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„opieKoWaŁa” SiĘ
trÓJKĄ dZieci
maJĄc
W orGaniZmie
ponad 3,6 promila
alKoholu

przed sądem rodzinnym i nie-
letnich swoje nieodpowie-
dzialne zachowanie tłumaczyć
będzie34-letniamatka,którapi-
jania opiekowała się swoimi
dziećmi. trójką chłopców w
wieku7,3lat iniespełna3mie-
sięcznym niemowlakiem za-
opiekowała się bliska rodzinie
mieszkanka gminy.

27 maja po godzinie 9.00 rano
do oficera dyżurnego lidzbar-
skiej policji zadzwoniła anoni-
mowa kobieta, która poinfor-
mowała, że w jednym z miesz-
kań na terenie gminy Kiwity pi-
jana kobieta ma opiekować się
swoimi małymi dziećmi. Poli-
cjanci natychmiast pojechali
pod wskazany adres. Informa-
cja potwierdziła się. W miesz-
kaniu przebywała 34-letnia
matka dzieci. Funkcjonariusze
zbadali stan trzeźwości kobie-
ty. Jak się okazało, mieszkanka
Olsztyna miała ponad 3,6 pro-
mila alkoholu w organizmie.
Kobieta próbowała tłumaczyć
policjantom, że wypiła „tylko”
trochę nalewki. W takim stanie
34-latka sprawowała opiekę
nad trzema synami w wieku 7
lat, 3 lata i 3-miesięcznym nie-
mowlęciem.
Dzieci zostały przekazane pod
opiekę osobie trzeźwej i bliskiej
rodzinie. Sprawą niewłaściwe-
go sprawowania opieki nad
małoletnimi dziećmi zajmie
się teraz sąd rodzinny.

(mk/rj)

KRONIKA
POLICYJNA

Już podczas strajku z Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
płynęły informacje, że dane nau-
czycieli, którzy zdecydowali się
wziąć udział w strajku, nie powinny
zostać wprowadzone do systemu
informacji oświatowej, ponieważ
taka sytuacja nie ma żadnych pod-
staw prawnych. Według informacji
ZNP, Ministerstwo Edukacji zbie-
rało listy od dyrektorów szkół, na
których były dane osób straj-
kujących.
Przedstawiciele z MEN-u wypo-
wiedzieli się na ten temat, wysyłając
pismo do Prezesa ZNP, Sławomira
broniarza. W piśmie stwierdzono,
że komunikat do dyrektorów zos-

tał wysłany w związku z licznymi
pytaniami dyrektorów szkół, którzy
zgłaszali problem natury tech-
niczno-informatycznej, związany z
systemem informacji oświatowej.
maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej oświadczył, że z ustawy wy-
nika, iż dyrektorzy mają obowiązek
podać przyczyny nieobecności
nauczyciela w pracy. Muszą zatem
wiedzieć, którzy nauczyciele nie
pojawili się w pracy w związku z
akcją strajkową, a którzy z ewen-
tualnie innych powodów.
Ministerstwo zapewnia również, że
dane gromadzone w SIO są wyko-
rzystywane wyłącznie w celach

określonych w ustawie o systemie
informacji oświatowej i są w pełni
bezpieczne.
W związku z tzw. „grypą belferską”,
a także strajkiem nauczycieli Kura-
torium Oświaty w Olsztynie prze-
prowadza kontrole w szkołach,
odnośnie prawidłowego realizowa-
nia podstawy programowej.- W ra-
mach nadzoru pedagogicznego,
sprawowanego przez Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty,
przeprowadzane są badania,
służące ocenie efektywności działal-
ności dydaktycznej, wychowawczej
oraz opiekuńczej szkół i placówek, w
tym monitorowanie realizacji pod-
stawy programowej w roku szkol-

nym 2018/2019 w celu diagnozowa-
nia prawidłowej realizacji zadań
szkół – mówi małgorzata hoch-
leitner, dyrektor Wydziału
Kształcenia, Wychowania i
opieki Kuratorium oświaty w
olsztynie.
Mimo tego, że szkoły mają za-
ległości w związku z odwołanymi

zajęciami, nie ma zagrożenia, żeby
w którejś z nich rok szkolny został
przedłużony. Jest natomiast propo-
zycja, która została skierowana do
konsultacji społecznych, żeby rok
szkolny w całej Polsce skończył się
19 czerwca, a nie, jak pierwotnie
założono- 21 czerwca.

raf

MEN zbiera dane nauczycieli, którzy brali udział w strajku

Najnowszym numizmatem związa-
nym z naszym województwem jest
moneta okolicznościowa z serii „Od-
kryj Polskę – Zabytki Fromborka”,
którą NBP wprowadził do obiegu 22
maja. Wykonana jest z tego samego
materiałuco„zwykła”pięciozłotówka
(„srebrnego” pierścienia z miedzio-
nikla oraz wykonanego z brązalu
rdzenia) i taki też ma nominał. Od
obiegowej „piątki” różnią ją rysunek
zamieszczonynarewersie,naktórym
znalazł się wizerunek bazyliki archi-
katedralnejWniebowzięciaNMPiśw.
AndrzejaApostoławeFromborkuza-
projektowanyprzezDobrochnęSura-

jewską.
Od średniowiecza do roku 1945 przy
katedrze rezydowali kanonicy War-
mińskiej Kapituły Katedralnej, z któ-
rychnajwiększąsławęzyskałMikołaj
Kopernik, który niemal nieprzerwa-
nie przebywał i pracował na Wzgó-
rzu Katedralnym od 1510 roku do
swej śmierci w 1543 r. W tej świątyni
znajduje się również jego grób.
A wielebny kanonik Mikołaj to naj-
częstszy „motyw” numizmatów
związanych z regionem – wszak Ko-
pernik wprawdzie pochodził z Toru-
nia, ale przez resztę życia był
Warmiakiem,żyjąc ipracującprzede

wszystkim we Fromborku. Tu stwo-
rzył swoje największe dzieło, jakim
jest„Derevolutionibusorbiumcoeles-
tium” („O obrotach sfer niebieskich”),
którezmieniłodotychczasowepojmo-
wanie wszechświata. Ale na Warmii
napisał też i traktaty poświęcone
kwestii naprawy monety ówczesnych
Prus i całej Rzeczpospolitej. Pierwszy
z nich – „ Meditata”, czyli „Rozmyś-
lania o reformie monetarnej Prus
Królewskich”powstał latem1517roku
na zamku w Olsztynie. Najważnie-
jszą rozprawą ekonomiczną naszego
wielkiegoastronomilekarzajest„Mo-
netae cudendae ratio” , która miała

powstać z kolei na zamku w Lidz-
barku Warmińskim w 1526 roku.
Wizerunek tej historycznej siedziby
biskupów warmińskich, znalazł się
równieżnarewersiedwóchmonetko-
lekcjonerskich NBP. W roku 1996,
nasz bank centralny wyemitował 2 i
20 złotych z serii „Zamki polskie –
Lidzbark Warmiński”.
Dziesięć lat później – w 2006 roku –
stylizowanywizerunekBramyTargo-
wej znalazł się z kolei na kolekcjoner-
skiejdwuzłotówcezserii„Historyczne
miasta w Polsce – Elbląg”.
Drugim popularnym motywem, nie
tylko „numizmatycznym” związa-
nymzWarmiąiMazuramijesttemat
bitwy pod Grunwaldem. Prawdziwy
wysyp nie tylko polskich wartości ko-
lekcjonerskich poświęconych temu
wydarzeniu miał miejsce w 2010
roku,zokazji600-lecia tegowielkiego
starcia pomiędzy Krzyżakami pod

dowództwemWielkiegoMistrzaUlri-
cha von Jungingena a połączonymi
siłamipolskimi, litewsko-ruskimiiod-
działami czeskimi pod wodzą króla
polskiegoWładysławaJagiełły iWiel-
kiego Księcia litewskiego Witolda.
Krótką listę monet z regionalnymi
motywami wyemitowanych przez
NBP, a wybitych przez Mennicę Pol-
ską SA uzupełnia jeszcze tylko kolek-
cjonerskie 2 zł z 2005 roku z serii
„Herby Województw – Warmińsko-
Mazurskie”. Aureus

Strajk nauczycieli został zawieszony, ale dalej sporo się o nim mówi. Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej miało nie zbierać danych nauczycieli, którzy w tym strajku brali udział, ale okazuje się, że jest
inaczej. Kuratorium przeprowadza kontrole w szkołach.

Numizmatyczne regionalia
Mimo długiej historii bicia pieniądza na terenach Warmii i Mazur, współcześnie różnego charakte-
ru regionalia niezbyt często pojawiają się na monetach Narodowego Banku Polskiego. Stąd nie tyl-
ko lokalnych numizmatyków cieszy każdy walor tematycznie związany z Krainą Tysiąca Jezior.

