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Współpraca partnerska  Stawi-
gudy z niemiecką gminą trwa 
od 2002 roku. Stawigudzka 
młodzież była  już na wielu 
wycieczkach w Niemczech. 
Zwiedzała Strassburg, Ber-
lin, Hannover, Hamburg, Bre-
men czy wyspę Norderney. 
Niemieccy goście poza Sta-
wigudą i Olsztynem zwiedzili 
najciekawsze miejsca w Pol-
sce: m.in. Warszawę, Toruń, 
Gdańsk, Frombork, Malbork, 
Gierłoż. Ale poznanie dzie-
dzictwa kulturowego obojga 
narodów to nie jedyny cel tych 
spotkań. Zdaniem Małgorzaty 
Wolszczak i Ewy Dragun, na-
uczycielek j. niemieckiego 
w Gimnazjum i koordyna-

torek wymiany, ten wyjazd 
to dla uczniów najefektyw-

niejsza lekcja edukacji euro-
pejskiej. Trudno sobie w tej 

chwili wyobrazić rok szkolny, 
w którym nie doszłoby do spo-
tkania uczniów i nauczycieli 
z tych gmin. To nie tylko oka-
zja do tego, aby miło spędzić 
czas i doskonalić umiejętności 
językowe, ale przede wszyst-
kim szansa na poznanie in-
nej obyczajowości i wymianę 
doświadczeń – mówi dyrek-
tor Gimnazjum, Bogusława 
Chodorska. My, nauczy-
ciele, mamy szansę przyjrzeć 
się z bliska funkcjonowaniu 
szkoły niemieckiej i część roz-
wiązań przenieść na nasz lo-
kalny grunt. To również duże 
doświadczenie dla naszych 
uczniów i ich rodzin. Przez te 
kilka dni niemiecka młodzież 
gości w stawigudzkich do-
mach. Może tam liczyć na na-
prawdę miłe przyjęcie.  
Program tegorocznej wymiany 
jest bardzo bogaty. Młodzież 
niemiecka  zwiedzi Olsztyn, 
weźmie udział w dwudnio-

wej wycieczce do Gdańska, 
gdzie zobaczy najważniejsze 
zabytki miasta, będzie uczest-
niczyć w lekcji fizyki w He-
velianum oraz lekcji historii 
współczesnej w Europejskim 
Centrum Solidarności. Oprócz 
tego w Gimnazjum zrealizują 
projekt „Książka kucharska”, 
w ramach którego uczniowie 
przygotują tradycyjne polskie 
i niemieckie potrawy, których 
przepisy opublikują. 
W deklaracji partnerstwa gmin 
można przeczytać: Na jej mocy 
strony deklarują chęć pogłę-
biania i zapewniania przyja-
cielskich kontaktów między 
mieszkańcami swoich gmin. 
Temu partnerstwu zawsze bę-
dzie towarzyszyła myśl prze-
wodnia: Pokój przez wzajemne 
porozumienie. Spotkanie mło-
dzieży to najlepsza droga do 
realizowania tego celu. 

as

Od 7 marca w domach stawigudzkich gimnazjalistów rozgościła się młodzież 
z niemieckiego Wallenhorst. To już 16 spotkanie w ramach wymiany polsko – 
niemieckiej, w której bierze udział młodzież z Publicznego Gimnazjum w Stawigu-
dzie i Realschule z Wallenhorst. Wymiana organizowana jest przez stawigudzkie 
Gimnazjum przy wsparciu finansowym Gminy Stawiguda oraz Polsko-Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży. 

Młodzi, z zapałem do dzia-
łania. Tacy są licealiści z V 
Liceum Ogólnokształcą-
cego w Olsztynie. Nie chcą 
siedzieć bezczynnie i po-
stanowili zrealizować pro-
jekt społeczny w ramach 
ogólnopolskiej olimpiady 
Zwolnieni z Teorii. Pro-
jekt „Spotkanie z przyszło-
ścią”, skierowany jest do 
uczniów szkół gimnazjalnych. 
Wiktoria, Martyna i Mateusz, 
ze swojego doświadczenia po-
trafią powiedzieć, przed jak 
trudnym wyborem postawieni 
są uczniowie gimnazjów, oraz 
jakie negatywne skutki może 
przynieść zły wybór szkoły po-
nadgimnazjalnej. Swoimi dzia-
łaniami, próbują uświadomić 

gimnazjalistom, że warto po-
rządnie zastanowić się nad wy-
borem szkoły.- Informujemy 
ich, jak ułatwić sobie wybór 
szkoły. W jaki sposób odkryć 
swoje predyspozycje. Jakie na-
dzieje można wiązać z danymi 
kierunkami kształcenia oraz 
jakie szkoły oferują poszcze-
gólne profi le- mówi Martyna 

Rydzewska-Bączek. 
Swój projekt realizują na trzy  
różne sposoby. Głównym miej-
scem działania jest Facebook, 

gdzie piszą o po-
szczególnych kierun-
kach w liceach, tech-
nikach i szkołach 
zawodowych. Oprócz 
zwykłych opisów, po-
kusili się , o krótkie 
poradniki, w których, 
informują o kierun-
kach studiów i moż-
liwej pracy po danym 
kierunku kształce-

nia. W najbliższym czasie chcą 
opublikować także krótkie fi l-
miki, w których, uczniowie 
będą przekazywać informacje 
o profi lach. 
Kolejnym sposobem dotar-
cia do gimnazjalistów jest In-
stagram, na którym, publikują 
zdjęcia z prac realizacyjnych, 
oraz zachęcają do zaglądania 

i zapoznawania się z poradni-
kami na ich Facebooku. 
Trzecim, najważniejszym 
elementem, są spotkania 
z młodzieżą.- Podjęliśmy 
współpracę z Gimnazjum 
w Lubominie, żeby spotkać się 
z gimnazjalistami i opowie-
dzieć im dlaczego wybraliśmy 
taki, a nie inny kierunek kształ-
cenia. Opiszemy swoją drogę 
z gimnazjum do liceum, w jaki 
sposób zdecydowaliśmy się na 
wybór szkoły i profi lu oraz za-
prezentujemy narzędzia uła-
twiające decyzję i pozwalające 
określić predyspozycje- wyja-
śnia zawiłości projektu Mar-
tyna. 
-Mamy w grupie osobę, która 
początkowo źle wybrała i po-
stanowiła zmienić szkołę. Nie-
stety, przez swoją błędną decy-
zję straciła cenny rok. Gdyby 
nie ta zmiana, w kwietniu pi-
sałaby już maturę. Chcemy 

uświadomić młodszym kole-
gom i koleżankom, przed jak 
ważnym wyborem zostali po-
stawieni. Chcielibyśmy, by nie 
popełnili błędu i świadomie 
wybierali swoją przyszłość. 
Mamy nadzieję ,że ułatwimy 
im ten trudny wybór- kończy 
Martyna. 

ram

Młodzież z Wallenhorst gościnnie w Stawigudzie 

Grupa licealistów z Olsztyna chce pomóc gimnazja-
listom w dobrym wyborze. Specjalnie dla nich opra-
cowali program ułatwiający wybór szkoły ponadgim-
nazjalnej.

Zwolnienie z teorii, ale nie z działania

Zarzut podpalenia oraz 
zniszczenia mienia usłyszał 
39-letni mieszkaniec m. Gady 
(gm. Dywity). Za popełnione 
przestępstwa grozi mu 10 lat 
więzienia.

W nocy z niedzieli na ponie-
działek (07.03.2016) w m. 
Gady (gm. Dywity) doszło do 
pożaru domu wielorodzinne-
go. W wyniku tego zdarzenia 
dach nad głową straciły dwie 
rodziny. Policjanci na miejscu 
rozpytali mieszkańców, od 
których dowiedzieli się, że 
związek ze zdarzeniem może 
mieć 39-letni mieszkaniec 
tego budynku, który będąc 
pod wpływem alkoho-
lu miał grozić im, że wszystko 
podpali. Mężczyzna został 
zatrzymany przez policję. Miał 
ponad 1,5 promila alkoholu 
w organizmie.
W poniedziałek (07.03.2016) 
został powołany biegły 
z zakresu pożarnictwa, który 
przeprowadził na miejscu zda-
rzenia oględziny. Po zebraniu 
materiału dowodowego oraz 
przeanalizowaniu zeznań 
świadków, biegły stwierdził, że 
najbardziej prawdopodobną 
przyczyną pożaru było umyśl-
ne podpalenie.
Zatrzymany 39-latek usłyszał 
zarzut podpalenia oraz zarzut 
zniszczenia mienia. Sąd 
zastosował wobec sprawcy 
policyjny dozór. Mężczyzna 
nie przyznaje się do winy.

Kmp  (ab/rj)

DOBRE MIASTO: 
ZARZUTY DLA 
39-LATKA, KTÓRY 
MIAŁ PODPALIĆ
DOM

Niemieccy goscie 
na olsztyńskiej 

starówce

Młodzi z zapałem 
do działania
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KRÓTKO

NA CZASIE

19 grudnia 2015 roku po ponad 
50 latach przerwy ponownie 
na ulice Olsztyna wyjechały 
tramwaje. Ich wprowadzenie 
nie tylko wywróciło do góry 
nogami funkcjonowanie ko-
munikacji miejskiej, ale było 
też zapowiedzią większych 
zmian, bo obecne władze mia-
sta nie ukrywały, że to tylko 
początek rewolucji komunika-
cyjnej, która ma na celu m.in. 
uspokojenie ruchu w ścisłym 
centrum, czy dalsze inwesto-
wanie w rozwój komunikacji 
zbiorowej. 

Wiemy, gdzie chcą 
jeździć 

Miasto przygotowało trzy wa-
rianty nowych tras, które mają 
połączyć Jaroty, Pieczewo i Na-
górki z fabryką Michelin, a dłu-
gość proponowanych odcinków 
wyniosłaby około 10 km. To-
rowiska pociągnięte byłyby 
ulicami: Krasickiego, Synów 
Pułku, Wyszyńskiego, Piłsud-
skiego, Dworcową. Wybudo-
wane zostałoby także torowisko 
przy ul. Wilczyńskiego. W re-
zerwie jest budowa odcinka li-

nii wzdłuż al. Piłsudskiego 
w okolicy Uranii, a także po-
ciągnięcie nitki do Kortowa II. 
Pieniądze na rozbudowę mają 
pochodzić z Programu Ope-
racyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020. Koszt inwestycji to 
około 13-14 mln złotych. 
- Wybór tras podyktowany jest 
analizą potrzeb pasażerów ko-
munikacji miejskiej, którym 
chcemy zapewnić dojazd do 
pracy, szkoły, oraz do obiektów 
użyteczności publicznej, takich 
jak basen czy dworzec. Ponadto 
istotne jest zapewnienie dogod-

nego dojazdu dla około ośmiu 
tysięcy mieszkańców okolic 
ulicy Wilczyńskiego, którzy co-
dziennie korzystają z trans-
portu miejskiego. Wytypowali-
śmy zatem punkty docelowe, do 
których się udają i postanowi-
liśmy połączyć z nimi tę dziel-
nicę. Wybór nastąpił na pod-
stawie obserwacji tzw. potoków 
pasażerskich, czyli preferencji 
co do kierunków i tras, którymi 
przemieszczają się pasażero-
wie komunikacji miejskiej – 
uzasadnia wybór proponowa-
nych tras Marta Bartoszewicz, 
rzeczniczka Urzędu Miasta.

Konsultacje to kpina 

Mieszkańcy Olsztyna mieli już 
możliwość odnieść się na kon-
sultacjach społecznych do za-
proponowanych wariantów 
tras. Część jednak głosów nie-
zadowolenia skupia się wokół 
tematu konsultacji, bo miesz-
kańcy nie mają już wpływu na 
zmianę tras, a jedynie na ko-
smetyczne rozstrzygnięcia.
- Konsultacje, które teraz 
trwają, są kpiną z mieszkań-
ców. W trakcie dwóch spotkań, 
a tak naprawdę jednego tylko 
powtórzonego dla tych, którzy 
nie mogli dotrzeć na pierwsze, 
mieszkańcy mogli jedynie wy-
powiedzieć się, czy torowisko 
ma przebiegać środkiem drogi 
czy obok – mówi Bartłomiej 
Biedziuk z Forum Rozwoju 
Olsztyna.
To najcięższy z zarzutów sta-
wianych przez społeczników, 
którzy powtarzają często, że 
konsultacje społeczne z miesz-
kańcami nie spełniają ich ocze-
kiwań, a władze miasta nie-
chętnie wsłuchują się w głos 
Olsztynian.
Marta Bartoszewicz tłuma-
czy, że warianty tras powstały 
po dogłębnej analizie, a także 
przy wykorzystaniu opraco-
wanych wcześniej dokumen-
tów: - To między innymi Plan 
Zrównoważonego Rozwoju Pu-
blicznego Transportu Zbioro-
wego, który był konsultowany 
z mieszkańcami na etapie jego 
przygotowania oraz Strate-
gia Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Olsztyna. Ponadto 
całość była przygotowana ze 
współpracy z Marcinem Gro-
madzkim, ekspertem w dzie-

dzinie transportu publicznego 
w Polsce, który, choć nie jest 
z Olsztyna, doskonale zna topo-
grafię Olsztyna, rytm naszego 
miasta i preferencje pasażerów.
Społecznicy wytykają miastu, 
że albo dokumenty, na które się 
powołują nie są merytoryczne 
lub też wskazują, że konsulta-
cje nad nimi również nie były 
wyczerpujące.
- W 2014 miały miejsce kon-
sultacje Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego i sprowadziły 
się do jednego spotkania (słabo 
nagłośnionego) oraz zamiesz-
czenia tematu na platformie 
konsultacji społecznych – do-
daje Bartłomiej Biedziuk.

