, gdy Jakub Krzewina 
wbiegł na metę przed Amery-
kaninem?
Towarzyszyła nam wielka ra-
dość, a jeszcze większa była 
wtedy, gdy zobaczyliśmy, że po-
biliśmy rekord świata. Wtedy 
naprawdę nie wiedzieliśmy co 
ze sobą zrobić, ponieważ dla nas 
samych była to ogromna niespo-
dzianka.
-Jaki był wasz cel, przed roz-
poczęciem biegu?
Celem było pokonanie Bel-
gów i odebranie im rekordu Eu-
ropy, który nam wydarli trzy lata 
wcześniej podczas Mistrzostw 
Europy w Pradze. Moim osobi-
stym celem było, żeby jak naj-
lepiej ustawić się na dystansie 
i wskoczyć przed Amerykanina, 
na pierwszych dwustu metrach.
-Czy podczas biegu wierzyli-
ście, że Amerykanie są do po-
konania? 
Moim zdaniem Amerykanin, 
który biegł na ostatniej zmianie 
popełnił błąd, ponieważ bardzo 
mocno pobiegł pierwsze 200 
metrów, co później przełożyło 
się na to, że opadł z sił. Jakub 
Krzewina idealnie wykorzystał 

sytuację i na ostatnich metrach 
wyprzedził go.
-Jak to jest możliwe, że ża-
den z was indywidualnie nie 
wszedł do finału? Macie wszy-
scy gorsze rekordy od Amery-
kanów, a jednak w sztafecie to 
wy byliście lepsi.
Prawda, nasze rekordy życiowe 
różnią się bardzo od tych osią-
gniętych przez amerykańskich 
biegaczy. Te różnice widać 
przede wszystkim w zawodach 
na otwartym stadionie, ale na 
hali gdzie biega się po dwa okrą-
żenia liczy się wola walki, bie-
ganie drużynowe, bardzo dobre 
zmiany, a także, żeby dobrze się 
ustawić na początku biegu.
-Od jak dawna wiedzieliście, 
że w takim składzie pobiegnie-
cie na mistrzostwach? 
Po Mistrzostwach Polski, które 
odbyły się dwa tygodnie przed 
Mistrzostwami Świata, trener 
wybrał sześć osób, które pojadą 
do Birmingham. Następnie po-
jechaliśmy na zgrupowanie do 
Spały i tam trenowaliśmy m.in. 
zmiany i przekazywanie pałeczki. 
Natomiast o dokładnym składzie 
finałowym dowiedzieliśmy się 
w południe w dzień startu.

-Indywidualnie zazwyczaj 
biegał Pan na 200 metrów, 
więc skąd pomysł, żeby prze-
nieść się na dystans o połowę 
dłuższy?

W lekkoatletyce łączenie biegu 
na 200 i 400 metrów jest bardzo 
popularne, ja do tej pory łączy-
łem 100 i 200 metrów, jednak na 
tych krótszych dystansach po-
ziom jest bardzo wysoki i trudno 
było się przebić do czołówki. 
Właśnie stąd ta decyzja, ponie-
waż na 400 metrów jest nam 
łatwiej rywalizować z resztą 
świata.
-Plany na dalszą część sezonu?
Sezon halowy już się zakończył. 
Końcówkę marca i praktycznie 
cały kwiecień spędzam z tre-
nerem na obozie w Portugalii. 
Mamy tam bardzo fajny ośrodek 
treningowy. W drugiej połowie 
maja już zaczynamy sezon letni, 
gdzie wystartuję w kilku mitin-
gach w Polsce. Tych na terenie 
naszego kraju przybywa, więc 
trzeba się cieszyć i korzystać. 
Najważniejszą imprezą tego 
roku będą Mistrzostwa Europy, 
które odbędą się w Berlinie.
-Czy długoterminowym celem 
jest medal w sztafecie na igrzy-
skach?
Oczywiście największym ma-
rzeniem dla każdego sportowca 
jest zdobycie medalu na igrzy-
skach, aczkolwiek, żeby to osią-
gnąć, to najpierw wszyscy mu-
sielibyśmy poprawić rekordy 
życiowe i wtedy byłaby możli-
wość, żeby rywalizować z tymi 
najlepszymi sztafetami.

raf

Karol Zalewski wywalczył wraz ze sztafetą 4x400 metrów złoty medal Halowych Mistrzostw Świata, które odbyły 
się w Birmingham. Polska sztafeta pobiła w tym biegu rekord świata.