Jednak były one bardzo ważne dla
naszych partii, a raczej ugrupowań
politycznych, co wynika z kalenda-
rza wyborczego. Wiosenne wybory
europejskie traktowane były przez nie
jako poligon doświadczalny przed
najważniejszymi dla nich, jesiennymi
wyborami parlamentarnymi (i przy-
szłorocznymi prezydenckimi). Cho-
dzi tu o znany z psychologii sportu
efekt pierwszej bramki – drużyna,
która pierwsza strzeli gola „odblo-
kowuje się”, zdobywa kolejne gole i
ostatecznie wygrywa. I o tę „bram-
kę” w tych wyborach walczono.
Niewątpliwie tego pierwszego gola
zdobyło Prawo i Sprawiedliwość,
otrzymując ok. 45 proc. poparcia.
Jednak „do przerwy 1:0” nie
przesądza o wygranym meczu –

uzyskania władzy po wyborach par-
lamentarnych, bowiem Koalicja Eu-
ropejska uzyskała poparcie (tylko lub
aż) o 7 punktów procentowych
niższe.
Jako że gra toczy się o mandaty w
Sejmie, dlatego też i kampania przed
eurowyborami skupia się na pro-
blematyce krajowej, jako zdecydo-
wanie bliższej przeciętnemu Ko-
walskiemu. Bo poruszane w niej
kwestie nie tyle miały wzbudzić za-
interesowania Polaków problema-
tyką unijną, co zmobilizować żelaz-
ne elektoraty do udziału w wyborach,
wzbudzając w nich negatywne emo-
cje (obawy przed Polexitem, wpro-
wadzeniem euro, środowiskami
LGBT czy pedofilią w kościele). I trze-
ba przyznać, że to politykom się

udało – dzięki czemu frekwencja
przy urnach była rekordowa jak
na te wybory (ponad 45 proc.).
Z tego powodu ta eurokampania
różniła się też zdecydowanie od po-
przednich – była zdecydowanie bar-
dziej „emocjonalna” (raczej trudno
mówić o jakiś merytorycznych pro-
gramach wyborczych) i zdecydo-
wanie najmniej „europejska”. Jedy-
nym „unijnym” akcentem był w
niej temat wprowadzenia w Polsce
euro, ale pojawił się tylko na chwi-
lę, bo szybko został zdominowany
przez „krajową” kwestię edukacji
seksualnej dzieci. I w zasadzie toczyła
się wokół najmłodszego pokolenia
Polaków, bo na jej przebieg miały
wpływ: podpisana przez prezyden-
ta Warszawy deklaracji LGBT, strajk

nauczycieli, 500+ na każde dziecko,
film braci Sekielskich o pedofilii w
Kościele. Stąd też można stwier-
dzić, że jej leitmotivem stały się
słowa Jarosława Kaczyńskiego –
„Wara od naszych dzieci!”, pod któ-
rymi podpisywali się również politycy
innych partii.
W ten nurt przedwyborczego dys-
kursu politycznego próbowały
wprawdzie „wpisać” się inne ugru-
powania, ale z miernym skutkiem.
Wybory potwierdziły tezę, że to nie
jest kraj dla małych partyjek.
Nadal nasza scena polityczna jest
areną walki dwóch wielkich graczy
PiS i KE. Reszta: Wiosna, Konfede-
racja, Kukiz, Lewica na razie się nie
liczy, głównie dlatego, że nie mają
świeżego, dynamicznego i przy-
szłościowego przesłania, pomysłu
na polską politykę. Deklarowanie, że
„nie chcemy być ani Platformą, ani
PiS-em” to nadal zdecydowanie za
mało na sukces.
Oceniając te wybory warto cały

czas pamiętać, że zakończyła się tyl-
ko „pierwsza połowa meczu” – jak
powiedział Grzegorz Schetyna, lider
KE. Prawdziwy „bój o przyszłość na-
szej ojczyzny odbędzie się na jesie-
ni” – jak stwierdził w swoim powy-
borczym komentarzu lider PiS Ja-
rosław Kaczyński, lider PiS.
Kto go wygra? – trudno dzisiaj wy-
rokować. Na razie czekają nas ko-
lejne miesiące kolejnej kampanii.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Kolejny sukces?
Abyoceniaćzakończonąwłaśniekampanięniezbędnejestuświadomieniesobiekontekstutychwyborówdoeu-
roparlamentu. Polakom raczej nie spędzały one snu z powiek, z ich perspektywy Bruksela jest bowiem odległa,
dość abstrakcyjna, co widać było po dotychczasowej frekwencji na głosowaniach na eurodeputowanych.
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Kuratoria przeprowadzą kontrole w szkołach



Przedwyborcze sondaże wskazy-
wały na to, że różnica pomiędzy
PiS-em a Koalicją Europejską,
może być niewielka, a o przekro-
czenie progu wyborczego rywali-
zować będzie Wiosna,
Konfederacja i Kukiz’15. Tym
razem jednak sondaże miały mało
wspólnego z powyborczą rzeczy-
wistością.
Prawo i Sprawiedliwość wygrało z
dużą przewagą, osiągając 45,5%
głosów. Koalicja Europejska otrzy-
mała 38,4% głosów, a na trzecim
miejscu znalazła się Wiosna z wy-
nikiem 6%. Z sondażu opubliko-
wanego tuż po zakończeniu

wyborów, wyglądało, że Konfede-
racja Korwin Braun Liroy Naro-
dowcy, również będzie miała
swoich przedstawicieli w Parla-
mencie Europejskim. Po przelicze-
niu głosów, okazało się, że nie
przekroczyła ona jednak progu wy-
borczego i osiągnęła 4,55%. Piąte
miejsce zajął Kukiz’15, a następne
Lewica Razem. W Parlamencie Eu-
ropejskim, zasiądą więc przedsta-
wiciele trzech ugrupowań. PiS
uzyskał 27 mandatów, Koalicja Eu-
ropejska 22, a Wiosna 3 mandaty.
W okręgu 3, obejmującym woje-
wództwa warmińsko-mazurskie i
podlaskie, również bezapelacyjnie

wygrało Prawo i Sprawiedliwość,
które osiągnęło 47,28% głosów i
wyprzedziło Koalicję Europejską o
ponad 10 procent. Trzecie miejsce
należało do Wiosny, czwarte do
Konfederacji, piąte do Kukiza, a
szóste do Lewicy Razem.
Najwięcej głosów otrzymał Karol
Karski z piS-u (ponad 184 tysięcy
głosów), a drugi wynik należał do
tomasza Frankowskiego (125 ty-
sięcy głosów), który był „jedynką”
Koalicji Europejskiej. Do Parla-
mentu Europejskiego dostał się
także trzeci, na tej liście, Krzysztof
Jurgiel, który startował z drugiego
miejsca na liście Prawa i Sprawied-

liwości.
Warto zaznaczyć, że jeżeli spoj-
rzymy na sam Olsztyn, to tutaj zde-
cydowanie wygrała Koalicja
Europejska. Spowodowane to było
zapewne tym, że zarówno Karol
Karski, jak i Krzysztof Jurgiel, swój
największy elektorat mieli na Pod-
lasiu, a w Olsztynie sporo osób
głosowało na reprezentujących
Warmię i Mazury, Urszulę
Pasławską i Jacka Protasa.

Wysoka frekwencja w
kraju, a niska na Warmii i
mazurach
Frekwencja była naprawdę wysoka

i znacznie wyższa, niż w poprzed-
nich wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego. W Polsce wyniosła
ona 45,68%, a w okręgu trzecim,
38,93%. Była to najniższa frekwen-

cja ze wszystkich okręgów w Pol-
sce. Najwięcej osób poszło na wy-
bory w Olsztynie (49,93%), a w
Elblągu frekwencja wyniosła, nieco
ponad 43%. raf

Trzy ugrupowania wejdą do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego. Ponad progiem wyborczym znalazły się
również Koalicja Europejska i Wiosna.
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ciężka praca
- Wynik trzeba uznać za bardzo
dobry i oczekiwany. Jest to wynik za-
ufania Polaków do Prawa i Spra-
wiedliwości. Jeżeli chodzi o sondaże,
to myślę, że przestały one pełnić
funkcję informacyjną, więc trzeba
się nimi bardzo ostrożnie posługi-
wać. Wpływ na nasz wynik miała
praca u podstaw, spełnienie postula-
tów, a także robienie tego, co się na
siebie przyjęło. Program Prawa i
Sprawiedliwości daje dużej grupie
ludzi, udział w dobrodziejstwie
wzrostu gospodarczego. Jeżeli chodzi
o opozycję, to widać, że nawet zjed-
noczenie wszystkich sił tzw. antypi-
sowskich, nie pomogło, ponieważ nie
przedstawiły one, żadnego realnego
programu – powiedział dariusz
rudnik, szef Komitetu miej-
skiego piS w olsztynie
PiS, nie zamierza spoczywać na
laurach.- My nie spoczniemy na lau-
rach, ponieważ to jest tylko pewien
etap, jak na początku kampanii
mówił prezes Kaczyński. Było to
takie rozpoznanie, a teraz trzeba
ciężko pracować, żeby Polacy rów-

nież na jesieni okazali zaufanie
Prawu i Sprawiedliwości i dali
szanse realizowania programów w
przyszłej kadencji. Będziemy robić
wszystko, żeby tak się stało – dodaje
dariusz rudnik.

Koalicja europejska nie
jest zadowolona z wyniku
- Oczywiście liczyliśmy na coś wię-
cej, ponieważ chcieliśmy wygrać te

wybory, więc wynik nie jest zado-
walający. PiS podczas kampanii po-
stanowił wyłożyć publiczne
pieniądze, co może nieść za sobą w
przyszłości bardzo negatywne
skutki. My natomiast na pewno wy-
ciągniemy odpowiednie wnioski.
Jeżeli chodzi o mój osobisty wynik,
to jak widać z dziesiątego miejsca na
liście nie udało się wywalczyć man-
datu, ale oddano na mnie 52 tysiące
głosów i uważam to za dobry wynik
– powiedział Jacek protas, prze-
wodniczący platformy obywatel-
skiej na Warmii i mazurach.
Platforma chce by koalicja przed
wyborami parlamentarnymi była
jak największa.- My jako Platforma
Obywatelska uważamy, że w Koali-
cji jesteśmy w stanie pokonać partię
rządzącą i będziemy chcieli, żeby
była ona, jak największa podczas
tych jesiennych wyborów – dodaje
Jacek protas.