Zmiany? Tylko drobne

Wątpliwości mieszkańców bu-
dzi nie tylko sposób rozmów 
o tramwajach, ale także nie-
które elementy proponowanych 
tras. To m.in. pomysł wydłuże-
nia linii do Michelin. Krytycy 
wskazują na to, że pasażero-
wie korzystać będą z niej jedy-
nie okresowo: trzy razy w ciągu 
doby podczas zmian w fabryce. 
W pozostałych godzinach linia 
nie byłaby wykorzystywana. 
Czy zmiany w zaproponowa-
nych wariantach tras są jeszcze 
możliwe? 
- Projektanci przedstawili trzy 
warianty przebiegu trasy i nie 
wykluczamy też, że wprowa-
dzimy jeszcze do nich drobne 
korekty, jeśli taka będzie wola 
naszych mieszkańców – mówi 
Marta Bartoszewicz. - Oczy-
wiście będą to musiały być 
zmiany, których wprowadzenie 
będzie uzasadnione i możliwe 
do realizacji.
Społecznicy z Forum Rozwoju 
Olsztyna mają swoje pomy-
sły na przebieg linii tramwajo-
wych, ale nie chcą na razie się 
nimi dzielić.
- Nie będziemy ich prezento-
wali, bo uważamy, że nikt nie 
może jednoznacznie stwier-
dzić, jaki przebieg nowych li-
nii tramwajowych byłby naj-
bardziej optymalny. Dlaczego? 
Ponieważ nie ma ujmujących 
szerokie spektrum badań, na 
podstawie których można by 
tworzyć takie koncepcje. Je-
śli badania powstaną, to do-
piero wtedy możemy rozma-
wiać o pomysłach i wizjach, ale 
w ramach rzetelnych konsulta-
cji społecznych – kwituje Bar-
tłomiej Biedziuk.

rak

Jeszcze tramwaje na dobre nie zadomowiły się na ulicach miasta, 
a już władze Olsztyna myślą o rozbudowie sieci tramwajowej. W grę 
wchodzi kilka wariantów tras, ale nie wszyscy są zadowoleni z pro-
ponowanych przez Ratusz rozwiązań, a także sposobu rozmowy 
o tramwajach. 

Olsztyn: Przymiarki do budowy kolejnych linii tramwajowych

Kto wie lepiej, gdzie ma 
tramwaj jechać?

Olsztyn: Klub Nowy Ander 
Grant zaprasza 11 marca 
2016 roku o godzinie 21.00 
na występ zespołu Domowe 
Melodie. Bilety 35 pln (przed-
sprzedaż), 45 pln (w dniu 
koncertu).
Olsztyn: Uroczysty koncert 
jubileuszowy z okazji 70-lecia 
Warmińsko-Mazurskiej Filhar-
monii im. Feliksa Nowowiej-
skiego odbędzie się już niedłu-
go, bo w dniu 11.03.2016 r. 
o godz. 18:00.
Olsztyn: Pieśni na czas 
Wielkiego Postu - otwarte spo-
tkanie nawiązujące do tradycji 
wspólnych, pozaliturgicznych 
śpiewów nabożnych odbędzie 
się w dniu 12.03.2016 r. 
o godz. 15:00 w Spichlerzu 
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Olsztyn: Koncert zespołu „Raz 
Dwa Trzy” odbędzie się 14 
kwietnia 2016 roku o godz. 
17.00 i o godz. 20.00 w sali 
widowiskowej CEiIK-u. Bilety 
od 70 PLN.
Olsztyn: Koncert grupy 
Shannon będzie miał miejsce 
15.03.2016 r. o godz. 19:30 
w Sali Kameralnej Kamienicy 
Naujackiej - Mieski Ośrodek 
Kultury. Bilety od 25 PLN.
Olsztyn: W czwartek 17 marca 
o godzinie 18.00 w Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kultural-
nych odbędzie się koncert 
PowerGrass & Goście. Bilety 
od 25 PLN.
Olsztyn: DKF „ZA” zaprasza na 
film „Odważna” z Jodie Foster 
w roli głównej. Seans odbędzie 
się w dniu 17.03.2016 r. 
o godz. 19:00 w Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kultural-
nych.
Biskupiec: Gala „Sukcesy” od-
będzie się w tym roku w dniu 
18 marca w Biskupieckim 
Domu Kultury.
Biskupiec: Gala sportu 
w Biskupieckim Domu 
Kultury odbędzie się w dniu 
22.03.2016 r.
Dobre Miasto: Zajęcia 
edukacyjne i interaktywne 
inspirowane książką Nela 
i tajemnice Świata odbędą 
się w dniu 17 marca o godz. 
16:00 w Centrum Kulturalno-
-Bibliotecznym.
Dobre Miasto: W dniu 20 
marca o godz. 11:00 na 
Przedmurzu odbędzie się 
Jarmark Wielkanocny.
Lidzbark Warmiński: Koncert 
Szewczenkowski w Lidzbarku 
Warmińskim odbędzie się 
w dniu 12 marca o godzinie 
17:00 w Lidzbarskim Domu 
Kultury. Wystąpią: Męski chór 
Związku Ukraińców w Polsce 
„ŻURAWLI” oraz uczniowie są-
siednich i miejscowego punktu 
nauczania języka ukraińskiego. Filetowa linia to planowany przebieg nowej trasy tramwajowej
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- Panie marszałku, nie ma 
pan wrażenia, że tak bardzo 
przyzwyczailiśmy się do na-
pływu funduszy unijnych, 
że już ich prawie nie zauwa-
żamy? 
- Szybko przyzwyczajamy się 
do dobrego, to prawda stara 
jak świat. Korzystamy z unij-
nej pomocy nie tylko odkąd zo-
staliśmy członkiem Unii Euro-
pejskiej w 2004 roku, ale już 
wcześniej w ramach funduszy 
przedakcesyjnych. W pierwszej 
kolejności samorządy inwe-
stowały w infrastrukturę czę-
sto niewidoczną, podziemną, 
ale niezbędną człowiekowi 
i środowisku. Dopiero po-
tem zaczęły poprawiać drogi, 
opiekę zdrowotną, inwestować 
w szkoły, zabytki, kulturę. Zga-
dzam się też proces inwestowa-
nia stał się jakby normą, z jego 
efektów korzystamy wszyscy 
na co dzień. 
- Dobrze pan ocenia ten pro-
ces na Warmii i Mazurach?
- Nie mamy powodów do 
wstydu. Plany zostały wyko-
nane. Świadczą o tym cho-
ciażby te największe, ale 
i najtrudniejsze do przeprowa-
dzenia inwestycje. W samym 
Regionalnym Programie Ope-
racyjnym oraz Programie Ope-
racyjnym Kapitał Ludzki war-
tość inwestycji wyniosła ponad 
9 mld zł z dofinansowaniem 
ponad 6 mld zł. Szacujemy, że 
od 2004 roku poprzez różne 
programy na Warmię i Ma-
zury napłynęło około 20 mld zł. 
Dużym i ważnym projektem, 
z którym wiążemy nadzieje, 
była też gospodarcza promocja 
województwa nie tylko w Pol-
sce, ale i na świecie. To jasny 
i czytelny sygnał, że wykorzy-
stując nasz potencjał, dążymy 
do zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego całego regionu, 
poszukujemy inwestorów, za-
biegamy o rozwój istniejących 
przedsiębiorstw, liczymy na na-
sze silne gospodarczo sfery re-
gionu. 

- Wspomina pan o promocji 
gospodarczej – głównym ce-
lem w nowej perspektywie 
jest wsparcie przedsiębior-
czości?

- Tak jak poprzednio kładliśmy 
nacisk na szeroko pojętą infra-
strukturę, tak teraz pierwszeń-
stwo ma gospodarka. Zgodnie 
z polityką europejską program 
jest przede wszystkim ukierun-
kowany na podnoszenie kon-
kurencyjności gospodarki re-
gionu. Będziemy dążyć do 
wzrostu innowacyjności z na-
ciskiem na nasze specjalizacje, 
takie jak ekonomia wody, żyw-
ność wysokiej jakości czy też 
przemysł drzewny i meblar-
stwo. Na wsparcie mogą liczyć 
małe i średnie przedsiębiorstwa 
w połączeniu z branżą badaw-
czo-rozwojową. Wszystko po 
to, by regionalna gospodarka 
bazowała na naszym potencjale 
ludzkim i intelektualnym.
- To najlepsza droga roz-
woju?

- Nie mamy wyjścia. Żeby 
Warmia i Mazury nadal się 
rozwijały, musimy się wpi-
sać w światowe i krajowe 
trendy gospodarcze, wzmac-

niać i efektywnie wykorzysty-
wać swój potencjał. Na najbliż-
sze lata mamy do dyspozycji aż 
ponad 1,7 mld euro z regional-
nego programu. Mniej więcej 
połowa tych środków ma tra-
fić do przedsiębiorców i być za-
inwestowana w innowacyjne 
rozwiązania gospodarcze. Je-
śli proces inwestowania środ-
ków będzie przebiegał dobrze, 
mamy szansę na dodatkowe 
zwiększenie tej puli. Wobec 
światowych zawirowań ekono-
micznych stabilna gospodarka 
daje poczucie bezpieczeństwa 
i w przedsiębiorstwach, i na 
rynku pracy, i w życiu społecz-
nym także. 
- Na jakim etapie jest wdra-
żanie nowego RPO?
- Ogłosiliśmy już blisko 60 
konkursów na dofinansowanie 
projektów z obszaru społecz-

nego, ochrony środowiska, bu-
dowania i rozwijania nowocze-
snej infrastruktury badawczej 
i wzrostu innowacyjności firm, 
zwiększenia dostępności i jako-
ści technologii informacyjno-
-komunikacyjnych, czy też kul-
tury i dziedzictwa. Na część 
z nich nabór się zakończył, na 
część trwa. I planujemy ko-
lejne. Harmonogram naborów 
wniosków na rok 2016 prze-
widuje uruchomienie 68 kon-
kursów w ramach wszystkich 
osi priorytetowych RPO WiM 

2014-2020 z alokacją sięgającą 
prawie 450 mln euro. Należy 
podkreślić, że wykorzystanie 
środków perspektywy finanso-
wej 2014-2020 w dużej mierze 

zależało będzie również od ak-
tywności potencjalnych benefi-
cjentów programu oraz jakości 
przygotowywanych projektów.
- Nie widzi pan zagrożenia, 
że przedsiębiorcy nie będą 
chcieli czy potrafili sięgnąć po 
te fundusze? W końcu więk-
szość naszych firm to małe 
podmioty.
- Samorząd województwa 
i wszystkie instytucje otocze-
nia biznesu stawiają sobie za 
cel budowanie dobrego kli-
matu dla gospodarki. Wierzę, 
że wspólnie będziemy tworzyć 
politykę przyjazną biznesowi, 
nastawioną na tworzenie no-
wych miejsc pracy, poszuki-
wanie skutecznych ścieżek roz-
woju regionalnego i innowacji 
w przedsiębiorstwach oraz ich 
współpracy z centrami nauko-
wymi. Chcący rozwijać dzia-
łalność gospodarczą, mają na 
Warmii i Mazurach sporo adre-
sów, pod które mogą się zgłosić 
po pomoc. Dodatkowo nasze 
departamenty i punkty infor-
macyjne organizują szereg spo-
tkań na temat funduszy. Poza 
tym proszę pamiętać, że przez 
lata korzystania z funduszy 
mamy już doświadczenie, a to 
bezcenny kapitał.
- To propozycje dla przedsię-
biorców, ale czy skorzystają 
także zwykli mieszkańcy? 
- Oczywiście, obok przedsię-
biorców największą szansę 
otrzymały samorządy, a tym sa-
mym po prostu mieszkańcy re-
gionu. Jednostki samorządu te-
rytorialnego wskazane są jako 
beneficjenci w 21 z 33 prioryte-
tów inwestycyjnych w progra-
mie regionalnym. Na te prio-
rytety przeznaczymy ponad 

1,1 mld euro. Jest to zarówno 
wielka szansa, jak i wielkie wy-
zwanie dla miast, gmin i po-
wiatów naszego województwa. 
Pragnę dodać, że wśród szcze-
gólnych obszarów naszego za-
interesowania jest zwiększanie 
liczby miejsc pracy i zwiększa-
nie poziomu zatrudnienia. Na 
to też zabezpieczyliśmy środki. 
- No właśnie, mimo wielkich 
starań i inwestycji nasze wo-
jewództwo nie zmienia się tak 
szybko, jak znacznie bardziej 
rozwinięte regiony Europy. 
Czy samorząd województwa 
przewiduje jakieś wsparcie 
dla polityki społecznej?
- Tak, spora część pieniędzy 
została przeznaczona na tak 
zwaną rewitalizację społeczną, 
ekonomię społeczną, na edu-
kację, szkolnictwo zawodowe, 
które po latach wraca do łask. 
Będziemy wspierać między in-
nymi tworzenie i rozwój pod-
miotów zapewniających opiekę 
nad dziećmi, kursy, szkolenia 
czy studia podyplomowe, da-
jące szansę na podniesienie 
kwalifikacji zawodowych i, co 
za tym idzie, awans lub zna-
lezienie pracy. Stawiamy so-
bie za cel poprawę dostępu do 
usług zdrowotnych i socjal-
nych, a także aktywizację spo-
łeczną i zawodową osób wy-
kluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
Liczę, że realizacja programu 
regionalnego i innych progra-
mów unijnych w latach 2014-
2020 znacznie przyspieszy roz-
wój regionu, wiem jednak, że 
stopień ich realizacji zależy od 
determinacji, zaangażowania 
i przedsiębiorczości wszystkich 
uczestników tego procesu.