Olsztynianin został Mistrzem 
i rekordzistą świata

Karol Zalewski złoty medalista Halowych Mistrzostw Świata w Birmingham
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W pierwszym meczu po prze-
rwie zimowej olsztynianie mie-
rzyli się na wyjeździe z Podbe-
skidziem Bielsko-Biała. Mecz 
nie był ciekawym widowiskiem, 
do czasu aż główną rolę zaczęli 
odgrywać sędziowie. Już w 90 
minucie sędzia Sebastian Ja-
rzębak, przy pomocy swojego 
asystenta podyktował rzut karny 
dla Podbeskidzia, za rzekome 
zagranie piłki ręką Wiktora 

Biedrzyckiego. Powtórki po-
kazały, że sędzia popełnił błąd. 
Karnego na gola zamienił Vale-
rijs Sabala.
W ostatniej akcji meczu Stomi-
lowi należał się rzut karny, ale 
tym razem sędzia nie zauważył, 
że ręką piłkę w polu karnym za-
grał Filip Modelski i Stomil 
przegrał to spotkanie. Olszty-
nianie chcieli za wszelką cenę 
odgryźć się za ten mecz i wy-

grać z Ruchem Chorzów, który 
również jest wplątany w walkę 
o utrzymanie.

Przez cały tydzień wszyscy za-
stanawiali się, czy murawa na 
olsztyńskim stadionie będzie od-

powiednio przygotowana. Olsz-
tyński klub zapewniał, że za-
grożenia odwołaniem meczu 
nie ma. W piątek jednak nasi-
liły się opady deszczu i mu-
rawa nasiąkła wodą. Od rana 
przedstawiciele olsztyńskiego 
OSiR-u robili wszystko, żeby 
ściągnąć wodę z murawy. 
Komunikaty były takie, że spo-
tkanie powinno się odbyć. De-
legat PZPN, wraz z sędziami 
zdecydował jednak inaczej 
i spotkanie zostało odwołane. 
Warto dodać, że praktycznie 
wszystkie bilety na mecz zostały 
sprzedane, a do tego przyjechała 
również spora grupa kibiców 
z Chorzowa, która musiała prze-
jechać 400 kilometrów, aby za 
chwilę wracać do domu.
Czy ten mecz można było roze-
grać? Piłkarze Stomilu twierdzą, 
że tak. Wszyscy chcieli, aby to 
spotkanie się odbyło, ale sędzio-
wie byli innego zdania. Podobno 
również trener gości zgłaszał 

akces, żeby piłkarze nie wy-
chodzili na boisko. Warto tylko 
przypomnieć, że to już trzeci 
w tym sezonie odwołany mecz 
w Olsztynie z powodu złego 
stanu murawy.
W końcu może dojść do tego, że 
PZPN przestanie być pobłażliwy 
i zacznie wlepiać walkowery 
olsztyńskiej drużynie, jeżeli 
płyta stadionu nie będzie dobrze 
przygotowana. Trzeba powie-
dzieć szczerze, że sprawa od-
bije się szerokim echem w całej 
Polsce i Stomil będzie sławny, 
ale w negatywnym tego słowa 
znaczeniu. Niedługo może za-
braknąć terminów na rozgrywa-
nie tych odwołanych spotkań, 
zwłaszcza, że Stomil następny 
mecz, który ma rozegrać na wła-
snym obiekcie, również zamie-
rza przełożyć, ponieważ olsz-
tyńscy zawodnicy otrzymają 
powołania do młodzieżowych 
reprezentacji Polski.

raf

Stomil miał zainaugurować rundę wiosenną na wła-
snym stadionie starciem z Ruchem Chorzów. Niestety 
stan murawy uniemożliwił rozegranie tego meczu.