Kukiz’15 nie przekroczył
progu wyborczego
- Wybory bezwzględnie wygrał PiS i
należy im pogratulować. My jes-

teśmy rozczarowani, ponieważ
wszystkie obiektywne sondaże wska-
zywały, że uda nam się przekroczyć
próg wyborczy. Nie da się więc po-
wiedzieć, że nic się nie stało, ponie-
waż nieprzekroczenie progu
wyborczego, to jest porażka. Wynik z
naszego okręgu plasuje nas w
czołówce Kukiz’15, ale nie jest to
powód do dumy, ponieważ
uważaliśmy, że ogólnie dwa man-
daty są w naszym zasięgu. Jest to
również lekcja, z której wyciągamy
szybkie wnioski – powiedział poseł
andrzej maciejewski z Kukiz’15.
Poseł wspomina także o tym, że
gdyby nie koalicje, to inne ugrupo-
wania miałyby dużo niższe wy-
niki.- Widać nasze silne i słabe
strony, wiemy gdzie, ten nasz elekto-
rat jest większy. Wiemy, w którym
punkcie jesteśmy i mam nadzieję, że
to była ostatnia kampania, w której
nas mylono z narodowcami. W tych
wyborach, tak naprawdę, tylko dwie
siły polityczne poszły pod własną
marką, Prawo i Sprawiedliwość oraz
Kukiz’15. Dzisiaj nie ma już Nowo-
czesnej, a PSL został wciągnięty w

Koalicję Europejską i podobnie jest z
SLD. Gdyby te siły polityczne starto-
wały same, to podejrzewam, że
miałyby podobny wynik, jak my.

Konfedercja również pod
progiem wyborczym, ale
wynik traktuje, jako
sukces
- Jesteśmy zadowoleni. Liczyliśmy
oczywiście na przekroczenie progu,
ale czwarty wynik w kraju, to na
pewno dobry prognostyk. Jest to zu-
pełnie nowy projekt, więc fakt, że
opiera się o próg, już traktujemy
jako sukces. Należy wspomnieć, że
spotkały się w tym projekcie bardzo
silne i często trudne do okiełznania
osobowości, a mimo to, udało się po-
godzić sprzeczności i wystartować
razem – powiedział piotr lisiecki

przewodniczący ruchu narodo-
wego na Warmii i mazurach.
Konfederacja liczy na mandaty w
jesiennych wyborach.- Liczymy na
to, że wyborcy Kukiza, zrozumieją,
że głosowanie na niego to głos stra-
cony. Sporo wskazuje na to, że bę-
dziemy mieli reprezentację w
Parlamencie i będziemy mogli Pola-
kom uświadomić, te zagrożenia, o
których mówiliśmy w kampanii.
Niemal na pewno drużyna Konfe-
deracji wystartuje w jesiennych wy-
borach, w tym samym składzie –
dodaje piotr lisiecki.

dobry wynik Wiosny
- Nasz wynik jest budujący. Mój sam
wynik, to około 23 tysięcy głosów, a
to dla partii, która od trzech miesięcy
działa, nie ma subwencji, tylko
własnymi środkami, wolontariu-
szami pracuje, jest bardzo budujące.
Jest to trzeci wynik w Polsce, więc
teraz pozostaje tylko się cieszyć.
Wynik ten pokazuje potencjał, jaki
w nas drzemie – powiedziała mo-
nika Falej z partii Wiosna.
W jesiennych wyborach, Wiosna,
chce osiągnąć podobny wynik.- Jest
to dobra pozycja wyjściowa. Trzeba
jednak pamiętać, że w wyborach
parlamentarnych, te okręgi są jed-
nak inne, ale jeżeli uda nam się
osiągnąć w nich podobny wynik, to
będziemy zadowoleni – mówiła
monika Falej. raf

POWYBORCZE GŁOSY LIDERÓW
Wybory do Parlamentu Europejskiego, wywołały sporo emocji, zwłaszcza u osób, bezpośrednio w nich uczestniczących. Spraw-
dziliśmy, jak wyglądają nastroje w poszczególnych ugrupowaniach.

Dariusz Rudnik PiS

Andrzej Maciejewski, Kukiz'15

Jacek Protas KE

Monika Falej WIOSNAPiotr Lisiecki RN



na szczęście skończyło się
na strachu
Wszystkorozpoczęłosiępodkoniec
stycznia, kiedy po raz pierwszy do
olsztyńskiego Urzędu Miasta przy-
szła informacja o podłożonej bom-
bie. Ewakuowano wtedy blisko 600
osób i dokładnie sprawdzono
wszystkiebudynki.Alarmokazałsię
fałszywy.Natymjednakdowcipnisie
nie poprzestali.
Następne dwa doniesienia o
podłożeniu bomb miały miejsce w
lutym tego roku. Wyglądały bardzo

podobnie.Nieznanaosobazawiada-
miała o tym, że o danej godzinie w
siedzibie Urzędu Miasta wybuchnie
bomba. Kolejny taki incydent miał
miejsce siódmego maja. Szkoły w
trakcie trwania matur otrzymały in-
formacje o podłożonych ładunkach
wybuchowych. Ponownie zawiado-
mienietakietrafiło doolsztyńskiego
ratusza.

postępowanie trwa
ZwróciliśmysięzpytaniemdoWar-
mińsko-Mazurskiej Komendy Poli-

cji, jak przebiega śledztwo, ale
odesłano nas do Prokuratury Okrę-
gowej w Bydgoszczy. - Prokuratura
Okręgowa prowadzi wielowątkowe,
zbiorczepostępowanie,dotyczącenie-
uzasadnionych alarmów bombo-
wych, obejmujące swym zakresem
zdarzenia z terenu całego kraju. Suk-
cesywnie dołączane są do niego ko-
lejnewątkiorazwynikipostępowania
z innych prokuratur. Celem śledztwa
jest ustalenie sprawcy lub sprawców
tych fałszywych powiadomień i w
tym zakresie wykonywane są inten-

sywne czynności, m.in. analityczne –
powiedziała nam agnieszka
adamska-okońska,rzecznikpra-
sowy prokuratury okręgowej w
bydgoszczy.To,żesprawcynadal są
nieznani, wynika z trudności, towa-
rzyszącychśledztwu.Mailewysyłane
są z Polski, ale IP prowadzi do dale-
kich zakątków świata, więc bardzo
trudno jest znaleźć prawdziwe
miejsce przebywania informatora o
podkładanych bombach. Za ten
czyn można pójść do więzienia
nawet na długie lata.- Stosownie do
brzmienia art. 224a kk za czyn pole-
gającynafałszywymzawiadomieniu
o zdarzeniu zagrażającym życiu lub

zdrowiu wielu osób lub mieniu w
znacznych rozmiarach i wywołaniu
tym zawiadomieniem czynności in-
stytucji publicznych powołanych do
ochrony bezpieczeństwa, porządku

publicznego lub zdrowia, mających
na celu uchylenie zagrożenia, grozi
karapozbawieniawolnościod6mie-
sięcy do 8 lat –kończy rzecznik ag-
nieszka adamska-okońska. raf

Nadal nie znaleziono sprawców alarmów bombowych w Olsztynie
Już cztery razy w tym roku miała miejsce ewakuacja olsztyńskiego Urzędu Miasta w związku z fałszy-
wymi alarmami bombowymi. W dalszym ciągu poszukiwani są sprawcy tych wykroczeń.

Podczas alarmów ratusz obstawiali strażnicy miejscy

Bezpośrednią przyczyną protestu
jest ignorowanie i lekceważenie po-

stulatów środowiskowych, a także
zerwanie przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej
prowadzonego z trudem dialogu.
Organizatorem protestu jest Ogól-
nopolski Komitet Protestacyjny
(OKP), w skład którego wchodzą
ogólnopolskie i lokalne organizacje
związkowe i społeczne, zrzeszające
pracowników pomocy społecznej.
Główne postulaty protestujących

dotycząpodniesieniawynagrodzeń.
Domagają się oni zrównania oraz
podwyższenia wynagrodzeń pra-
cowników zatrudnionych na stano-
wiskach w samorządowych jedno-
stkach organizacyjnych pomocy
społecznejzpensjamipracowników,
zatrudnionych na stanowiskach w
urzędachgmin,miast(miastnapra-
wach powiatu) i biurach związków
jednosteksamorząduterytorialnego,
a określonych w Rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie wyna-
gradzania pracowników samo-

rządowych. Komitet protestacyjny
postuluje podwyższenie minimal-
negowynagrodzeniazasadniczegoo
1000 zł, a także dodatku za pracę za
każdą godzinę w porze nocnej do
wysokości 40% stawki godzinowej.
Pracownicy socjalni chcą też uzys-
kać możliwość skorzystania raz na
5 lat z płatnego urlopu dla porato-
wania zdrowia w wymiarze do 6
miesięcy. Żądań jest znacznie wię-
cej. Sytuacja obecnie jest poważna,
ponieważ w niedługim czasie pra-
cownicy socjalni mogą zawiesić

wykonywanie swoich obowiązków.
– Obecnie zbieramy deklaracje do-
tyczące przystąpienia do sporu zbio-
rowego i ewentualnego strajku od
organizacji związkowych z całej Pol-
ski oraz osób niezrzeszonych. Przez
strajk rozumiemy odstąpienie od
świadczenia pracy – wyjaśnia maria
Kamińska, sekretarz polskiej Fe-
deracji Związkowej pracowników
Socjalnych i pomocy Społecznej -
Polska Federacja Związkowa
przekaże apel o udział w strajku do
każdego ośrodka pomocy społecznej

orazpowiatowegocentrumpomocyw
Polsce. Liczymy na to, że wspierający
naspracodawcy,którzymająnasercu
dobro pomocy społecznej, podzielą się
tą informacją z pracownikami oraz
lokalnym samorządem.
OgólnopolskiKomitetProtestacyjny
Pracowników Pomocy Społecznej
poinformował, że 96% pracowni-
ków pomocy społecznej wyraziło
gotowość do zaostrzenia trwającego
protestu,aponad70%pracodawców
popiera środowiskowe postulaty.

raf

Pracownicy pomocy społecznej protestują. Czy dojdzie do strajku?
Pracownicy pomocy społecznej od dłuższego czasu protestują,
ale, jak dotąd, protesty nie przyniosły zamierzonego efektu. Przy-
szedł czas na bardziej stanowcze działania.