Żeby Warmia i Mazury nadal się rozwijały, musimy się wpisać 
w światowe i krajowe trendy gospodarcze, wzmacniać i efektywnie 
wykorzystywać swój potencjał. Na najbliższe lata mamy do dyspo-
zycji aż ponad 1,7 mld euro z regionalnego programu. Połowa z tych 
środków ma trafić do przedsiębiorców i być zainwestowana w in-
nowacyjne rozwiązania gospodarcze – rozmawiamy z Gustawem 
Markiem Brzezinem, marszałkiem województwa. 

Fundusze unijne. Nowe szanse i wyzwania

Z efektów inwestycji korzystamy wszyscy

Gdzie szukać informacji
Jeszcze w 2016 roku samorząd województwa ogłosi 68 konkursów na łączną kwotę 
blisko 450 mnl zł, dlatego warto jak najszybciej sięgnąć po specjalistyczną pomoc 
z zakresu funduszy europejskich. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na 
stronie: www.rpo.warmia.mazury.pl a także w Punktach Informacyjnych 
o Funduszach Europejskich w Olsztynie, Elblągu i Ełku. 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 
10-447 Olsztyn, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne 
w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne 
w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Samorząd Województwa stawia sobie za cel budowanie dobrego 
klimatu dla gospodarki – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin Fo
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-Czy kobiety potrafią być li-
derkami?
Małgorzata Chyziak starosta 
olsztyński:- Myślę, że dzisiej-
sze kobiety są świadome swo-
jej wartości i kompetencji, co 
najwyżej mogą się spotykać 
z pewnymi stereotypami w po-
strzeganiu ich przez tzw. męski 
świat. Gdy się jednak odważą 
i zaczną realizować swoje ma-
rzenia, okazuje się, że nie taki 
diabeł straszny… (śmiech). A na 
poważnie, każdy człowiek, bez 
względu na płeć, ma prawo do 
rozwoju i samorealizacji – na 
wszystkich polach, również 
w polityce, czy biznesie. 

-Kobiet w polityce będzie wię-
cej?
Oczywiście, że tak. To widać 
coraz wyraźniej. Być może 
przyczynił się do tego dialog 
społeczny, może temat paryte-
tów w mediach, a z całą pew-
nością brak zgody na dyskry-
minację pod względem płci. 
Kobiety są doskonałymi orga-
nizatorami pracy i liderkami, 
a przy tym nie są tak skoncen-
trowane jak mężczyźni na wła-
dzy w pojęciu prestiżu, czy 
pozycji. Wiele kobiet na wyso-
kich stanowiskach nie ma po-
trzeby dominowania nad po-
zostałymi, a dzięki temu może 

skuteczniej wykorzystywać 
swój potencjał w relacjach 
z innymi.
-Co Pani sądzi o opiniach na 
temat rządzących kobiet?
 Chciałabym móc powie-
dzieć, że polityka nie ma płci, 
a liczą się tylko kompetencje. 
Niestety, na to jeszcze mu-
simy poczekać, tyle że ak-
tywnie (śmiech). Im więcej 
kobiet znajdzie się na wyso-
kich stanowiskach, tym szyb-
ciej będzie postępował proces 
zmiany kulturowej i obycza-
jowej. Nie musimy udowad-
niać, że jesteśmy operatywne 
i skuteczne w działaniu. Ro-

bimy to inaczej niż mężczyźni, 
a różnorodność jest dobra, 
bo wzbogaca zarówno obraz 
współczesnego świata i daje 
więcej możliwości skutecz-
nego działania. 
-Jakie wyzwania stają przed 
kobietą u władzy?
Wyzwania są dokładnie takie 
same jak przed mężczyzną – 
pracować najlepiej jak się da. 
A najlepiej, znaczy konstruk-
tywnie, racjonalnie i efektyw-
nie, tak żeby społeczeństwu 
żyło się bezpieczniej, wygod-
niej i łatwiej. 
-Czego można życzyć kobie-
tom u władzy z okazji Dnia 
Kobiet?
Tego samego, czego wszyst-
kim kobietom, czyli optymi-
zmu, satysfakcji z wykonywa-
nej pracy i kilku chwil tylko 
dla siebie. Bo bycie kobietą 
jest naprawdę fascynujące. 

rad

W grudniu 2014r. została wybrana, jako pierwsza kobieta, na sta-
nowisko starosty olsztyńskiego. W przededniu Dnia Kobiet rozma-
wiamy z Małgorzatą Chyziak starostą olsztyńskim o zmianach roli 
kobiet w społecznej świadomości i nowych możliwościach, które te 
zmiany otwierają przed kobietami.

Kobiety są świadome 
swojej wartości 

REKLAMA

Małgorzata Chyziak starosta olsztyński 
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- Czy prawdziwa jest teza, że 
zmiany kadrowe w Platfor-
mie, przeprowadzane tuż po 
przegranych wyborach par-
lamentarnych, osłabiły par-
tię?
Janusz Cichoń, poseł na Sejm 
VIII kadencji: Głównym z po-
wodów, dla których uznaliśmy, 
że trzeba dokonać zmian w kie-
rownictwie Platformy Obywa-
telskiej, były właśnie przegrane 
wybory. Dodatkowo trzeba pa-
miętać, że pani Ewa Kopacz 
była tylko tymczasową prze-
wodniczącą partii, a nie chcie-
liśmy prowadzić wewnętrznej 
kampanii wyborczej w okresie 
przed wyborami parlamentar-
nymi. Rzeczywiście, zmiany 
w partii zniechęciły trochę 
nasz elektorat, bo ujawniły się 
wewnętrzne konflikty i spory 
w Platformie. Dzięki wybo-
rom odświeżyliśmy się, poszu-
kaliśmy nowych propozycji 
programowych, które są atrak-
cyjne dla Polaków. Trudno 
o taką odnowę bez zmian ka-
drowych. W tej chwili mamy 
te zmiany za sobą, jesteśmy na 
etapie konsolidacji i wewnętrz-
nego audytu całych struktur. 
Nie wykluczamy, że w nie-
których regionach przeprowa-
dzimy przyśpieszone wybory 
wewnętrzne. Nie da się ukryć, 
że zasadniczo zmieniły się 
warunki, w których obecnie 
funkcjonujemy. Przez ostat-
nie osiem lat byliśmy partią 
władzy. Dzisiaj jesteśmy naj-
większym ugrupowaniem opo-
zycyjnym w Sejmie, z czego 
wynikają pewne zobowiązania 
nie tylko wobec naszego elek-
toratu. Trzeba patrzeć na ręce 
rządzącym. Ważne jest to, że by 
ci, którzy są w opozycji, byli do 
tego przygotowani merytorycz-
nie. 
- Czy Platforma już wie, dla-
czego przegrała wybory?
- Jako partia władzy, skupili-
śmy się na przeprowadzeniu 
Polski przez kryzys. W trak-
cie naszych rządów doszło do 
dwóch, bardzo poważnych kry-

zysów ekonomicznych o świa-
towym zasięgu. Ratując finanse 
publiczne, weszliśmy w pro-
cedurę nadmiernego deficytu 
i nie mogliśmy zwiększać wy-
datków. Musieliśmy je wręcz 
ograniczać i robiliśmy to dość 
skutecznie, napędzając w mię-
dzyczasie koniunkturę. Miarą 
naszego sukcesu są przeprowa-
dzone inwestycje i największy 
przyrost miejsc pracy w Eu-
ropie. Tyle, że sukcesy staty-
styczne w niedostateczny spo-
sób przekładały się na odczucia 
obywateli, chociaż większości 
Polaków żyje się dzisiaj zdecy-
dowanie lepiej. Tempo tej po-
prawy rozmijało się z oczeki-
waniami. Zwłaszcza, że ciągle 
mówiliśmy o sukcesach Polski. 
Obiecaliśmy obniżenie podat-
ków i obietnicy tej nie spełni-
liśmy z powodu zmiany uwa-
runkowań ekonomicznych. 
Drugą przyczyną naszej klęski 
były błędy, które się zdarzyły 
pojedynczym ludziom. Mam 
tu głównie na myśli tzw. aferę 
podsłuchową. Trzecim, bardzo 
istotnym powodem było to, że 
nasi przeciwnicy formułowali 
bardzo zgrabne, dobrze zaadre-
sowane obietnice wyborcze, 
trudne do przebicia, bo od sa-
mego początku wiedzieliśmy, 
że są nie do zrealizowania. 
- Czy zgodzi się Pan, że odwo-
ływanie się do opinii ośrod-
ków poza naszymi grani-
cami w sprawach polityki 
wewnętrznej obecnego rządu 
musi się Polakom źle koja-
rzyć? 
- Przypominam, że wcześniej 
wielokrotnie dochodziło do de-
bat na forum Parlamentu Eu-
ropejskiego, które były inicjo-
wane przez PiS, na przykład 
w sprawie katastrofy smo-
leńskiej, czy in vitro. Euro-
posłowie PiS-u notorycznie 
wykorzystywali Parlament Eu-
ropejski jako forum debaty pu-
blicznej na temat Polski. Jeste-
śmy członkiem UE, mamy tam 
swoich przedstawicieli i trudno 
się dziwić, że do takich de-

bat dochodzi. Zwracam jednak 
uwagę na to, że sprawa Trybu-
nału Konstytucyjnego dotyczy 
fundamentu demokracji. My 
też popełniliśmy błąd, ale po-
trafiliśmy uderzyć się w piersi 

i przyznać się do niego. Rze-
czywiście, przyśpieszyliśmy 
wybory dwóch członków Try-
bunału Konstytucyjnego. Pa-
miętam dyskusję na ten temat. 
Procedura wyboru członków 
TK jest dość długa- rozpatrze-
nie kandydatur może potrwać 
nawet 30 dni. Potem odbywają 
się ich przesłuchania, prze-
prowadzane są głosowania. 
Obawialiśmy się wtedy, że je-
śli szybko nie wybierzemy sę-
dziów, to sparaliżujemy, lub 
utrudnimy funkcjonowanie 
TK. Nie było natomiast naszym 
celem umieszczanie w Trybu-
nale „swoich” sędziów. Zawsze 
dbaliśmy o to, żeby członko-
wie Trybunału wywodzili się 
ze świata sądownictwa, nauki, 
by byli autorytetami o dużych 
kompetencjach. Większość 
z nich uzyskiwała akceptację 
całej sali sejmowej, także po-
słów PiS-u. Ponieważ jednak 
działania nasze okazały się 
niekonstytucyjne, przeprosili-
śmy za to. Prawo i Sprawiedli-

wość potraktowało to jako pre-
tekst do tego, żeby ingerować 
w skład Trybunału. PiS zrobił 
to w stylu urągającym demo-
kracji, doprowadzając do zu-
pełnego paraliżu TK. Musi to 
budzić niepokój nas wszyst-
kich. Większość Polaków nie 
zdaje sobie sprawy z tego, 
jaką rolę odgrywa Trybunał, 
a broni on interesów obywa-

teli przed zapędami władzy. 
To, że w ogóle dyskutujemy 
teraz o kwocie wolnej od po-
datku, zawdzięczamy wyro-
kowi Trybunału. To on orzekł, 
że działania rządu Platformy 
Obywatelskiej były w tej sferze 
niekonstytucyjne i wymagają 
skorygowania. Niepokoją mnie 
także kolejne posunięcia PiS-u. 
Mamy zamach na Rzecznika 
Praw Obywatelskich, co nastą-
piło poprzez ograniczenie jego 
budżetu o jedną czwartą. Ozna-
cza to, że nie będzie mógł reali-
zować swoich zadań w takim 
zakresie, w jakim powinien. 35 
milionów złotych zabrano Kra-
jowej Radzie Sądownictwa. 
KRRiT została ukarana obcię-
ciem budżetu prawdopodobnie 
za to, co się działo wokół Te-
lewizji Trwam i Radia Maryja. 
Są to instytucje konstytucyjne, 
które działają w interesie oby-
watela.
- Może takie postępowanie 
wynika z głębokiej, wielolet-
niej nieufności PiS-u do dzia-

łalności Platformy Obywatel-
skiej?
- Przypomnę CBA i Kamiń-
skiego, który był szefem tej in-
stytucji do 2009 roku, chociaż 
my objęliśmy władzę w 2007 
roku. Pamiętam nasze we-
wnętrzne dyskusje, podczas 
których mówiliśmy, że po-
trzebny nam jest ktoś, kto bę-
dzie nam patrzył na ręce. Do-
piero, kiedy się okazało, że 
Mariusz Kamiński przekra-
czał uprawnienia, nie mogło 
być przyzwolenia na jego dal-
sze urzędowanie. Do 2011 roku 
nie mieliśmy żadnego wpływu 
na to, co się dzieje w Telewizji 
Polskiej. W KRRiT dominował 
PiS i SLD. 