Murawa znowu dała się we znaki. 
Mecz Stomilu z Ruchem Chorzów odwołany

W drużynie z Ostródy w prze-
rwie zimowej doszło do paru prze-
tasowań w składzie. Do drużyny 
dołączyli: Marcin Kajca, Ar-
kadiusz Kuciński, Paweł Ewer-
towski i Kamil Smyt. Zwłaszcza 
po przyjściu tego pierwszego wszy-
scy w Ostródzie oczekują bardzo 
dużo, ponieważ jest to niezwykle 
doświadczony zawodnik, który ma 
wprowadzić spokój w środku pola.
Ostródzką drużynę opuścili na-
tomiast Karol Zalewski i Arka-
diusz Ciach. Obaj grali na po-
zycji napastnika, ale nie spełnili 
pokładanych w nich nadziei. Wię-
cej zmian nastąpiło w drużynie 
z Ełku. Trzech podstawowych za-
wodników (Patryk Gondek, Ma-
teusz Furman i Arkadiusz Bog-
daniuk) przeniosło się do Znicza 
Biała Piska. Ponadto ubyło 
dwóch podstawowych środko-
wych obrońców, czyli Daniele 
Iraci oraz Piotr Rogala, skrzy-
dłowy Andrzej Paprocki oraz re-
zerwowy bramkarz Mateusz Zło-
togórski. Wzmocniona została 
formacja ofensywna zespołu, bo-
wiem pozyskani zostali skrzy-
dłowy Konrad Romachów oraz 
napastnicy: Bartłomiej Wierz-
bicki i Patryk Woźniak.
Warto wspomnieć, ze MKS Ełk 
ma już za sobą jeden mecz po prze-
rwie zimowej. Ełczanie ulegli Peli-
kanowi Łowicz 0:1. Spotkanie po-
między MKS-em Ełk, a Sokołem 
Ostróda odbywało się na sztucznej 
murawie, ponieważ naturalna płyta 
nie nadawała się do gry. 

W pierwszej połowie mecz nie 
był zbyt ciekawy. Sokół starał się 
utrzymywać przy piłce i w ataku 
pozycyjnym stwarzać sobie sy-
tuacje bramkowe. Jednak tak na-
prawdę na uwagę zasługuje tylko 
strzał Marcina Kajcy zza pola 
karnego, który obronił bramkarz 
gospodarzy. Piłkarze z Ełku rów-
nież nie mieli praktycznie żad-
nych sytuacji do zdobycia gola.
W drugiej części gry mecz się 
otworzył. Sokół miał przewagę, 
ale nie potrafił jej udokumento-
wać. W 68 minucie Marcin Kajca 
stracił piłkę w środku pola i piłka-
rze z Ełku wyszli z kontrą. Poda-
nie w pole karne otrzymał Michał 
Twardowski i umieścił piłkę 
w siatce obok interweniującego 
bramkarza Sokoła, Macieja Bą-
bla. Sokół nie otrząsnął się jesz-
cze po stracie pierwszej bramki, 
a mógł już przegrywać dwoma 
bramkami. Znowu świetnie skon-
trowali gospodarze, ale tym ra-
zem ostródzki bramkarz obronił 
uderzenie z okolic pola karnego.
W 72 minucie ostródzianie mieli 
rzut wolny, piłkę w pole karne do-
środkował Marcin Kajca, a tam 
do główki najwyżej wyskoczył 
Hubert Otręba i pokonał bram-
karza gospodarzy. Ostródzia-
nie mieli jeszcze w końcówce 
szanse po rzutach rożnych, ale 
strzały Kamila Maternika i Ad-
riana Pluty nie znalazły drogi do 
bramki i spotkanie zakończyło się 
remisem 1:1.

raf

Sokół Ostróda w pierwszym meczu rundy wiosennej grał 
na wyjeździe z MKS-em Ełk. Pomimo optycznej przewagi 
ostródzkiej drużyny, mecz skończył się remisem.

Sokół Ostróda 
zremisował na twarcie 
rundy wiosennej

Stadion Stomilu świecił pustką

 Arek Kuciński, nowy nabytek Sokoła. Fot. archiwalne