Pracownicy pomocy społecznej
mogą niedługo włączyć przycisk
strajkowy

dziurawy pomysł
W kilku punktach w Ciechanowie
pojawiły się nowe pojemniki z czyt-
nikamikodówkreskowych.Gospo-
darstwo domowe otrzymuje kody

kreskowe, które ma przyklejać na
worek z odpadami danego rodzaju i
dopiero po przyłożeniu tego kodu
do czytnika, pojemnik się odbloko-
wuje. Ma to sprawić, że miasto bę-

dzie miało większą kontrolę nad
tym, które gospodarstwa domowe
rzetelnie segregują odpady.
-Pomysł tenbył jużteżsprawdzanyw
Rudzie Śląskiej i nie wypalił, ponie-
waż osoby, które szukają odpadów w
śmietnikach, rwały worki ze śmie-
ciami i nie było wiadomo, który z
nich pochodzi z którego mieszkania.
Samimieszkańcyrównieżbylioporni
i nie chcieli przyjmować worków z
kodami – mówi paweł Gęsicki,
rzecznik prasowy ZGoK w
olsztynie.

problem narasta
Olsztyński ZGOK zaczyna od edu-
kacji społeczeństwa.- Mamy swój
własny sposób na edukowanie ludzi.
W olsztyńskich szkołach przeprowa-
dzamy specjalne lekcje, dotyczące se-
gregacji odpadów. W tym semestrze
będzie to blisko 160 godzin zajęć. Od
września, jeżeli wydział edukacji
znajdzie na to pieniądze, będzie
możliwośćprzywiezieniauczniówdo
nas i wtedy lekcje będą jeszcze cie-
kawsze. Zaczynamy edukację już od
przedszkoli – wyjaśnia paweł Gę-
sicki.
Procent segregowanych śmieci
wśród 36 gmin, od których ZGOK
przyjmuje odpady, wzrasta, ale
wzrost ten jest jeszcze zbyt wolny.
Już w 2020 roku regulacje unijne

nakładają na nasz kraj obowiązek
poddawania recyklingowi 50% od-
padów. W tej chwili to tylko 27%.
Nowa ustawa, która ma wejść w
życie w bieżącym roku zakłada, że
musi być co najmniej dwukrotna
różnica w cenie odpadów oddawa-
nych w sposób selektywny, a niese-
gregowanych. Być może zmusi to
mieszkańców do ich segregowania.

akceptujemy i na tym
kończymy
Większość mieszkańców deklaruje,
że segreguje śmieci, ale ostateczne
wyniki pokazują, że jest zupełnie
inaczej.- Liczba gospodarstw domo-
wych w Olsztynie, które zgłosiły, że
segregują odpady, wynosi nieco
ponad90%,natomiast faktycznie jest

to niecałe 30% – uważa rzecznik
prasowy ZGoK w olsztynie.
Należy się zastanowić, czy jest jakaś
możliwość skontrolowania, czy po-
szczególne gospodarstwa domowe,
które zgłosiły, że segregują odpady,
rzeczywiście tak robią. Za tę weryfi-
kację odpowiedzialny jest Wydział
Środowiska w Olsztyńskim Urzę-
dzie Miasta. - Kontrole sposobu se-
gregacji odpadów prowadzimy w
oparciu o ordynację podatkową. A to
oznacza,żemusimynajpierwzawia-
domić właściciela nieruchomości o
tym fakcie i podać datę. Kontrolę
przeprowadzamy minimum 3 razy,
zawsze za wiedzą administracji –
wyjaśnia marta bartoszewicz,
rzecznik prasowy urzędu miasta
olsztyna. raf

Wiele osób deklaruje, a mało segreguje
W Ciechanowie wprowadzony został nowy System Segregacji Odpadów, który ma pozwolić na
większą kontrolę sposobu sortowania śmieci przez mieszkańców. Sprawdziliśmy, jak wygląda se-
gregacja odpadów na Warmii i Mazurach, i to czy taki system mógłby się sprawdzić również w na-
szym województwie.

Segregacja śmieci nie zawsze jest odpowiednia

Nowelizacjaprzepisówprzewiduje,że
egzaminator w ciągu dnia będzie
mógłprzeprowadzićmaksymalnie8
egzaminówpraktycznychwzakresie
prawajazdykat.Borazniewięcejniż
jedenegzaminpraktycznynagodzi-
nę. Zmiana jest podyktowana ko-
niecznościąlikwidacjiwymagańiloś-
ciowych co do liczby przeprowa-
dzanych egzaminów w ciągu dnia,
stawianych egzaminatorom przez

ichpracodawców.Tonapewnospo-
ry plus, zwłaszcza dla kursantów,
ponieważ bywały przypadki, że or-
ganizatorzy chcieli szybko skończyć
egzamin, ponieważ zaraz mieli za-
planowany następny.
Propozycja Ministerstwa Infra-
struktury zakłada również, że egza-
min teoretyczny i praktyczny na
prawo jazdy będzie się rozpoczynał
dokładnie o godzinie wskazanej

przez WORD. Zbyt długiczas ocze-
kiwanianaegzaminpowodujewięk-
szystresuzdającychiniejednokrot-
niewpływanegatywnienawynikeg-
zaminu,więctorozwiązanierównież
wydaje się być bardzo dobre.
Kolejna zmiana polega na tym, że
osoby, które ze względów zdrowot-
nych nie mogą zdawać egzaminu
praktycznego na kategorię AM pra-
wa jazdy (obecnie egzamin odbywa

się wyłącznie przy użyciu motoro-
weru), będą mogły korzystać z czte-
rokołowca lekkiego. Kategoria AM
uprawnia do kierowania zarówno
motorowerami, jak iczterokołowca-
mi.
Nowe przepisy wejdą w życie 1 lip-
ca 2019 r., przy czym zmiany do-
tyczące pracy egzaminatora i wy-
znaczania konkretnych godzin eg-
zaminu ze względu na konieczność
dostosowaniasięWORD-ówdono-
wych zasad, wejdą w życie od 1
stycznia 2020 r.

Wszyscy, którzy zdawali egzamin
naprawojazdywiedzą, ilekosztujeon
nerwów.Każdazmiana,któramoże
pomóc w chociaż częściowym

rozładowaniu stresu, zostanie na
pewno przyjęta z wielką ulgą.

Źródło: Ministerstwo
Infrastruktury/własne

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy
Już w lipcu nastąpią zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Zmiany dotyczą zarówno kursantów,
jak i egzaminatorów.

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy od lipca
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olsztyn - 30 maja (czwartek) 2019
r. godz.18:00. Miejsce: Galeria
DOBRO, ul. Stare Miasto 24/25.
NIETO,COWCHODZIDOUST...
/ WIKTOR STRIBOG: POZDRO-
WIENIA Z KRAINY GRZYBÓW.
Czy pamiętacie zdanie Jak skutecz-
nie jabłko? Poradnik uśmiechu był
youtube'owym serialem-viralem.
Niepokoił, fascynował i wprowa-
dzałwkonfuzję.Przezdługiczasnikt
nie wiedział, kto stoi za tym przed-
sięwzięciem z pogranicza koszmaru,
dzieciństwa i fantazji. W 2017 roku
autorujawniłswojątożsamość.Owi-
rusieumysłu,duchologii i fanachpo-
rozmawiamy z najbardziej fascy-
nującą postacią polskiego internetu,
twórcą muzyki, ilustracji i filmów,
Wiktorem Stribogiem. Spotkanie
poprowadzi Emilia Konwerska.
Wstęp Wolny.
olsztyn - 31 maja (piątek) 2019 r.
godz.19:00. Miejsce: Ul. Rodziewi-
czówny (w razie niepogody Spich-
lerz). Spichlerzowa Potańcówka wy-
chodziwplener!Działającawramach
Teatru Węgajty Kapela Terenowa
porwie gości do tańca i wspólnego
śpiewu. Wśród różnych form jej ak-
tywności bodaj największym powo-
dzeniem cieszy się Otwarty Kurs
Tańca. W ramach swego olsztyń-
skiego wydania OKT oferuje trady-
cyjne tańce: litewski, białoruski, bre-
toński, szkocki, a także: oberek, ku-
jawiak,hora,kolo i inne,wzależności
od sytuacji „na parkiecie”. Możliwy
element freestyle. Wstęp Wolny.
olsztyn - 6 czerwca (czwartek)
2019r.godz:17:00.Miejsce:Muzeum
Nowoczesności,ul.Knosały3b.EKS-
PONAT MIESIĄCA: TABLICA
ZMIENNĄ JEST. Nazwy ulic w
Olsztynie zmieniały się w przeciągu
ostatnich dziesięcioleci niczym ob-
razkiwkalejdoskopie.Napytanie, co
motywowało kolejnych – dawnych i
dzisiejszych – decydentów do nie-
rzadko brutalnych interwencji w
tkankę miejską, postara się znaleźć
odpowiedź Artur Sobiela . Wstęp
Wolny.
elbląg - 1 czerwca (sobota) godz.
11:00 Miejsce: Centrum Tańca Pro-
myk przy ul. Browarnej 80. Dzień
Dziecka w Centrum Tańca Promyk.
Impreza będzie aktywnym wypo-
czynkiem pełnym edukacji oraz za-
bawy. CT Promyk przygotowało dla
uczestników moc atrakcji - zarówno
dla dzieci, jak i rodziców.
elbląg - 2 czerwca (niedziela) 2019
r. godz.11:00. Kolejna edycja naj-
większegobieguulicznegowElblągu
inastępnaokazjaabyspotkaćsięzbie-
gającymi znajomymi. Tym razem
widzimy się na Piekarczyku już 2
czerwca.Zzapisamiraczejnienależy
zwlekać na ostatnią chwilę. Organi-
zator ustalił limit uczestników na
999 osób.
bartoszyce - 8 czerwca (sobota)
2019 r. godz. 12:00. Miejsce: BOSiR
ul. Jagiellończyka1/2. Przednamiko-
lejna, już 14. odsłona Biegu z
Gwiazdą. W tym roku gościem bę-
dziepolskiatleta,kulomiot,dyskobol
Konrad Bukowiecki. Z tej racji też
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rek-
reacji oraz Burmistrz Miasta Barto-
szycePiotrPetrykowskiserdecznieza-
praszają do wzięcia udziału w im-
prezie. Na każdego uczestnika biegu
czeka pamiątkowy medal.