- Jest takie twierdzenie, że za-
pisy konstytucji są odbiciem 
realiów i czasu, w którym 
powstała. Czy nie czas, żeby 
stworzyć taką Ustawę, która 
bardziej niż obecna przysta-
wałaby do współczesnej rze-
czywistości politycznej, eko-
nomicznej i zmienionych 
uwarunkowań, chociażby ze 
względu na naszą obecność 
w Unii Europejskiej?
- Obowiązująca konstytucja ma 
dopiero dwudziestoletnią histo-
rię. Była przyjmowana w dro-
dze ogólnonarodowego refe-
rendum. Platforma wskazywała 
kilka obszarów, w których na-
leżałoby ją zmodyfikować. 
Nigdy jednak nie mieliśmy 
politycznej siły, która pozwa-
lałaby nam to zrobić. Na Prawo 
i Sprawiedliwość głosował co 
piąty Polak. Nie jest to wystar-
czająca legitymacja do zmiany 
konstytucji. PiS nie stara się 
szukać porozumienia i konsen-
susu z ugrupowaniami opozy-
cyjnymi. Jeżeli mamy doko-

nywać zmian, to w atmosferze 
dyskusji i pełnej akceptacji. 
Ponieważ PiS nie jest w stanie 
zmienić konstytucji samodziel-
nie, zdecydował się ją bloko-
wać i omijać poszczególne za-
pisy. 
- Jak ocenia Pan program 
500+ ? 
 Widzę rozbieżność w obietni-
cach i ich realizacji. PiS i pre-
zydent Duda wyraźnie mówili 
w kampanii wyborczej, że 500 
złotych przypadnie na każde 
dziecko w rodzinie. Tylko 
w debacie telewizyjnej z panią 
premier Kopacz, która miała 
kluczowe znaczenie dla wyni-
ków wyborów, premier Szy-
dło powiedziała to co najmniej 
3 razy. Po pierwsze, okazało 
się, że rodzina może liczyć na 
wsparcie finansowe państwa 
dopiero na drugie dziecko. Po 
drugie, koszt tego programu 
bardzo obciąży budżet pań-
stwa, rocznie na kwotę ponad 
22 miliardów złotych. W tym 
roku będziemy mieli kilkana-
ście miliardów jednorazowego 
dochodu z aukcji częstotliwo-
ści LTE i z zysków NBP (zysk 
wynika z tego, że osłabiła się 
złotówka- przyp. red. ). Póź-
niej nie będzie innego sposobu 
na zdobywanie pieniędzy poza 
sięganiem do kieszeni podatni-
ków. Pytanie, czy wszyscy oby-
watele tego chcą, zwłaszcza, że 
program nie będzie efektywny. 
Nie poprawi sytuacji demogra-
ficznej Polski. Jeżeli chcieliby-
śmy poprawić dzietność, mu-
sielibyśmy zrobić dużo więcej 
dla wsparcia rodziny w wycho-
wywaniu potomstwa. Na spa-
dek dzietności wpływa wiele 
czynników. Uwarunkowania 
ekonomiczne mają mniejsze 
znaczenie, niż mogłoby się wy-
dawać. Socjologiczna teoria 
drugiego przejścia demogra-
ficznego jako główny z czyn-
ników niżu demograficznego 
wymienia fakt, że współcześni 
rodzice skoncentrowali się na 
samorealizacji w miejsce tro-
ski o potomstwo. Młodzi lu-
dzie chcą zrobić karierę, zwie-
dzić świat, dobrze się bawić. 
Bez zmian w mentalności i spo-
sobie myślenia o rodzinie przez 
kobiety i mężczyzn, nie da się 
opanować kryzysu demogra-
ficznego. Zgadzamy się z tym, 
że państwo powinno wspierać 
rodziny. Naszym zdaniem jed-
nak program 500+ nienajlepiej 
temu służy. Zobaczymy, jak bę-
dzie funkcjonował w praktyce. 

Ciąg dalszy na stronie 7 

O przyczynach wyborczej porażki i ocenie działań rządzącej partii 
m.in. o programie 500+ rozmawiamy z byłym wiceministrem finan-
sów i posłem na Sejm RP obecnej kadencji Januszem Cichoniem.

Przede wszystkim trzeba zadbać o dostępność komunikacyjną Warmii i Mazur

Widzę rozbieżność 
w obietnicach i ich realizacji

Janusz Cichoń, poseł na Sejm VIII kadencji
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Obawiam się, że program może 
stanowić pułapkę dobroczyn-
ności. Dla niektórych rodzin 
posiadanie dużej liczby dzieci 
może stać się sposobem na ży-
cie. Wielu osobom może się 
przestać opłacać pracować. 
Niestety, wycofanie się z pro-
gramu jest już niemożliwe. Je-
żeli się ludziom coś dało, za-
branie tego będzie przez nich 
nie do zaakceptowania. Na 
pewno będziemy mieli pro-
blem z finansowaniem pro-
gramu PiS-u w kolejnych la-
tach, co w praktyce oznacza, że 
500+ zwiąże nam ręce na wiele 
lat, jeżeli chodzi o inne roz-
wiązania. Uważamy, że pań-
stwo bardziej przysłużyłoby 
się rodzinom poprzez wpro-
wadzenie jednolitego podatku. 

Obniżenie podatków dla naj-
mniej zarabiających poprzez 
zmniejszenie klina podatko-
wego ( różnica między wydat-
kami pracodawcy na pensję, 
a realnie otrzymywanym przez 
pracownika wynagrodzeniem – 
przyp. red.), zapewnienie dar-
mowych wszystkich żłobków 
i przedszkoli. Na te propo-
zycje nie będzie już pienię-
dzy. Ponieważ jednak program 
500+ zostanie, będziemy robić 
wszystko, żeby go zmodyfiko-
wać. Przede wszystkim obej-
miemy nim wszystkie dzieci. 
Obecne rozwiązania są niespra-
wiedliwe, bo pomijają ok. 3 mi-
liony dzieci. 
- Jakie widzi Pan priorytety, 
dotyczące rozwoju naszego 
regionu?
Przede wszystkim trzeba za-

dbać o dostępność komu-
nikacyjną Warmii i Mazur. 
W poprzedniej kadencji dopro-
wadziliśmy do tego, że zmienił 
się status drogi krajowej nr 16 
od Olsztyna do Ełku. Jest to już 
dzisiaj w sieci dróg krajowych 
docelowo droga ekspresowa. 
W tę sieć wpisana też została, 
jako ekspresowa, droga z Gru-
dziądza do Ostródy. W ten spo-
sób będziemy mieli drogę eks-
presową od Grudziądza aż do 
Ełku. To bardzo ważne dla na-
szego regionu, bo zostanie włą-
czony do europejskiej sieci 
komunikacyjnej. Chcieliśmy 
trochę przyśpieszyć prace nad 
tymi projektami, ale PiS odrzu-
cił nasze poprawki. Poza tym 
trzeba utrzymać Regionalne 
Programy Operacyjne i pro-
gram Polska Wschodnia. 

- W ostatnich latach pracował 
Pan w Ministerstwie Finan-
sów. Jak Pan się czuje w roli 
posła ? 
- Posłem byłem już wcze-
śniej. Mogę powiedzieć, że 
w tej chwili odbudowuję się 
psychicznie i zdrowotnie. Praca 
w rządzie to gigantyczny wy-
siłek. Prawdę mówiąc, przez 
chwilę zastanawiałem się, czy 
pozostać w Sejmie, biorąc pod 
uwagę, że PiS robi to, co chce 
i nie zamierza współpracować 
z innymi ugrupowaniami. Do-
tknęło mnie osobiście dewasto-
wanie przez Prawo i Sprawie-
dliwość finansów publicznych. 
Wprowadziliśmy regułę wy-
datkową, która miała stabilizo-
wać polskie finanse publiczne 
na dłuższy okres, a weszła 
w życie w 2014 roku. W tej 

chwili reguła nie funkcjonuje. 
Po głębszych przemyśleniach 
i wielu rozmowach uznałem, 
że jednak ktoś musi patrzeć na 
ręce rządzącym i dobrze, żeby 
byli to ludzie z pewną wiedzą 
i doświadczeniem. Wobec tego 
należę do bardziej aktywnych 
parlamentarzystów tej kaden-

cji. Jestem też wiceprzewod-
niczącym Komisji Finansów 
Publicznych. Poza Sejmem 
rozwijam własną działalność 
rolniczą – od wielu lat jestem 
pszczelarzem i prowadzę wła-
sną pasiekę. Pszczoły znakomi-
cie odstresowują. 

Dariusz Gołębiowski

Janusz Władysław Cichoń 
(ur. 7 stycznia 1957 w Bytomiu) – ukończył 
studia z zakresu ekonomiki rolnictwa na Wydziale 
Rolnictwa Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie w 1981 (magister inżynier rolnictwa). 
W 1990 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Jest autorem oraz współautorem około 50 artykułów 
i opracowań naukowych dotyczących m.in. demografii 
oraz rozwoju lokalnego i regionalnego. Polityk 
i samorządowiec, nauczyciel akademicki, poseł 
na Sejm VI, VII i VIII kadencji, od 2013 do 2015 
sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

87 tys. złotych ma kosztować 
sporządzenie dokumentacji 
technicznej, dzięki której bę-
dzie można wyremontować 
zajezdnię. Wykonawca będzie 
musiał w ramach podpisanej 
z miastem umowy uzyskać po-
zwolenie na budowę a następ-
nie wykonać projekt wykonaw-
czy oraz prowadzić do końca 
2018 r. nadzór na inwestycją. 
- Orientacyjny koszt całej mo-
dernizacji, który został oszaco-
wany na podstawie programu 
funkcjonalno-użytkowego, to 
około dwa miliony złotych – 
wyjaśnia Marta Bartoszewicz, 
rzeczniczka Urzędu Miasta. 
- Będziemy starali się o środki 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Ma-

zury 2014-2020.
Po modernizacji administrato-
rem zostanie najprawdopodob-
niej Miejski Ośrodek Kultury. 
Zgodnie z życzeniem przy-
szłego użytkownika obiektu 
w istniejącym budynku dawnej 
zajezdni trolejbusowej ma po-
wstać pawilon wystawowy (sale 
ekspozycyjne) Muzeum Nowo-
czesności, które powstało w bu-
dynku dawnego tartaku Rapha-
elsohnów. Oba budynki mają 
tworzyć jeden zespół muzealny. 
Budynek powstał około 1940 
roku lub wcześniej, bo linia tro-
lejbusowa została uruchomiona 
1 września 1939 roku, a trudno 
wyobrazić sobie, aby funkcjo-
nowała bez odpowiedniego za-
plecza. Jednak w materiałach 

kartograficznych z 1939 roku 
budynek nie istnieje. Z doku-
mentacji konserwatorskiej wy-
nika, mi.n., że mur ceglany 
jest w złym stanie i widać na 

nim zniszczenia spowodo-
wane wieloletnim użytkowa-
niem, dewastacjami i licznymi 
dobudówkami. Widoczne są 

ubytki w cegłach i zawilgoce-
nie. W obiekcie zachowała się 
częściowo pierwotna stolarka 
okienna, ale jest w złym sta-
nie, bo konstrukcja jest wypa-

czona, spękana i wypłukana od 
zewnętrznej strony, Częściowo 
zachowały się pierwotne okucia 
i klamki.