Wyb.(mar)

KRÓTKO
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Postanowiliśmy zająć się tą sprawą,
ponieważ otrzymaliśmy niepo-
kojące informacje od radnego z
Giżycka, Łukasza Zakrzewskiego,
który w olsztyńskim tramwaju za-
uważył, że osoba poruszająca się na
wózku inwalidzkim nie była w sta-
nie nacisnąć przycisku o pomoc dla
niepełnosprawnych, a także nie
mogła zapiąć się pasami bezpie-
czeństwa, zlokalizowanymi na wy-
sokości jej szyi, gdyż mogłoby to
grozić jej uduszeniem.
OlsztyńskiZDZiTuważa,żeniema
żadnego problemu.- Tramwaje w
Olsztynie spełniają wszystkie normy,
związane z przystosowaniem środ-
ków transportu publicznego do prze-
wozu osób niepełnosprawnych,
poruszających się na wózkach. Przy-
pomnę,żeprzezpierwszedwalataod

powrotutramwajówdoOlsztyna,or-
ganizowane były specjalne szkolenia
dla osób niepełnosprawnych. Miały
one wówczas okazję dowiedzieć się o
zaletach tego środka transportu pub-
licznego, ale także uzyskać odpowie-
dzinanurtujące ichpytania,wtymo

przygotowanych z myślą o nich udo-
godnieniach – mówi michał Koro-
nowski, specjalista ds. mediów i
prZarządudróg,Zieleniitrans-
portu w olsztynie.- Co do wnętrza
i wyposażenia tramwajów, to przy-
pominam,żeolsztyńskie tramwajesą

najszerszymi, jakie jeżdżąwPolsce,a
płaska podłoga umożliwia porusza-
nie się na wózku po całym składzie.
Miejsca specjalnie przygotowane dla
osób na wózkach znajdują się tuż
przy kabinach motorniczych. Za-
montowane są tam nie tylko pasy,
którymi osoba niepełnosprawna
może się dodatkowo przypiąć i bez-
piecznie podróżować, ale także przy-
cisk informujący o chęci opuszczenia
pojazdu, który został umieszczony
zdecydowanie niżej od pozostałych –
dodaje michał Koronowski.
Owszem, zarówno przycisk, jak i
pasy są dostępne dla osób nie-
pełnosprawnych, jednak jak wi-
dzimy na załączonych zdjęciach,
czasami ich umiejscowienie nie po-
zwala w pełni skorzystać z tych
udogodnień.
Na przystankach dostępne są elek-
troniczne tablice, które w przejrzy-
sty sposób informują o rozkładzie

jazdy. Niepełnosprawni mogą ko-
rzystać ze specjalnych pilotów.
Osobaznajdującąsięprzytakiej tab-
licy, po naciśnięciu przycisku na pi-
locie, otrzymuje komunikat
głosowy,dotyczącynajbliższychod-
jazdów autobusów i tramwajów z
danego przystanku. Miasto stara się
dbać o osoby niepełnosprawne, ale
system cały czas należy doskonalić .
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w
Olsztynie zapewnia, że robi dobry
użytek z uwag pasażerów, korzys-
tających z olsztyńskich tramwajów.
Dosprawypowrócimy,aleczekamy
także na Wasze opinie. Możecie je
wysłać na adres :redakcja@gwar-
minska.pl .Chętnie jepoznamyipo-
dzielimy się z innymi. raf

Czy olsztyńska komunikacja jest
przyjazna osobom niepełnosprawnym?
Otrzymaliśmy sygnały, że olsztyńskie tramwaje nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie odrzuca ten zarzut.

Nie można dosięgnąć swobodnie przycisku siedząc na wózku

Przy zapinaniu pasa bezpieczeństwa
też przydalaby się pomoc

Do zdarzenia doszło w styczniu
tego roku. Rosjanin jadący Merce-
desem prawdopodobnie wpadł w
poślizg i zjechał na pobocze. Samo-
chód wjechał w przydrożne za-
krzaczenia. Na miejscu
natychmiast pojawili się terytorialsi
wracający z zajęć na pasie taktycz-
nym. — Po powiadomieniu służb i
udzieleniu wstępnej pomocy po-
szkodowanemu pluton współdziałał
ze strażakami oraz policjantami —
relacjonuje st. kpr. Sebastian
Szczęśniak, dowódca plutonu,
którego wspierali w dowodzeniu

st. szer. Krzysztof Skierś i szer.
michał roszczyk. — Żołnierze za-
bezpieczyli miejsce zdarzenia, kiero-
wali ruchem, uczestniczyli w
wycince gałęzi i krzaków, a następ-
nie pomagali strażakom przy wy-
ciąganiu auta. Za sprawną akcję
żołnierze 43blp WOT w Braniewie
otrzymali podziękowania od ko-
mendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Braniewie bryg. Zbig-
niewa Januszko. Okazją ku temu
było majowe święto strażackie.—
Poczucie odpowiedzialności za życie
i zdrowie innych, kiedy tego potrze-

bują, połączone z bezinteresownoś-
cią, poświęceniem i dużym zaan-
gażowaniem są cechami nadzwy-
czaj pozytywnymi, na które wystę-
puje bardzo duże zapotrzebowanie
— powiedział bryg. Januszko. —
Często o przeżyciu drugiej osoby de-
cydują sekundy. Czekając na przy-
bycie służb ratunkowych, nie można
stać bezczynnie. Każdy z nas może
znaleźć się w sytuacji, w której
szybka reakcja i umiejętność udzie-
lania pierwszej pomocy może urato-
wać komuś życie.

Fot. Straż Pożarna w Braniewie

Strażacy podziękowali żołnierzom za sprawną akcję
To był kolejny dzień intensywnych zajęć „w polu”, podczas 16-dniowego szkolenia podstawowego,
realizowanego przez nowych żołnierzy 43 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej
w Braniewie. 1 pluton Kompanii Szkolenia Podstawowego wracał do jednostki. Niemal w tym
samym czasie doszło do wypadku.

Strażacy podziekowali zolnierzom

Na wykonanie przedszkola prze-
znaczono część pomieszczeń Szkoły
Podstawowej nr 1, przeznaczonych
nasalęprzedszkolną, szatnię i łazien-
kę, w których zostaną przeprowa-
dzone prace remontowe, sanitarne
oraz wymiana instalacji elektrycznej
w celu dostosowania pomieszczeń
do potrzeb najmłodszych użyt-
kowników.Zostanązakupionenowe
meble, wyposażenie, pomoce dy-
daktyczne, gry i zabawki. Na terenie
obiektu powstanie również nowy
plac zabaw dla dzieci. Ponadto dzie-

ci poza realizacją podstawy progra-
mowej przeznaczonej dla przed-
szkolaków, będą brały udział w za-
jęciach rozwijających kompetencje
społeczne oraz porozumiewania się

w języku obcym.
Dla rodzicówdzieci uczęszczających
do przedszkola przewidziane są za-
jęcia poszerzające ich wiedzę na te-
mat wpływu edukacji przedszkolnej

na rozwój dziecka w formie warsz-
tatów oraz innych aktywnych me-
tod działalności przedszkola.
Zadanie zostanie zrealizowane ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPOWM
2014-2020. Dzięki dofinansowaniu
UniiEuropejskiej,przezpierwszyrok
oddział będzie finansowany właśnie
z tych środków. Rodzice przez okres
pierwszych 12 miesięcy będą po-
nosili jedyniekosztywyżywienia.Za-
trudniona w oddziale, wykwalifi-
kowanakadrapedagogicznarównież
będzie brała udział w dodatkowych,
specjalistycznych szkoleniach pod-
noszących jej kwalifikacje tak aby
proces dydaktyczny w przedszkolu
miał jak najwyższy poziom.
Oddział będzie liczył 25 miejsc dla

dzieci w wieku 3-5 lat zamiesz-
kałych na terenie Gminy Miejskiej
Lidzbark Warmiński. Będzie czyn-
ny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 6.45 do 16.00. Rekruta-
cja do Oddziału Przedszkolnego
rozpoczęła się 27 maja 2019 r. i po-
trwa do 14 czerwca 2019 r. Wnioski
o przyjęcie do Oddziału Przed-
szkolnegowwersjielektronicznejdo-
stępne są na stronie Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 lub w sekretariacie
szkoły.
Wszelkie dodatkowe informacje
można uzyskać w sekretariacie
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Lidzbarku Warmińskim lub pod
numerem telefonu (89) 767-26-81,
(89) 767-62-23.

red

Nowy oddział przedszkolny w Lidzbarku Warmińskim
Od 1 września 2019 r. zostanie
otwarty Oddział Przedszkolny w
Szkole Podstawowej nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w Lidzbar-
ku Warmińskim.