- Rewitalizacja budynku po-
winna zatrzymać procesy de-
strukcyjne i pozwoli wyekspo-
nować jego oryginalną bryłę 
– dodaje Marta Bartoszewicz.

Pierwszą linię trolejbusową 
na trasie Dworzec Główny do 
Osiedla Mazurskiego urucho-
miono w Olsztynie 1.09.1939. 
Kursowało na niej pięć trolej-
busów (miały po 28 miejsc sie-
dzących i 17 stojących). Czę-
stotliwość jazdy wynosiła 15 
minut. W czasie wojny po uli-
cach Olsztyna kursowały rów-
nież trolejbusy ciężarowe, do-
wożące węgiel do gazowni. 
W 1946 r. wznowiono komuni-
kację trolejbusową obok tram-
wajowej i autobusowej. W 1959 
roku długość tras komunika-
cyjnych w Olsztynie wynosiła 
w sumie 43 km, w tym: tram-
wajowych - sześć km, trolej-
busowych - 10 km i autobuso-
wych 27 km. Funkcjonowało 
osiem linii, (dwie tramwajowe, 
dwie trolejbusowe i cztery au-
tobusowe). W 1971 roku po raz 
ostatni na ulice Olsztyna wyje-
chały trolejbusy. 

rak

Urząd Miasta w Olsztynie wybrał firmę, która wykona dla niej doku-
mentację projektową dotyczącą rewitalizacji starej zajezdni trolej-
busowej. Prawdopodobnie po remoncie zajezdnia stałaby się czę-
ścią Muzeum Nowoczesności. 

Przymiarki do rewitalizacji starej zajezdni trolejbusowej

Ocalić pamięć po trolejbusach
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- Jak Pan ocenia argumenty, 
stawiane przez inicjatorów 
referendum w Olsztynku 
za odwołaniem burmistrza 
i rady miejskiej? 
Andrzej Wojda, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Olsz-
tynku- Jest to już moja trzecia 
kadencja jako radnego. Współ-
pracowałem z różnymi burmi-
strzami i uważam, że wszyst-
kie zarzuty wobec obecnego 
burmistrza są bezzasadne. Go-
łym okiem widać, że miasto się 
rozwija w sposób prawidłowy. 
- Inicjatorzy referendum za-
rzucają radzie miejskiej, że 
nie spełnia funkcji kontrol-
nej wobec burmistrza. 
- Jest to głównie zadanie Ko-
misji Rewizyjnej, natomiast 
zakres kontroli jest wskazy-
wany przez wszystkich rad-
nych. W mojej ocenie Ko-
misja Rewizyjna nie działa 
inaczej, niż to było w poprzed-
nich kadencjach. Pewne kon-
trole są nakazane ustawowo, 
inne są planowane doraźnie. 
W tej chwili ze strony rady 
nie płyną wskazania, że na-
leży dodatkowo, nadmiernie 
kontrolować pracę burmistrza. 
Być może wyniki dotychcza-
sowych kontroli nie są po my-
śli opozycji. Jednak ważny jest 
stan faktyczny, a nie czyjeś 
oczekiwania. 
- Nadzór nad gminnymi fi-
nansami sprawuje nie tylko 
rada, ale również Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Czy 
zdarzyło się w tej kadencji, 
żeby RIO miała zastrzeżenia 
do realizacji budżetu gminy 
przez burmistrza wystawia-
jąc negatywną opinię? 
- Radni przed uchwaleniem 
budżetu bardzo wnikliwie go 
analizują. Odbywają się dys-
kusje nad tym, które inwe-
stycje są uzasadnione, a które 
- nie, które z nich trzeba reali-
zować w pierwszej kolejno-
ści. Pewne stanowiska są wy-
pracowywane na komisjach. 
Dzieje się tak od lat. Nigdy się 
nie zdarzyło, nie tylko w tej 
kadencji, żeby Komisja Rewi-
zyjna wydała negatywną opi-
nię na temat realizacji budżetu 
lub jego projekt odrzuciła Re-
gionalna Izba Obrachunkowa. 

Plan finansowy gminy zawsze 
był przyjmowany w pierw-
szym terminie, czyli do końca 
roku. Radni mają świadomość 
tego, że rok powinien się za-
cząć z nowym budżetem. Nie 
było też takich sytuacji, żeby 
zostały zakwestionowane po-
niesione wydatki. Nasi radni 
mają wieloletnie doświadcze-
nie. Decyzje, które podejmują, 
mają służyć rozwojowi gminy. 
Oczywiście, na kolejność in-
westycji ma także wpływ to, 
czy akurat ogłaszany jest pro-

gram, umożliwiający nam 
sięgnięcie po fundusze ze-
wnętrzne. Inną formą kon-
troli burmistrza jest udzielenie 
mu lub nieudzielenie absolu-
torium. Decyzja jest poprze-
dzona dokładnym sprawdze-
niem przez Komisję Rewizyjną 
dochodów i wydatków gminy 
i kontrolą realizacji konkret-
nych zadań. Podkreślam, że 
nasi radni są doświadczonymi 
samorządowcami. Gdyby bur-
mistrz rzeczywiście podejmo-
wał błędne decyzje, potrafiliby 
mu się przeciwstawić. 
- Jednym z argumentów za 
zwołaniem referendum jest 
to, że rada uchwaliła pod-
wyżkę wynagrodzenia dla 
burmistrza. 
- Wynagrodzenie burmistrza 
zawsze będzie budziło kontro-
wersje. Można uznać, że w po-

równaniu z innymi mieszkań-
cami Olsztynka otrzymuje 
wysokie uposażenie. Nie jest 
to jednak wygórowana pen-
sja, biorąc pod uwagę zakres 
działań i odpowiedzialność 
burmistrza. Rada na początku 
poprzedniej kadencji usta-
liła wysokość wynagrodzenia 
i było ono wypłacane przez 
cztery lata bez żadnych pod-
wyżek i rewaloryzacji. Do-
konaliśmy tej rewaloryzacji 
i podwyższyliśmy pensję bur-
mistrza o 900 złotych netto. 

Społeczeństwo uznało, że pan 
Artur Wrochna dobrze wy-
wiązywał się ze swoich za-
dań, ponieważ wybrało go na 
kolejną kadencję. Radni pod-
jęli decyzję o podwyżce, bio-
rąc pod uwagę pracę i zaan-
gażowanie burmistrza oraz 
środki, pozyskane w czasie 
poprzedniej kadencji na inwe-
stycje. Uważamy, że zostało 
zrobione naprawdę dużo dla 
naszej społeczności. Liczymy 
na podobne zaangażowanie 
burmistrza w czasie trwania 
jego drugiej kadencji. To zaan-
gażowanie już po roku obecnej 
kadencji jest zresztą widoczne. 
Niedługo rozpocznie się re-
alizacja inwestycji, na którą 
udało się pozyskać 700 tysięcy 
złotych ze środków zewnętrz-
nych. Mam na myśli budowę 
żłobka. 

-W jaki sposób można pole-
mizować z argumentem, że 
w gminie jest wysokie bezro-
bocie?
- Uważam, że jest to nietra-
fiony zarzut. Myślę, że je-
śli chodzi o walkę z bezrobo-
ciem, naprawdę nie odstajemy 
od innych gmin. Miejsc pracy 
nie tworzy ani rada miasta, ani 
burmistrz. Te dwa organy mają 
tworzyć warunki do powsta-
wania miejsc pracy i robią to 
poprzez rozwijanie strefy eko-
nomicznej. Powstały tam już 
dwa zakłady. W tej chwili je-
steśmy na etapie tworzenia 
planu zagospodarowania prze-
strzennego, który umożliwi 
rozwój firmie Tymbark, a kon-
kretnie budowę nowych hal 

produkcyjnych. Daje nam to 
gwarancję, że zakład ten nie 
zostanie zlikwidowany, zwięk-
szy swoją produkcję a tym sa-
mym także zatrudnienie. Nie-
długo powstanie w Olsztynku 
duży sklep odzieżowy i dro-
geria, które także zapewnią 
kilka miejsc pracy dla naszych 
mieszkańców. Bardzo dobrze 
układa się współpraca z Powia-
towym Urzędem Pracy. Rada 
ubiegłej kadencji uchwaliła 
też pewne ulgi dla osób, które 
chciałyby otworzyć działal-
ność gospodarczą i tworzyć 
nowe miejsca pracy. Także tar-
gowisko miejskie, którego od-
budowa jest kwestionowana 
przez opozycję, daje miejsca 
pracy. Przedtem ludzie handlo-
wali w błocie, na nieutwardzo-
nym podłożu, bez możliwości 
zaparkowania samochodów 

dostawczych. Teraz stworzono 
im cywilizowane warunki do 
pracy. Inwestycja, którą za-
czniemy niedługo realizować, 
czyli budowa żłobka, jest bar-
dzo potrzebna w naszej spo-
łeczności. Zostaną stworzone 
możliwości podjęcia pracy 
przez młode matki. 
- Argument przeciwko bu-
dowie targowiska jest taki, 
że przedtem na targowisku 
była ściana, która zasłaniała 
od wiatru, a teraz jej nie ma 
i w wietrzne dni trudno han-
dlować.
- Zawsze można się do cze-
goś przyczepić. Nikt nie po-
wiedział, że jest to inwestycja 
definitywnie zakończona. Mo-
żemy usiąść do stołu z kup-

cami i rozmawiać o spełnie-
niu ich potrzeb na targowisku. 
Skoro zainwestowaliśmy duże 
pieniądze, żeby stworzyć to, co 
już jest, myślę, że niewielkie 
pieniądze na ulepszenie tej in-
westycji zawsze się znajdą. 
- Inicjatorzy referendum zarzu-
cają radnym, że mieszkańcy 
nie mają możliwości bezpo-
średniej rozmowy z nimi, czy 
braku kontaktów z wyborcami. 
Mówią nawet, że w urzędzie 
nie widzi się interesantów.
- Nie ma żadnego problemu, 
żeby spotkać się ze mną lub 
innymi radnymi. Każdy z rad-
nych pełni wyznaczone dy-
żury. Kiedy zostałem prze-
wodniczącym rady, narzuciłem 
sobie większy reżim pracy. 
Przyjmuję interesantów trzy 
razy w tygodniu – we wto-
rek, środę i piątek od godziny 

11.00 do 13.00. Poprzedni 
przewodniczący pracowali 
zawodowo i nie zawsze mo-
gli być dostępni dla interesan-
tów. Ja mam na szczęście wię-
cej czasu. Przyjmuję ludzi nie 
tylko ze swojego okręgu, ale 
z całej gminy. Każdy może za-
dzwonić na mój prywatny te-
lefon. Pozostali radni również 
nie unikają kontaktów ze spo-
łeczeństwem. Z drugiej strony- 
Olsztynek to mała miejsco-
wość, gdzie wszyscy się znają 
i spotykają niekoniecznie ofi-
cjalnie. Dodatkową sprawą 
jest możliwość uczestniczenia 
mieszkańców w posiedzeniach 
komisji, bo są one otwarte dla 
wszystkich. Można przyjść, 
posłuchać dyskusji, ale też za-
brać głos i przedstawić swój 
problem. Kiedyś komisje były 
zamknięte i niedostępne dla 
osób z zewnątrz. Sesje są pro-
wadzone według określo-
nych regulaminów. Statut zo-
bowiązuje przewodniczącego 
do płynnego prowadzenia ob-
rad. Konsensus i tak osiąga się 
wcześniej, podczas prac po-
szczególnych komisji. To tam 
jest miejsce na dyskusje. Sesja 
nie jest od tego, żeby dopiero 
tutaj wypracowywać stanowi-
ska w różnych sprawach. Nie 
mogę się zgodzić z zarzutem, 
że nie ma dyskusji na sesjach 
a radni głosują za wszystkim, 
co im się podsunie. 
- Jakie są, Pana zdaniem, 
perspektywy rozwoju gminy 
Olsztynek? We wniosku re-
ferendalnym postawiono 
bardzo negatywną diagnozę 
obecnego stanu gminy. Po-
dobno pogrąża się w mara-
zmie, bezrobociu i biedzie.
- Zawsze można użyć jakie-
goś sloganu i nim szarżować. 
Bieda występuje w najbardziej 
rozwiniętych gospodarczo kra-
jach świata. Są różne powody, 
dla których ludzie żyją w bie-
dzie. Choćbyśmy nie wiem, 
co robili, nie wyeliminujemy 
pewnych zjawisk społecznych. 
Ubóstwu często towarzyszy 
alkoholizm i inne dysfunkcje 
środowiskowe. Kuriozalny jest 
zarzut o marazmie. Gmina roz-
wija się w sposób dynamiczny, 
zrównoważony, w dobrym kie-
runku. To, że powstają place 
zabaw, obiekty sportowe, czy 
świetlice wiejskie, wynika 
z zapotrzebowania społecz-
nego. 

Dokończenie na stronie 9

 Andrzeja Wojdę przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku py-
tamy o przyczyny powstania grupy inicjatywnej w sprawie przepro-
wadzenia referendum i trafność użytych we wniosku argumentów 
oraz o to, czy w Olsztynku panuje bieda, bezrobocie i marazm.    

Zawsze można użyć jakiegoś sloganu

Wyborcy zdecydowali, że chcą 
mieć za sterami gminy 
doświadczonych radnych
- mówi Andrzej Wojda 
Przewodniczący
Rady Miejskiej 
w Olsztynku
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- Jak dojrzał pomysł zorga-
nizowania w Olsztynku refe-
rendum w sprawie odwołania 
burmistrza, rady miejskiej 
i straży miejskiej?
Stanisław Poluszczyk - Pełno-
mocnik inicjatorów referen-
dum gminnego w Olsztynku:
-Zwróciła się do mnie grupa lu-
dzi, niezadowolonych z pracy 
lokalnych władz. Minął rok od 
wyborów. Daliśmy przez ten 
czas nowej władzy szansę na 
określenie polityki rozwojowej 
gminy. Stanąłem na czele komi-
tetu, nie licząc na nic więcej, jak 
tylko uzdrowienie obecnej sytu-
acji.
- Jakie macie argumenty, uza-
sadniające konieczność prze-
prowadzenia referendum, 
w krótkim czasie od ostatnich 
wyborów samorządowych?
- Uważamy, że w gminie Olsz-
tynek nie ma już lokalnej de-
mokracji. Obecne regulaminy 
odebrały gościom możliwość 
zabierania głosu podczas sesji 
rady. Przewodniczący niechęt-
nie oddaje głos nawet radnym 
w wolnych wnioskach i zapyta-
niach. 
- Burmistrz i radni wygrali 
jednak w demokratycznych 
wyborach. To wyborcy sami 
zdecydowali swoimi głosami 
o obecnym składzie rady. 
- Rzeczywiście, do Klubu Rad-
nych Ponad Podziałami na-

leży 13-tu radnych na 15-tu. To 
ogromna przewaga. Nikt nie 
kwestionuje tego, że wygrali 
wybory. Wybory wygrywa się 
dlatego, że ma się słabych ry-
wali albo stosuje się odpowied-
nie działania socjotechniczne. 
Poza tym, jeśli się ciągle rekru-
tuje ludzi z różnych środowisk 
wiadomo, że buduje się wokół 
siebie bardzo silny establish-
ment, który niechętnie wypusz-
cza władzę z rąk. 
- Przyzna Pan, że nie jest to 
jakaś niezwykła czy nienor-
malna sytuacja. Każdy, kto 
zajmuje się polityką, dąży do 
zdobycia władzy, a jeśli już ją 
ma, chce ją utrzymać. 
- Dokładnie. Na tym polega 
polityka. Konkurent pana 
Wrochny zbudował sobie silną 
pozycję, jako kandydat na bur-
mistrza, natomiast nie dobrał do 
swojego komitetu silnych kan-
dydatów do rady, którzy byliby 
w stanie pokonać konkurencję. 
Chcemy to ponownie spraw-
dzić w wyborach po referendum 
i wtedy z pewnością się okaże, 
że niektórzy z obecnych rad-
nych nie mogą liczyć na reelek-
cję. Dokonamy ponownej wery-
fikacji, ponieważ uważamy, że 
wielu obecnych radnych uzy-
skało mandat jedynie w wyniku 
stosowania skutecznej socjo-
techniki. Nie jest złe, że zostali 
wybrani akurat ci ludzie. Złe 

jest to, że przestali pełnić funk-
cję kontrolną nad burmistrzem. 
Jedyna radna opozycyjna, która 
należy do naszego komitetu or-
ganizacyjnego, walczy z radą 
miejską, ponieważ nie da się 
z nią merytorycznie dyskuto-
wać. Nie stosuje się zasady od-
powiedzialności burmistrza za 
przygotowany budżet. Nikt nie 
sprawdza wielkości ponoszo-
nych nakładów w stosunku do 
otrzymanej jakości inwestycji. 
Praca w samorządach nauczyła 
mnie zasady, że każdą złotówkę 

publiczną trzeba obejrzeć kilka 
razy. Złe jest też to, że radni nie 
generują z siebie żadnej jakości, 
jeżeli chodzi o poprawę życia 
mieszkańców. Jedyne, co robią, 
to popierają wnioski, złożone 
przez burmistrza. Zaakcepto-

wali podwyżkę poborów, kiedy 
sytuacja finansowa w gminie 
jest naprawdę trudna. Dla mnie 
są to wystarczające argumenty 
dla zorganizowania referendum. 
- Wróćmy do inicjatywy re-
ferendalnej. Rozumiem, że 
chcecie zweryfikować wyniki 
demokratycznych wyborów. 
Jakie macie argumenty prze-
ciwko władzom samorządo-
wym?
- Chcemy udowodnić, że 
w kampanii wyborczej w 2014 
roku podawano nieprawdziwe 

informacje na temat osiągnięć 
władzy w poprzedniej kadencji. 
- Dlaczego opozycja wówczas 
nie zabrała głosu? To właśnie 
w kampanii jest czas na poka-
zywanie słabych stron konku-
rentów. 
- W mojej ocenie kampania wy-
borcza opozycji była mizerna. 
Oceniam to obiektywnie, bo nie 
angażowałem się w ostatnie wy-
bory. Były trzy komitety, które 
wystawiły kandydatów na bur-
mistrza i kilka mniejszych, które 
zgłosiły jedynie kandydatury na 
radnych. Dwa komitety opozy-
cyjne wobec obecnego burmi-
strza starały się mówić o nie-
prawidłowościach, ale ostrożnie 
formułowano zarzuty wobec 
pana Artura Wrochny, ponieważ 
nie boi się on pozywać do sądu. 
- Czy widzi Pan coś złego 
w tym, że burmistrz broni 
w sądzie swojego dobrego 
imienia?
- Nie. Od tego są sądy. Rzecz 
w tym, że niektórzy są gen-
tlemanami i nie chcą, albo nie 
umieją zaatakować konkurenta. 
My nie produkujemy żadnych 
paszkwili na ludzi. 
- Radna Filipkowska musiała 
jednak wyrokiem sądu pu-
blicznie burmistrza przepro-
sić?
- Tak. Musiała przeprosić za 
użycie słowa nepotyzm. Użyła 
go, mając na myśli raczej par-
tyjnictwo i załatwianie w naszej 
gminie pracy po znajomości.
- Wróćmy do argumentów za 
odwołaniem obecnych władz.
- W Urzędzie nie ma życia, nie 
widać żadnych interesantów. 
Za moich czasów zawsze któ-
ryś z burmistrzów był do ich 

dyspozycji i przyjmowano ich 
przez cały tydzień. Nie rzuto-
wało to na jakość naszej pracy, 
bo zrealizowaliśmy wiele pro-
jektów i zostawiliśmy masę roz-
poczętych inwestycji. Uważam, 
że jedno z drugim można świet-
nie pogodzić. W tej chwili bur-
mistrz ciągle wyjeżdża, a za-
stępca przyjmuje interesantów 
po uprzednim zapisaniu się na 
spotkanie tydzień wcześniej. 
Co do realizowanych inwesty-
cji- po co budować kolejne bo-
isko, jeśli są jeszcze wsie, gdzie 
nie ma wodociągów? Co jest 
ważniejsze? Na początku ludzie 
byli zachwyceni tym, że mamy 
nowe targowisko. Uważam, że 
rozpoczęcie tej inwestycji tylko 
dlatego, że były na to pieniądze, 
było błędem. Nie jest to miejsce, 
gdzie gromadzi się jakiś wielki 
kapitał. 
Reasumując, naszymi głów-
nymi zarzutami wobec obecnej 
władzy są: niegospodarność, 
niewsłuchiwanie się w rzeczy-
wiste problemy mieszkańców 
oraz uprawianie partyjnictwa 
i nepotyzmu. Mamy dużo kon-
kretnych zarzutów. Inicjatywa 
referendalna nie sprowadza się 
tylko do ogólników. Opubliko-
waliśmy listę tych zarzutów na 
stronie informacyjnej w Inter-
necie. 
- Czy komitet zebrał już wy-
starczającą liczbę podpisów?
- Podpisy są cały czas zbierane. 
Na podstawie tych list, które już 
do nas spłynęły mogę powie-
dzieć, że w tej chwili jest ich 
już kilkaset. Jedynym naszym 
zmartwieniem jest to czy zdą-
żymy je zebrać w terminie. 

Dariusz Gołębiowski

Grupa osób w Olsztynku w rok po wyborach samorządowych przy-
gotowuje referendum. Jakimi argumentami chcą przekonać miesz-
kańców do zmiany władzy samorządowej? Odpowiedzi na to i inne 
pytania szukamy w rozmowie z pełnomocnikiem inicjatorów do 
przeprowadzenia referendum Stanisławem Poluszczykiem. 

Niezadowoleni z pracy lokalnej 
władzy chcą jej odwołania

Dokończenie ze strony 8

Kiedy rozpoczynałem pracę 
w radzie, moim głównym ce-
lem była aktywizacja śro-
dowisk wiejskich. Po tych 
dziesięciu latach zauważam na-
prawdę dużą zmianę na lepsze. 
Olbrzymią rolę w aktywizowa-
niu mieszkańców wsi pełnią 
właśnie świetlice. Nie widzę 
tam marazmu. Oferta spor-
towa i kulturalna dla miesz-
kańców gminy jest w tej chwili 
na tyle bogata, że, jeśli ktoś 
chciałby spędzać twórczo i ak-

tywnie czas, ma w czym wy-
bierać. Spotykam się z wieloma 
burmistrzami z terenu naszego 
województwa w ramach sieci 
miast Cittaslow, którzy wyra-
żają podziw dla działań podej-
mowanych w Olsztynku. Są za-
skoczeni, że jesteśmy w stanie 
pozyskiwać tak duże środki na 
gminne inwestycje. Jesteśmy 
jednym z niewielu miast w wo-
jewództwie, któremu udało się 
zorganizować „Biały orlik”. 
Stawia się nam zarzut, że wy-
dajemy pieniądze gminne na 
inwestycje, na których nie za-

rabiamy. Trudno, żebyśmy za-
rabiali na naszej młodzieży 
szkolnej. Gmina Olsztynek po-
siada również inne atuty do za-
oferowania potencjalnym in-
westorom. Mamy oświatę na 
wysokim poziomie, dobrze 
funkcjonującą służbę zdro-
wia, dobre połączenia kolejowe 
i drogowe z Olsztynem. Wiele 
miast zazdrości nam obwod-
nicy. 
Tereny inwestycyjne gminy 
naprawdę się już kurczą, ale 
mamy ładną działkę pod bu-
dowę lotniska. Jeśli nawet ta in-

westycja nie powstanie, to teren 
ten będzie można przeznaczyć 
na inny cel. Przygotowujemy 
działki na budownictwo wielo-
rodzinne. Jeśli pojawi się u nas 
duży inwestor, trzeba być przy-
gotowanym na przyjazd facho-
wej kadry, której trzeba dać 
możliwość zamieszkania, wy-
słania dzieci do żłobka, przed-
szkola i szkoły. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że za jakiś czas 
staniemy się sypialnią Olsztyna 
i jesteśmy już na to częściowo 
przygotowani. 
- Dlaczego, Pana zdaniem, 

pojawił się pomysł przepro-
wadzenia referendum?
- W mojej opinii jest to hucpa 
polityczna, obliczona na uzy-
skanie własnych, partykular-
nych interesów określonej 
grupy osób. Wbrew temu, co 
twierdzą organizatorzy refe-
rendum, mamy odpowiedzial-
nych radnych, którzy zadbali 
o to, żeby budżet był dobrze 
skonstruowany. Warto się te-
raz zadłużyć na uzyskanie 
wkładu własnego w inwesty-
cje współfinansowane ze środ-
ków zewnętrznych. Za cztery 

lata skończy się możliwość 
sięgania po te środki. Dzisiaj 
do żłobka dołożymy 1,5 mi-
liona złotych a za cztery lata 
na tę inwestycję wydalibyśmy 
4-5 milionów. Myślę, że ini-
cjatorzy referendum doskonale 
o tym wiedzą. Podejmują próbę 
zmiany władz samorządowych, 
bo poprzednia, w czasie wybo-
rów samorządowych nie po-
wiodła się. Wyborcy zdecydo-
wali wówczas, że chcą mieć 
za sterami gminy doświadczo-
nych radnych. 