Ilustracja do tekstu
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Impreza startuje o godzinie 10:30
a otworzy ją występ grupy teatral-
nej Teatroholicy, zaraz potem czas
na wspólną, eko-teatralną zabawę.
„Proponowane warsztaty to go-
dzinne zajęcia wokół słowa, ruchu
i plastyki, prowadzone przez akto-
rów OTL, którzy zaproponowali
różne formy patrzenia na teatr” –
zapowiada Andrzej Bartnikowski,
dyrektor OTL. Jak dokładnie wy-
gląda program?
- malujemy teatrem – to propo-
zycja dla ciekawskich i chętnych do
eksperymentów dzieci. Honorata
Mierzejewska-Mikosza i Piotr Mi-
chalczuk wyczarują kolorowe la-
boratorium, gdzie kolory mają
swoje przygody.

- pantomima i ja! Marcin Młyna-
czyk i Mateusz Mikosza do zabawy
warsztatowej zachęcają tych, któ-
rzy mają pełno energii i nie lubią
siedzieć w miejscu. Pokażą nie
tylko, jak utrzymać równowagę, ale
podpowiedzą też, jak złapać pra-
widłowy rytm.
- losy świętego Jakuba – w Dniu
Dziecka nie zabraknie wątku
olsztyńskiego! Jagna Polakowska
oraz Monika Gryc przybliżą postać
Świętego Jakuba. Pokażą, że każdy
może robić teatr - wystarczy odro-
bina chęci i ciekawa opowieść!
„W tym roku chcemy podczas
warsztatów promować eko-podejś-
cie. Podczas zajęć będziemy korzys-
tać z surowców wtórnych, także po

to, by pokazać, że nie trzeba wiele
do świetnej wspólnej zabawy. W
naszym repertuarze można znaleźć
spektakle, które same w sobie pro-
mują to, jak ogromną wartość niesie
za sobą recykling.” – dodaje Anna
Ratkowska, zastępca dyrektora.
To jednak nie wszystko - podczas
Eko-teatralnego Dnia Dziecka,
między fontanną a siłownią na
świeżym powietrzu, czekać będą
przebrani bohaterowie ze spek-
takli, lalki, foto-ścianki oraz stoisko
z teatralnymi kolorowankami. W
tym dniu nie zabraknie również
spektaklu – Olsztyński Teatr Lalek
tego dnia zaprasza o 13:00 na roz-
śpiewanego „Krawca Niteczkę”.
Warsztaty są bezpłatne, obo-
wiązują zapisy pod numerem: 89
538-70-30
Patronat honorowy - Prezydent
Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Eko-Teatralny Dzień Dziecka z OTL i przyjaciółmi
To barwne i wesołe wydarzenie dla dzieci. Odbędzie się w plenerze Parku Centralnego, 2 czerwca w godzinach 10:30-13:00

Po latach wrócił do swoich boha-
terów z lat 90. Śledzi ich historie,
sprawdza ciągi dalsze. Jak pora-
dzili sobie z szybkimi przemia-
nami i wolnym rynkiem. Jak im
się żyje teraz, co z ich planami i
marzeniami sprzed lat? Jak odna-
leźli się w nowej rzeczywistości.
W swoim audycie Hugo-Bader
objeżdża Polskę, chodzi też po
znikającej ulicy Brzeskiej na war-
szawskiej Pradze, ale odpowiedzi
szuka przede wszystkim daleko
od Warszawy. Zbiera i bilansuje

ludzkie historii.
Jacek Hugo-Bader autor sześciu
już głośnych książek reporter-
skich m.in. „Białej gorączki”,
„Dzienników kołymskich” i
„Długiego filmu o miłości” o wy-
prawie na Broad Peak znany jest
ze swoich podróży po Rosji.
Chyba jako jedyny polski reporter
uprawia reportaż uczestniczący,
wcieleniowy, jest razem ze swoimi
bohaterami na pierwszym planie
opowieści.
Uczeń Małgorzaty Szejnert, od

1991 w dziale reportażu Gazety
Wyborczej. Wcześniej nauczyciel
historii i szkoły specjalnej. Był też
socjoterapeutą w poradni małże-
ńskiej, ładowaczem na kolei, wa-
gowym w punkcie skupu świń i
sprzedawcą w sklepie spożyw-
czym.
W stanie wojennym działał w
opozycji demokratycznej. Ostatni
szef kolportażu Międzyzakłado-
wej Komisji Koordynacyjnej,
podziemnej „Solidarności”, wy-
dającej tygodnik „Wola” i dru-

kującej „Tygodnik Mazowsze”.
„Audyt” to jego najnowsza
książka. Spotkanie z Jackiem
Hugo-Baderem w Teatrze im. Ja-
racza, to kolejna odsłona cyklu
„reportaż na scenę”. Zapowia-
damy nim studium reportażu,
które zacznie działać w Jaraczu w
październiku.
Jacek Hugo-Bader, spotkanie au-
torskie + czytanie fragmentów re-
portaży, 5 czerwca, godzina 17:00,
Teatr Jaracza w Olsztynie, Scena
Margines.

Spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem
Co nam się udało, co nie wyszło? Jakie były koszty szybkiej transformacji i kto je zapłacił? Czy nowa Polska to sukces, czy „kraj w ruinie”? Jaki
jestbilansprzemian?W30.rocznicępierwszychwolnychwyborówwybitnyreporterJacekHugo-BaderprzyjeżdżadoOlsztyna,doTeatruJa-
racza, ze swoim audytem Polski.

Jacek Hugo Bader. Fot. Mateusz Skwarczek, Agencja Gazeta

W Szpitalu św. Ducha Noc Mu-
zeów rozpoczęła się od wykładu
dr Jowity Jagli pt. “Święci leczący -
Zranieni Uzdrowiciele”. Ikonogra-
fia i formy kultu”. Drugi wykład
wygłosił dr hab. Tomasz Konopka
z Katedry Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Mówił o tym jak medy-
cyna sądowa służy historii. Pomię-
dzy prezentacjami naukowców
można było zobaczyć żywy obraz
“Lekcja Anatomii dr Tulpa” wg
Rembrandta w wykonaniu Koła
Naukowego “Pokolenie F. Nig-
htingale” z Wydziału Nauk o
Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Eko-
nomiczno-Humanistycznej. We
wnętrzu Szpitala św. Ducha za-
brzmiała muzyka dawna. Kompo-
zycje z renesansu i baroku

zaprezentowały Anna Radkiewicz
i Renata Skotnicka (Skuti Ensem-
ble).
Pogoda we Fromborku dopisała i
mogły się odbyć, przy ogrodzie
sąsiadującym z budynkiem Szpi-
tala św. Ducha, warsztaty tworze-
nia “Warmińskich Mandali”.
Prowadząca je Mayra Wojciecho-
wicz opowiadała o właściwościach
roślin, ich symbolice, ale także o
tym jak tworzy swoje prace.
Warsztaty cieszyły się zaintereso-
waniem dzieci i dorosłych. Uczest-
nicy z radością tworzyli własne
kompozycje z suszonych roślin i
piór. Podobnie jak w ubiegłym
roku, z produktami zielarskimi z
Warmii, przyjechała z Liksajn
Spółdzielnia “Negocjator. Zwie-
dzający mogli także obejrzeć prace

Jana Jubaala Wasińskiego zesta-
wione z dziełami sztuki sakralnej
na nowo otwartej wystawie czaso-
wej „Anatomia Sacra”. Artysta w
swoich pracach próbuje dotknąć
problemu świętości materii, za-
gadnienia estetycznego piękna i
brzydoty. Konfrontuje fakty z życia
świętych z legendami. Wyjątkowe
prezentacje odbywały się także w
dawnym pałacu biskupim na

Wzgórzu Katedralnym. Można
było zobaczyć jak pracują konser-
watorzy dzieł sztuki: malarstwa,
rzeźby i witraży. Pokazy przygoto-
wała Pracownia Konserwacji Za-
bytków Ewy Olkowskiej z
Olsztyna oraz Pracownia Konser-
wacji Witraży Sławomira Olesz-
czuka z Wrocławia. Naturalne tło
dla tego drugiego pokazu stano-
wiła jedna z najlepszych kolekcji

witraży w Polsce, którą stworzyli
muzealnicy z Muzeum Mikołaja
Kopernika. O kolekcjach numiz-
matycznych muzeum można było
porozmawiać z Martą Jagłą z Dział
Sztuki i Rzemiosła Artystycznego
Muzeum Mikołaja Kopernika.
Oprócz tego na zwiedzających
czekały wystawy: „Zwiastowanie
dla oczu - sztuka ewangelicka w
ikonosferze kościołów na Warmii

i Mazurach” oraz „70. lat Muzeum
Mikołaja Kopernika”.
Do północy funkcjonowało pla-
netarium w przyziemiu dawnej
dzwonnicy. Na seansach można
było obejrzeć „Perły ze śmietnika”.
Do 21:00 można było odwiedzić
katedrę pw. Wniebowzięcia Najś-
więtszej Maryi Panny i św. An-
drzeja Apostoła i wieżę Radzie-
jowskiego, z której roztaczał się
tego wieczoru wspaniały widok, a
szczególną atrakcją był malowni-
czy zachód słońca odbijającego się
w wodach Zalewu Wiślanego.
W ramach Nocy Muzeów można
było także zwiedzić Park Astrono-
miczny, w którym została otwarta
wystawa „Kopernik od zera do
Szancera”.
W Nocy Muzeów wzięło udział
sporo mieszkańców Fromborka,
ale byli też goście z odleglejszych
miejsc. Do Fromborka zawsze
warto przyjechać, a wydarzenia w
czasie Nocy Muzeów stanowią
świetną zachętę do poznawania
zawartości muzealnych gablot.

red

Noc muzeów
W sobotę 18 maja 2019 r. oba działające we Fromborku muzea: Mu-
zeumMikołajaKopernikaorazMuzeumPomnikaHistoriiFromborkZe-
spół Katedralny, otworzyły wieczorem swoje obiekty dla zwie-
dzających.Pozazwiedzaniemstałychiczasowychekspozycjiwtymdniu
można było skorzystać z dodatkowych atrakcji.