Dariusz Gołębiowski

Uważamy, że w gminie Olsztynek nie ma już lokalnej demokracji
 - mówi Stanisław Poluszczyk, pełnomocnik grupy inicjatywnej
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-MOPS zajmuje się pomocą dla 
ludzi, którzy nie są samodzielni 
ekonomicznie. Ustawa „500+” 
skierowana jest zarówno do 
rodzin o niskich, jak także do 
tych o przeciętnych lub wy-
sokich dochodach- mówi za-
stępca burmistrza Dobrego 
Miasta Beata Harań. Na par-
terze dobromiejskiego ratusza 
zaplanowano wygospodaro-
wać specjalnie przystosowane 
pomieszczenie, gdzie możliwe 
będzie złożenie wniosku i uzy-
skanie niezbędnych informacji 
dotyczących programu. Dojazd 
do budynku jest dostosowany 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych i wózków dziecię-
cych. -Ponieważ zakładamy, że 
w pierwszym okresie składania 
wniosków napływ wnioskują-
cych będzie spory, planujemy 
także udostępnienie jednego 
z naszych dużych pomieszczeń, 
gdzie urzędnicy będą służyć 
pomocą przy wypełnieniu i zło-
żeniu wniosku- mówi Beata 
Harań.  Drukowane  wersje  
wniosku będą udostępnione 
od przyszłego tygodnia we 
wszystkich instytucjach gmin-
nych, tj. szkołach czy przed-
szkolach, a także w wersji elek-
tronicznej, na stronie urzędu 
miasta. Pozostałe placówki 
niepubliczne, o ile wyrażą taką 
chęć, także otrzymają wnioski , 
aby mogły rozdać je rodzicom. 

Kiedy pierwsze wnioski?

1 kwietnia, w dniu, w któ-
rym ustawa wchodzi w życie. 
Wszystkie osoby uprawnione 
mają 3 miesiące na ich złoże-
nie (tj. do 1 lipca b.r.). Wypłata 
pieniędzy zostanie zrealizo-
wana w czasie II kwartału. Na 
podstawie swoich  statystyk 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oszaco-
wało, że kwota, jaka zosta-
nie przyznana gminie Dobre 
Miasto na realizację tego pro-
gramu, wyniesie 7mln 148 tys. 
443 zł. Co miesiąc gminy będą 
się rozliczać  w sprawozdaniu 
z wydatkowanych na program 
pieniędzy. -Na podstawie ilości 

złożonych wniosków będziemy 
w stanie określić potrzebną na 
realizację zadania kwotę. Wia-
domo, że sytuacja może być 
różna, ponieważ część osób 
mająca uprawnienia z różnych 
względów np. osobistych może 
nie złożyć wniosku. W wyli-
czeniach nie znalazły się też 
kobiety, które w tej chwili są 
w ciąży, a które z chwilą uro-
dzenia dziecka mogą nabyć 
prawo do wnioskowania o po-
zyskanie pieniędzy- mówi Be-
ata Harań.

Kto jest uprawniony? 

Projekt zakłada przyznanie 
500 zł na drugie dziecko, bez 
względu na dochód rodziny. 
Jeżeli w rodzinie jest troje 
dzieci, ale pierwsze dziecko 
ma już ukończone 18 lat, to 
drugie dziecko traktowane jest 
jako pierwsze (jeżeli ma mniej 
niż 18 lat) i dopiero na trzecie 
rodzina może ubiegać się o pie-
niądze. Wyjątek stanowi sy-
tuacja, w której dochód w ro-
dzinie nie przekracza 800 zł na 
osobę. W takiej sytuacji ro-
dzina może ubiegać się o 500 zł 
również na pierwsze dziecko. 
Dodatkowo przy orzeczeniu 

o niepełnosprawności dziecka 
kryterium podniesione jest 
do 1200 zł. Ważne jest także, 
że nie decyduje sama liczba 
dzieci, ale pod uwagę brane 
są  osoby, które nie ukończyły 
18 roku życia. Jeżeli więc ro-
dzina oszacuje swój dochód 
poniżej 800 zł to zobowiązana 

jest to udokumentować, bio-
rąc pod uwagę dochód z 2014 
roku. Oświadczenia składane 
są pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej. 

Koszty obsługi 
nie obciążą gminy

Ponieważ ustawa „500 +” jest 
zadaniem zleconym, nie po-
winna obciążać budżetu gminy 
i zamknąć się w ramach bu-
dżetu, który przeznaczony jest 
na jej realizację. Kwota przy-

znana na obsługę programu- 
zakup materiałów, urządzeń 
oraz wypłatę wynagrodzeń do 
końca grudnia wynosi  2%, 
a w przyszłym roku 1,5%  pie-

niędzy z kwoty przeznaczonej 
na program w danej gminie. 
-Nasza gmina będzie musiała 
zainwestować w wyposażenie 
pokoju i zakupić oddzielną kse-
rokopiarkę z drukarką (ok. 3,5 
tys. zł.), potrzebne będą także 
komputery oraz oprogramowa-
nie, które będzie gotowe praw-

dopodobnie 23 marca. Mamy 
nadzieję, że te 2 % wystar-
czą na pokrycie kosztów, jed-
nak należy pamiętać, że sama 
obsługa techniczno-pocztowa 
będzie kosztowna. Na dzień 
dzisiejszy nie planujemy za-
trudniania nowych osób-wyja-
śnia Beata Harań. 

Jakie korzyści?

 -Program może przynieść ko-
rzyści na lokalnym rynku, bo 
ponad  7 mln zł ,które znajdą 
się na naszym rynku, powinno 
napędzić lokalną gospodarkę, 
a handel  odczuje dodatni ob-
rót. Większe obroty powinny 
spowodować  kwotowo większy 
wpływ podatku dochodowego 
dla gminy- kalkuluje zastępca 
burmistrza Dobrego Miasta.  
Wypłaty najchętniej realizo-
wane będą w formie przelewów, 
we wniosku trzeba będzie podać 
numer konta bankowego. Jeżeli 
zdarzyłoby się, że  osoba konta 
nie posiada, wtedy wykorzy-
stywane będą  dwie opcje: płat-
ność kartą przedpłaconą- pienią-
dze wpłacone zostaną na kartę, 
z której mogą być jednorazowo 
wypłacone, czy też gmina pod-
pisze umowę z bankiem, w któ-
rym będzie można odebrać pie-
niądze. Wniosek składany jest 
raz w 2016 roku- na okres od 
kwietnia do końca września 
2017 roku. Następne okresy 
będą krótsze- od września do 
października. 

rad

Ustawa „500 +” zakłada pomoc państwa w wychowaniu dzieci, 
która nie powinna być typowo socjalna. Z tego względu w Dobrym 
Mieście, realizacja ustawy będzie się  odbywała w budynku urzędu 
miejskiego, a nie w ośrodku pomocy społecznej. 

Ponad 7 mln złotych zasili rynek gminy 
Dobre Miasto z programu „500+” 

REKLAMA
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Jabłka trafiły do osób najuboż-
szych, korzystających z po-
mocy społecznej, rodzin z kartą 
dużej rodziny, emerytów oraz 
rencistów. -Z tej formy pomocy 
skorzystało 350 rodzin. Miesz-
kańcy są zadowoleni z jabłek, 
które jakościowo są bardzo 
dobre. W ramach współpracy 
GOPS-u z oświatą, część z nich 
została przekazana Zespołowi 
Szkół Szkolno-Przedszkolnych 
oraz gimnazjum w Świątkach, 
aby dzieci w czasie przerw 
mogły skorzystać ze  zdrowej 
przekąski-mówi Ewa Janik 
kierownik GOPS-u w Świąt-
kach. Pierwsza dostawa przyje-

chała 25 lutego. Wydawaniem 
zajęli się pracownicy GOPS-
-u. Zainteresowanie było tak 
duże, że wszystkie owoce roze-
szły się w 4 dni. –Kryterium do 
ich otrzymania było takie, aby 
każda rodzina otrzymała tyle 
jabłek, ile jest w stanie spożyć. 
Jednak nie można ich sprzedać 
czy zmarnować-wyjaśnia Ewa 
Janik.  Według wyliczeń  na 
jedną osobę przypadała jedna 
skrzynka [20 kg] jabłek. Jed-
nak mało prawdopodobne wy-
daje się, aby  siedmioosobowa 
rodzina była w stanie zjeść 140 
kg jabłek w ciągu jednego mie-
siąca. -W takich przypadkach 

pytamy czy dana rodzina jest 
w stanie taką ilość spożytko-
wać, jeśli nie, to otrzymują ich 
mniej i skorzystać mogą także 
inne osoby, a my mamy pew-

ność, że żadne jabłka się nie 
zmarnują- przekonuje kierow-
nik GOPS. Od strony finan-
sowej ten  program nie obcią-
żył gminy. Zarówno transport 

jak i dystrybucja owoców  były 
darmowe, wszystkie koszty po-
kryła Agencja Rynku Rolnego. 
Są to owoce wycofane z obrotu 
w związku z rosyjskim embar-
giem. Nadwyżki produktów 
trafiają do gminnych ośrodków 
czy szkół, aby się nie zmarno-
wały. Sadownicy także otrzy-
mują refundację poniesionych 
kosztów. -Ponieważ cała ak-
cja cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem ze strony miesz-
kańców, chcemy aby miała ona 
charakter cykliczny. Następna 
dostawa zaplanowana jest na 
23 marca, a więc tuż przed 
świętami wielkanocnymi, i bę-
dzie to także ok. 18 ton. Tym 
razem będą mogli skorzystać 
wszyscy chętni, do czego ser-
decznie zachęcamy-zaprasza-
jącym tonem mówi Ewa Ja-
nik.

sak

Z inicjatywy wójta Gminy Świątki, Sławomira Kowalczyka, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z Agencją Rynku 
Rolnego, dzięki czemu do mieszkańców gminy trafiło 18 ton jabłek. 
Owoce zostały pozyskane  od przedsiębiorcy z Dęblina w ramach 
programu „Embargo rosyjskie”.

Jabłka smaczne, zdrowe i darmowe

Dzięki partnerom, którzy przy-
łączyli się do akcji (ponad 15 
partnerów) rozlosowanych zo-
stało 60 upominków, m.in. ko-
lacje dla 2 osób, wejścia na ba-
sen czy zestawy upominków. 
Wielki tort i ciasta dla pań, 
z okazji ich święta, przygoto-
wało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Gryźlinach i Stawigudzie. Nie 
zabrakło muzycznych atrakcji 
,które zapewnił   zespół „Kosej-
der” i Cezary Makiewicz. A już 
całkiem na deser była możliwość 
zasięgnięcia porad u stylistki. 

8 marca 2016 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie na 
Pierwszym Gminnym Dniu Kobiet było ponad 150 Pań. Każda zo-
stała przywitana przez strażaków piękną czerwoną różą oraz otrzy-
mała kupon zgłoszeniowy  do loterii.

Panie ze Stawigudy świętowały 
wspólnie po raz pierwszy
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Koło PSOUU w Biskupcu 
działa od 24 lat

-Jesteśmy kołem organiza-
cji Ogólnopolskiej, którą two-
rzą przede wszystkim rodzice 
dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną. Organizujemy 
system wspierania osób nie-
pełnosprawnych, szczególnie 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną od wczesnego dzieciń-
stwa do końca życia, ze wspar-
ciem dla rodzin, na każdym 
etapie życia dziecka – mówi Ja-
dwiga Marzjan, przewodni-
cząca Zarządu Koła PSOUU 
w Biskupcu. -Upośledzenie 
umysłowe to nie jest choroba 
jest to pewien stan. Wiemy jakie 
oddziaływania są potrzebne, gdy 
w rodzinie rodzi się dziecko nie-
pełnosprawne, bądź zagrożone 
niepełnosprawnością . -Jednak 
nie zawsze tak było- dodaje . My 
starsi rodzice nie mieliśmy takiej 
pomocy. Nie wiedzieliśmy, gdzie 
jej można szukać. Mówię to na 
własnym przykładzie, bo oboje 
z mężem pracowaliśmy w szpi-
talu. Podejrzewaliśmy, że z roz-
wojem naszego dziecka jest coś 
nie tak. Mieliśmy kontakt z leka-
rzami, ale nikt nie skierował nas 
do poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej, czy do innych spe-
cjalistów. Wszyscy członkowie 
stowarzyszenia wiedzą jak bar-
dzo ważne jest wczesne oddzia-
ływanie w takich sytuacjach, 
gdy dziecko rozwija się inaczej 
niż jego rówieśnicy. Czasami 
dziecko jest tylko zagrożone 
niepełnosprawnością, ale przez 
wczesne oddziaływania może 
odzyskać w późniejszym okre-
sie rozwojowym pełną spraw-
ność. -Jeżeli jednak dziecko ma 
większe problemy to będzie po-
trzebowało tych oddziaływań 
przez całe życie - mówi Ja-
dwiga Marzjan. 