Praca konserwatorów zabytków na żywo
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ich pasją jest śpiew
Jedną z grup, prezentujących się
podczas tegorocznej Kurlantki, był
zespół śpiewaczy a capella „Echo
Pasymia”, działający od maja 2005
roku. Występują w nim panie z
Forum Kobiet oraz Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów.
Okazjonalnie śpiewają także pano-
wie.Wrepertuarzezespołuznajdują
się zarówno pieśni z regionu War-
mii iMazur, jakiz innychczęściPol-
ski.Wszystkozależyodokazji ipory
roku. -Jesteśmy obecni na Kurlantce
od samego początku istnienia festi-
walu – opowiada kierownik ze-
społu Jadwiga Łęczek- nie było nas
chyba tylko dwa razy. Muzyka jest
dla nas ukojeniem duszy. Wszyscy
kochamy śpiewać a nasze motto
brzmi: „Kto śpiewa, dwa razy się
modli”.Przez ostatniepółtoraroku,z
powodu remontu, nie mieliśmy gdzie
urządzać prób, więc spotykaliśmy się
u mnie w domu. Ponieważ wykonu-
jemy różne pieśni, nie tylko ludowe,
mamy 5 rodzajów strojów, które
zakładamy w zależności od reper-
tuaru. Jesteśmy zespołem amator-
skim,więcpracujemycharytatywnie.
Mamy wsparcie od pana burmistrza
Pasymia, który udostępnia nam dwa
samochodydowyboruidlategonigdy
niemamyproblemówzdojazdemna
występy. W tej chwili odbywamy
próbywnowymCentrumAktywiza-
cji Społecznej. Cieszymy się, że
możemy w ten sposób promować
naszą gminę, robiąc to, co kochamy.
Będziemy wspólnie występować tak
długo, dopóki pozwoli nam zdrowie.
Pani Jadwiga prywatnie lubi różne
gatunki muzyki, od opery i operetki
poutworyrozrywkowe,asamawy-
stępowała w różnych zespołach od
1984 roku. Nie ma takiego dnia,
żeby choć przez chwilę czegoś nie
nuciła.

promocja dzięki muzyce
-Warmiński Przegląd Chórów i Ze-
społów Śpiewaczych Kurlantka jest
świetną promocją naszej gminy-
uważa magdalena matracka, za-
stępca wójta gminy Stawiguda.
Od 2003 roku Stawiguda jest stolicą
kurlantki, czyli pieśni warmińskiej.
Przegląd jest okazją do poznania
folkloru naszego regionu. Zespoły
występują w pięknych, tradycyjnych
strojach, często grają na tradycyj-
nych instrumentach. Przyjeżdżają
do nas grupy z całego województwa
warmińsko- mazurskiego. W tego-
rocznej edycji wystąpią przedstawi-
ciele 11 powiatów. Impreza bardzo
się podoba naszym mieszkańcom i
gościom przeglądu i cieszymy się, że
odbywa się właśnie u nas, w cen-
trum Warmii.

początki były zabawne
-Wszystko zaczęło się w 2002 roku,
kiedy powstał u nas chór „Legenda”-
opowiada o początkach Warmiń-
skiego Przeglądu Chórów i Ze-
społów Śpiewaczych Kurlantka
jego główny pomysłodawca i orga-
nizator - Witold lubowiecki, dy-
rektor Gminnego ośrodka
Kultury w Stawigudzie. Nie było
wówczas zbyt dużo okazji do zapre-
zentowania własnego repertuaru,
więc wpadliśmy na pomysł, żeby
zorganizować u nas w Stawigudzie
przegląd zespołów. Pierwszy odbył
się w czerwcu 2003 roku w nowo
oddanej hali sportowej. Wystąpiło
wówczas osiem zespołów. Na
trzeci przegląd przyjechało już 15
grup i impreza zaczęła nabierać
coraz szerszego zasięgu. W obecnej
formie przegląd odbywa się w
ciągu dwóch dni, ponieważ na sce-
nie pojawia się codziennie 17 ze-
społów. Mogłoby być ich więcej, ale
wówczas przegląd stałby się zbyt

długi i monotonny, dlatego wielu
zespołom musieliśmy podzięko-
wać. Regulamin ogłaszamy w
połowie marca i wówczas rozpo-
czyna się nabór wykonawców. Je-
dynym kryterium, jakie bierzemy
pod uwagę, jest kolejność zgłoszeń.
Co roku pojawiają się nowe ze-
społy. W tym roku pięć wystąpi u
nas po raz pierwszy. Od samego
początku postawiliśmy duży na-
cisk na promowanie folkloru war-
mińskiego, natomiast nazwa
Kurlantka pojawiła się od szóstej
edycji przeglądu. Trochę się wów-
czas pomyliliśmy i w nazwie za-
miast literki „t” pojawiła się „d”-
Kurlandka. Na szczęście skorygo-
waliśmy ten błąd, bo wyszłoby na
to, że organizujemy przegląd pie-
śni z Kurlandii. W regulaminie
mamy zapis, że każdy zespół musi
wykonać chociaż jedną kurlantkę.
Na naszej scenie pojawiają się bar-
dzo różne grupy-mamy chóry czte-

rogłosowe, kapele ludowe, zespoły
śpiewacze. Nie ma żadnych ogra-
niczeń. Dzięki temu występy nie są
monotonne. W tym roku na scenie
pojawi się około 500 osób. Zespoły
nie są oceniane, wszyscy otrzy-
mują takie same nagrody- piękne
rzeźby, wykonywane przez Sta-
nisława Śnieżko. Dotąd co roku
miały one różną formę, ale chcemy
wymyślić projekt, który będzie już
odtąd obowiązywał na każdym
kolejnym przeglądzie. Pomyśle-
liśmy o rozszerzeniu formuły prze-
glądu o udział zespołów dzie-
cięcych. Będzie to się nazywało
Mini Kurlantką. Ponieważ w tym
roku zgłosiły się tylko trzy zespoły,
obejrzymy je w następny czwartek
w sali naszego GOK-u. Myślimy, że
za rok będzie więcej zgłoszeń. W
bieżącym roku chyba za bardzo za-
węziliśmy kryteria, bo zaprosiliśmy
tylko grupy przedszkolne.

rad

Muzyka pokoleń na Kurlantce w Stawigudzie
Wszyscy,którzykochająśpiewaniewiedząodsiedemnastulat,żewmaju
napewnoprzyjadądoStawigudynaKurlantkę.Przegląd amatorskich
zespołów śpiewaczych, chórów i kapel jest okazją do spotkania się ze
znajomymi, którzy bez śpiewu żyć nie mogą.

Chór Legenda ze Stawigudy

Stroje ludowe są bardzo bogato zdobione

W czasie tegorocznych wyborów sołtysów w Gminie świątki wybrano
przedstawicieli w 14 sołectwach. radni przegłosowali uchwałę o po-
dziale sołectwa brzydowo i uchwalili nowe statuty dla sołectw. na
podstawie tej uchwały utworzono nową jednostkę sołecką we wsi
Łumpia. pierwszym sołtysem została wybrana marta Wiśniewska.

Wyniki wyborów sołeckich
w Gminie Świątki
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NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

ZAOPIEKUJEMY się domem lub mieszkaniem emigrujace-
go na długo, reg.Warmii. Proszę o sms, przedzwonimy,
tel.727243487.
POSZUKUJĘ pokoju w Olsztynie, do wynajęcia w weekendy
lub na dłuższy okres, z oddzielnym wejściem. Proszę o kon-
takt sms.Tel.727243487.

RÓŻNE KUPIĘ

SKUP zboża, bobik, kukurydza, groch, min. 20t, zapewniam
transport,tel. 504082106.

USŁUGI

SZPACHLOWANIE i malowanie, tel.: 790-311-826.
SZPACHLOWANIE i malowanie, tel.: 790-311-826.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wanny, meble, piecyki, od-
zież, itp. Tel.: 731-743-011.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wanny, meble, piecyki, od-
zież, itp. Tel.: 731-743-011.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wanny, meble, piecyki, od-
zież, itp. Tel.: 731-743-011.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wanny, meble, piecyki, od-
zież, itp. Tel.: 731-743-011.

Wójt Gminy Świątki informuje,

że na tablicy ogłoszeń
w urzędzie Gminy w świątkach oraz

w biuletynie informacji
publicznej Gminy świątki znajduje się

wykaz nieruchomości,
przeznaczonych

do oddania w użyczenie.
Więcej inf. na stronie:

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3937
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- Jak z perspektywy ławki trener-
skiej przeżywał pan ostatnie
spotkanie w toruniu?
Na pewno łatwo nie było. Mecz
był bardzo nerwowy, ponieważ
oba kluby musiały strzelić bramkę.
Było to spotkanie na ostrzu noża.
W końcówce my byliśmy lepsi i
bardzo się z tego cieszymy.
-a jakie były założenia na to
spotkanie? atak od początku,
czy ewentualnie mocne uderze-
nie dopiero w końcowej fazie
meczu?
Analizowaliśmy grę Elany. To ze-
spół, który gra bardzo ofensywnie.
Każdy zespół, grający wcześniej
przeciwko nim, ustawiał się na
swojej połowie boiska. Liczyłem
na szansę w szybkim ataku, ponie-
waż Elana naciera dużą liczbą za-
wodników. Nasza bramka w
końcówce meczu padła po szyb-
kim ataku, a uważam, że już
wcześniej strzeliliśmy pra-

widłowego gola, więc nie była to
defensywna taktyka, tylko nor-
malna gra.
-czy były przekazywane zawod-
nikom wyniki innych spotkań,
które w tym czasie się odbywały,
czy chcieliście się skupić tylko na
sobie?
Zawodnicy nie chcieli wiedzieć,
jak wyglądają inne wyniki, ale w
końcówce na pewno doszło do
nich, że muszą strzelić gola. Elana
również musiała strzelić bramkę,
więc mecz stał się bardzo ofen-
sywny.
-Jakby pan podsumował całą
rundę? Wszystko udało się zrea-
lizować?
Runda wiosenna był bardzo dobra
w naszym wykonaniu, co poka-
zuje bilans punktowy. Gdyby nie
ta runda, to Olimpii nie byłoby w
drugiej lidze. Od mojego przyjścia
udało się nam systematycznie
punktować. Musieliśmy gonić

stracony czas z pierwszej rundy.
Czasami w meczach widoczna
była duża nerwowość, ponieważ
zawodnicy zdawali sobie sprawę z
tego, że margines błędu jest bardzo
mały. Wyszliśmy z tych opresji
obronną ręką dzięki zaangażowa-
niu zawodników. Myślę, że już
wcześniej mogliśmy sobie zapew-
nić utrzymanie w lidze, ale to nie
nastąpiło, więc musieliśmy dać z
siebie wszystko w ostatnim spot-
kaniu.
-czy był taki jeden moment,
który odmienił Olimpię w tym
sezonie, czy po prostu udało się
wszystko fajnie spiąć i to było
kluczowe?
Motorycznie wyglądaliśmy dobrze.
Drużyna co trzy dni grała mecz,
jeżdżąc po całej Polsce i spokojnie
to wytrzymała. Musieliśmy dołożyć
wszystkiego po trochu, żeby wyjść z
kryzysu. Było źle, ponieważ mie-
liśmy strzelonych najmniej bramek,

a najwięcej straconych. Cieszymy
się jednak, że się pozbieraliśmy i
utrzymaliśmy w lidze.
-myśli pan o przyszłym sezonie,
czy na razie jest jeszcze w głowie
tylko radość z ostatniego suk-

cesu?
Trudno się nie cieszyć z dobrze
wykonanej pracy. Szkoda by było,
jakby to wszystko zostało zaprze-
paszczone w ostatnim meczu, ale
tak jak w całym sezonie mieliśmy

trochę pecha, tak w ostatnim spot-
kaniu życie nam to oddało i
szczęście się do nas uśmiechnęło.
Nadal żyję tą chwilą, ale na pewno
pomalutku będę myśleć, co dalej.

raf

Olimpia w dramatycznych okolicznościach utrzymała
się w drugiej lidze
Adam Nocoń, trener Olimpii Elbląg, przyszedł do klubu w trakcie rundy jesiennej i skutecznie od-
mienił grę elbląskiej drużyny. Zapytaliśmy go, jak udało mu się to osiągnąć.

Adam Nocoń fot. profil Olimpii Elbląg na Facebooku

MAX USŁUGA Sp. z o.o., ul. Leonharda 3, 10-454 Olsztyn, tel. 89 539 07 60
www.nissan.max-usluga.pl

Zapisz się na jazdę testową.
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Wiadomo, że sytuacja w olsztyń-
skim klubie przed rozpoczęciem
rundy była bardzo trudna, ale nie
ma co już do tego wracać. Pomoc
inwestora michała brańskiego
sprawiła, że klub mógł normalnie
funkcjonować, a piłkarze mogli
skupić się tylko i wyłącznie na gra-
niu w piłkę. To wszystko sprawiło,
że wyniki Stomilu były naprawdę
bardzo dobre.
Stomil na wiosnę przegrał tylko

dwa mecze z Chrobrym Głogów i
Stalą Mielec. Mecz ze Stalą jednak
nie decydował już o niczym, po-
nieważ olsztynianie mecz wcześniej
zapewnili sobie utrzymanie w lidze.
Należy podkreślić fakt, że Stomil w
tych ostatnich meczach, pomimo
braku normalnych przygotowań,
jeżeli chodzi o przygotowanie fi-
zyczne, wyglądał naprawdę dobrze,
chociaż wielu obawiało się tego, że
olsztynianie będą odstawać od

konkurencji.
Do drużyny trafiło wielu zawodni-
ków, którzy mieli ogromne kłopoty
w swoich poprzednich klubach, ale
w Olsztynie grali bardzo dobrze.
Wyróżnić trzeba przede wszystkim
Szymona Sobczaka i mateusza
Gancarczyka, którzy stanowili o
sile ofensywnej olsztyńskiej
drużyny. Jeden napędzał akcje, a
drugi kierował piłki do siatki. Szy-
mon Sobczak napracował się także

sporo w defensywie i to również
trzeba docenić.
Bardzo dobrze dysponowana była
również „stara gwardia”, czyli Ja-
nusz bucholc, paweł Głowacki,
Łukasz Jegliński, piotr Skiba i
Grzegorz lech. Każdy z wymie-
nionych zawodników dołożył
swoją cegiełkę do dobrych wyni-
ków zespołu.
Stomil Olsztyn można uznać za naj-
większą pozytywną niespodziankę
tego sezonu. Od teraz powinno być
już tylko lepiej. Widać, ile znaczy
fakt, że klub w końcu ma w miarę

stabilną sytuację finan-
sową. Wszyscy w Olszty-
nie mają nadzieję, że
kłopoty Stomilu to prze-
szłość. Teraz mówi się o
tym, że kilku zawodni-
ków, związanych wcześ-
niej z Olsztynem, może
wrócić do klubu. Jeżeli
tak by się stało, a do tego
udałoby się utrzymać
większość podstawo-
wego składu z tej rundy,
to jest szansa, żeby w
przyszłym sezonie po-
walczyć o coś więcej.

raf

Stomil Olsztyn zakończył sezon na 11 miejscu
Przed rozpoczęciem rundy wiosennej Stomil Olsztyn był głównym kandydatem do spadku z pierw-
szej ligi. Olsztynianie pokazali jednak charakter i zajęli naprawdę wysokie miejsce.

Szymon Sobczak, jeden z najlepszych zawodni-
ków Stomilu Olsztyn

Konkurs na stanowisko dyrektora
Ostródzkiego Centrum Sportu i
Rekreacji, został ogłoszony po tym,
jak Urząd Miasta w Ostródzie zre-
zygnował z usług poprzedniego dy-
rektoraMaciejaCzerkawskiego.Były
zawodnikSokołaOstróda,aobecnie
równieżtrenerAkademiiPiłkarskiej,
piastował to stanowisko od 2014
roku.
W konkursie wystartowali maria
cichowska-barzęc i tadeusz czy-
czel. Komisja po przeprowadzeniu
rozmów kwalifikacyjnych z kandy-

datami,zdecydowała,żenowymdy-
rektorem zostanie Tadeusz Czyczel.
- Komisja oceniła Pana Tadeusza
Czyczel jako osobę, która w całości
spełnia wymagania stawiane dla sta-
nowiska – Dyrektor Ostródzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji w Ostró-
dzie.PanTadeuszCzyczelwykazałsię
znajomościązagadnień,wysokimpo-
ziomem wiedzy oraz kilkunastolet-
nimdoświadczeniemzawodowymw
zakresiedziałalnościsportowej,wtym
organizacji imprezocharakterzeogól-
nopolskim i międzynarodowym –

takąinformacjęmożemyprzeczytać
w protokole komisji.
tadeusz czyczel ma ogromne doś-
wiadczenie związane z zawodowym
sportem.Najpierwbyłzawodnikiem
i uprawiał tenis stołowy, a następnie
trenerem i działaczem. Sprawił, że
ostródzki tenis stołowy przeszedł
ogromną metamorfozę. Szkolił
młodzież w klubie Kormoran
Ostróda,anastępnie jakoPrezesdo-
prowadził ten klub do seniorskich
sukcesów.
Jest ważną postacią dla całego pol-

skiego środowiska tenisa stołowego.
Był również Prezesem Morlin
Ostróda, wiceprezesem Polskiego

Związku Tenisa Stołowego, a obec-
nie jest prezesem Warmińsko-
Mazurskiego Związku Tenisa

Stołowego. Teraz Tadeusz Czyczel
będzie musiał się zajmować, nie
tylkotenisemstołowym,alerównież
i całym ostródzkim sportem.
Zadanienie jest łatwe,ponieważOs-
tródzkieCentrumSportuiRekreacji
ma pod swoimi skrzydłami m.in.
boisko, na którym swoje spotkania
rozgrywa Sokół Ostróda, stadion
lekkoatletyczny,dwiehalesportowo-
widowiskowe, ale także kąpieliska.
Główne zadanie nowego dyrektora
powinno polegać na tym, że na
wspomnianych obiektach sporto-
wychzaczęłosięcośdziać,ponieważ
obecnie są one zbyt mało wyko-
rzystywane. raf

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ma nowego dyrektora
W konkursie na nowego dyrektora OCSiR-u wystartowało dwóch kandydatów. Ostatecznie ko-
misja konkursowa przyznała to stanowisko Tadeuszowi Czyczelowi.

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji
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