Ciągle rozwijają swoje
działania

Biskupieckie stowarzyszeni 
bardzo intensywnie rozwija 
swoja działalność, żeby móc 
zapewnić podopiecznym cią-
głość i różnorodność oddzia-
ływań. Czym konkretnie się 
zajmują ? -W Biskupcu pro-
wadzimy wczesne wspomaga-
nie rozwoju dzieci w wieku od 
0 do 7 roku życia. Naszymi pa-
cjentami są dzieci 2 i 3 tygo-
dniowe- opowiada prezes bi-
skupieckiego stowarzyszenia. 
Na stałe dzieci mogą przeby-
wać w ośrodku od 3 do 25 roku 
życia z orzeczeniem niepełno-
sprawności umysłowej w stop-
niu umiarkowanym, znacznym 
i ze sprzężeniami oraz dzieci 
z głęboką niepełnosprawno-
ścią intelektualną, które reali-
zują program edukacyjno-re-
habilitacyjno-wychowawczy. 
-Nasz ośrodek funkcjonuje jako 
niepubliczna placówka edu-
kacji specjalnej i niepubliczny 
podmiot leczniczy- wyjasnia 
Jadwiga Marzjan. Dziecko, 
które trafia do ośrodka otrzy-
muje kompleksowe wspar-
cie całego swojego rozwoju, 
ze względu na to, że ośrodek 
zatrudnia wszystkich specja-
listów od oligofreno i surdo-
pedagogów po psychiatrów 
dziecięcych, psychologów kli-
nicznych oraz fizjoterapeutów. 
Wszystkie dzieci są dowożone 
do ośrodka.- Nie chcieliśmy, 
żeby były poza domem w pal-
cówkach z internatem-konty-
nuuje przewodnicząca Koła . 
Jej zdaniem sytuacja braku co-
dziennego kontaktu nie jest do-
bra dla nikogo, ani dla dziecka, 
ani dla rodziny. -Tworząc nasze 
koło w 1992 roku i nasz ośrodek 
mieliśmy świadomość, że nasze 
dzieci mogą korzystać z takich 

placówek z internatem, ale nie 
wyobrażaliśmy sobie takiej sy-
tuacji. Oddać dziecko w wieku 
7 lub 10 lat do placówki z inter-
natem? -zadaje głośno pytanie 
nie czekając na odpowiedź 
Jadwiga Marzjan. 

Wielu dzieciom 
skutecznie pomagają

Dzieci, które wymagają uspraw-
niania swojego rozwoju przy-
chodzą do ośrodka 2 lub 3 razy 
w tygodniu. I otrzymują po-
moc jaka jest im niezbędna, 
a rodzice również wsparcie 
i konkretne wskazówki co dalej 
można robić. Takich dzieci jest 
obecnie ok. 90. -Wielu udaje 
nam się skutecznie pomóc- 
mówi zadowolona z sukcesów 
Jadwiga Marzjan. Drogi kie-
rowania do ośrodka są różne. 
Zdarza się, że trafiają tutaj 
wcześniaki i dzieci po trudnych 
porodach. Czasami rodzice lub 
lekarz zauważą, że w rozwoju 
dziecka są jakieś problemy. 
Wtedy każdy może przyjść 
i sprawdzić u specjalistów co 

dolega ich dzieciom. Dzięki 
temu, że placówka jest zare-
jestrowana jako edukacyjna 
i rehabilitacyjna otrzymuje pie-
niądze na swoje funkcjonowa-
nie z dwóch źródeł: subwen-
cji oświatowej i Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Dzieci 
w ośrodku uczą się przez cały 
czas samodzielności i niezależ-
ności. -Przywiązujemy do tych 
dwóch spraw dużą wagę- pod-
kreśla Jadwiga Marzjan. 

Nie wszyscy mogą 
pracować

W stowarzyszeniu, jak dziecko 
kończy edukację szkolną, nie 
zostaje pozostawione bez moż-
liwości dalszej aktywności. 
Idzie albo do warsztatu tera-
pii zajęciowej lub przebywa 
pod opieką przez całe swoje 
życie, jeżeli ma głęboką nie-
pełnosprawność umysłową. 
W warsztatach terapii zajęcio-
wej uczestniczą absolwenci 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczego. Tu-
taj są przygotowywani do pracy 

w Zakładzie Aktywności Zawo-
dowej. Uczestnicy tych warsz-
tatów wiedzą, że ten stopień ich 
edukacji jest dla nich szansą na 
pracę w przyszłości. -Oni z za-
zdrością patrzą na tych, którzy 
już taka pracę wykonują i zara-
biają pieniądze, nie tracąc przy 
tym uprawnień do renty socjal-
nej. – opowiada przewodni-
cząca biskupieckiego Koła. 
Działalność Zakładu Aktyw-
ności Zawodowej opiera się na 
wyspecjalizowanych działach. 
Jest ekipa zatrudnionych osób, 
które sprzątają wszystkie nasze 
placówki. Poczynając od pro-

stych prac porządkowych do 
prania dywanów, tapicerki sa-
mochodowej i meblowej. Inni 
z kolei zajmują się dbaniem 
o porządek na zewnątrz budyn-
ków, w tym pielęgnują zieleń. 
Dział stolarski produkuje meble 
na potrzeby placówek prowa-
dzonych przez stowarzyszenie, 
czy np. biskupieckiego szpitala. 
Ludzie zamawiają niektóre rze-
czy indywidualnie do swoich 
domów jak np. zabudowy ku-
chenne czy szafy przesuwne, ale 
zdarzają się zamówienia na me-
ble ogrodowe -altany i domki. 
-Przyjmujemy każde zamówie-
nie od firm na terenie Biskupca. 
Mamy też dział podpałek eko-
logicznych. Bardzo zmienił 
się stosunek do naszych pod-
opiecznych wśród mieszkańców 
Biskupca, którzy wiedzą już, 
że nasi podopieczni są w sta-
nie wiele rzeczy wykonać tylko 
trzeba stworzyć im odpowied-
nie warunki. –mówi z dumą Ja-
dwiga Marzjan.

Są dobrzy nie 
tylko w produkcji mebli 

Biskupieckie stowarzyszenie 
ma dalekosiężne plany roz-
wijania działalności .Polegają 
one na wspomaganiu swoich 
podopiecznych w przygoto-
wywaniu do samodzielnego 
życia, bo kiedyś rodziców 
z naturalnych przyczyn za-
braknie. Na realizację swo-
ich planów biskupieckie sto-
warzyszenie pozyskało już … 
8,5 mln złotych. Pieniądze po-
chodzą z Fundacji Duńskich 
Velux, które są w Polsce pro-
ducentem okien dachowych 
i Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Z tego pierwszego 
źródła udało się pozyskać 
dzięki dobrze napisanemu pro-
jektowi ok. 5 mln złotych. Po-
zostałe pieniądze z PFRON-
-u. Na co chcą je przeznaczyć? 
-Z tych pieniędzy od ubiegłego 
roku budujemy nowe Centrum 
Edukacyjno- Rehabilitacyjno-
-Zawodowe o powierzchni 
1200 m kwadratowych. 
W tym budowanym centrum 
będzie prowadzona rehabili-
tacja lecznicza dzieci z zabu-
rzonym rozwojem-mówi Ja-
dwiga Marzjan. Otwarcie 
placówki już w sierpniu tego 
roku. Potem przyjdzie kolej 
na Ośrodek Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczy 
dla dzieci i młodzieży do 25 
roku życia z upośledzeniem 
w stopniu głębokim, umiar-
kowanym oraz znacznym, ze 
sprzężonymi niepełnospraw-
nościami. Wychowankowie 
w tym ośrodku będą mogli się 
kształcić według indywidual-
nych programów terapeutycz-
nych połączonych z profesjo-
nalną rehabilitacją .-Na tym 
nie koniec planów, chociaż na 
kolejne przedsięwzięcia trzeba 
będzie jeszcze zdobywać pie-
niądze- opowiada Jadwiga 
Marzjan. Kolejnym etapem 
rozwoju działalności stowa-
rzyszenia jest powstanie Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy dla osób już dorosłych 
z głębszym upośledzeniem, 
które ukończyły edukację spe-
cjalną, a ze względu na swój 
stan zdrowia nie mogą pozo-
stawać bez dalszych oddzia-
ływań. Wreszcie dodatkowe 
miejsca pracy mają powstać 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią w Dziale Gastronomicz-
nym. Wszyscy z niecierpliwo-
ścią na nie czekają.

Dariusz Gołębiowski

Koło w Biskupcu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
powstało z potrzeby zorganizowania profesjonalnej opieki, rehabilitacji i edukacji dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie w 1992 roku. Obecnie specjalistyczna pomoc udzielana 
jest dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnościami z trenu 8 gmin, które 
znajdują się w 5 powiatach.-Udaje nam się wspierać prawie 200 osób z niepełnosprawno-
ścią. Ich życie uległo zmianie i nierzadko zaczynają uczestniczyć w życiu swojej lokalnej 
społeczności na równych prawach z pełnosprawnymi. Dzięki temu są aktywne i szczęśliwe 
- mówi Jadwiga Marzjan, przewodnicząca biskupieckiego Koła PSOUU.

Zmienił się stosunek do naszych podopiecznych

Zdobywają pieniądze i dają
pracę niepełnosprawnym

Jadwiga Marzjan, przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Biskupcu
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Wielu hodowców wskazuje dziś 
na utrzymujący się od dłuższego 
czasu brak opłacalności produk-
cji mleka. Rzeczywiście, cena 
mleka w skupie od wielu mie-
sięcy waha się w okolicy 1,10 
zł/l. Jednak są i takie spółdziel-
nie, które za litr tego surowca 
oferują 70 gr. A eksperci wyli-
czają, że koszt jego produkcji 
wynosi średnio 1,40 zł/l.
Dlatego producenci mleka z nie-
cierpliwością oczekują trwa-
łego wzrostu cen jego skupu. 
Ale analitycy rynkowi nie mają 
dobrych wiadomości. Zdaniem 
banku Credit Agricole ceny 
tego surowca na światowych 
rynkach pójdą w górę do-
piero w IV kwartale 2016 
roku. Z kolei eksperci Agencji 

Rynku Rolnego prognozują, że 
cena mleka w marcu będzie się 
kształtować na poziomie 113-
118 zł/hl, a w czerwcu  110-117 
zł/hl. Czyli powodów do radości 
nie ma.

AgroNews

Zniesienie limitów produkcji mleka w ubie-
głym roku, a co za tym idzie wzrost jego po-
daży, rosyjskie embargo na unijną żywność, 
a wreszcie ograniczony popyt na produkty 
mleczne ze strony Chin to główne przyczyny 
kryzysu w sektorze mleczarskim.

Czy produkcja
mleka się opłaca? 
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Prowadzenie działalności go-
spodarczej w WMSSE przy-
nosi wymierne korzyści dla in-
westora. Przedsiębiorcy, którzy 
prowadzą działalność gospo-
darcza na terenie Warmińsko-
-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w ramach Ze-
zwolenia mają prawo do ko-
rzystania z pomocy publicznej 
w postaci zwolnień z podatku 
dochodowego.
Zwolnienie to przysługuje 
z dwóch tytułów - z tytułu no-
wej inwestycji i z tytułu tworze-
nia nowych miejsc pracy. Przed-
siębiorca ma pełną swobodę 
w wyborze tytułu, z którego 
chce korzystać. Warunkiem 
udzielenia pomocy z tytułu no-
wej inwestycji jest udział środ-
ków własnych przedsiębiorcy 
w wysokości co najmniej 25 % 
całkowitych kosztów inwesty-
cji. Minimalna wysokość inwe-
stycji musi wynosić 100 tys. €. 
Przy korzystaniu z pomocy pu-
blicznej z tytułu tworzenia no-
wych miejsc pracy podstawą 
naliczenia maksymalnej wy-
sokości pomocy są dwuletnie 
koszty pracy nowo zatrudnio-
nych pracowników.
Dla województwa warmiń-
sko-mazurskiego maksymalną 
wysokość pomocy przepisy 
ustalają na poziomie 50% kwa-
lifikowanych kosztów nowej 
inwestycji lub 50% dwuletnich 
kosztów pracy nowozatrudnio-
nych pracowników. Dla śred-
nich przedsiębiorców przepisy 
podwyższają maksymalną wy-

sokość pomocy o 10% a dla 
małych o 20% (z wyłączeniem 
prowadzących działalność 
w sektorze transportu). 
Tereny znajdujące się w lidzbar-
skiej strefie przemysłowej przy 

ul. Olsztyńskiej zostały podzie-
lone na 13 mniejszych działek, 
z których 5 zostało już sprze-
danych. Podział działek do-
konany został w celu dotarcia 

do potencjalnych inwestorów, 
którzy nie potrzebują do pro-
wadzenia działalności dużych 
powierzchni. W przypadku po-
jawienia się inwestora potrzebu-
jącego dużego obszaru, działki 

mogą być scalane w jedną, 
w różnych konfiguracjach. 
Ceny wolnych terenów inwe-
stycyjnych zostały obniżone 
w celu zwiększenia ich atrak-

cyjności. Zakupu terenów inwe-
stycyjnych można dokonywać 
w drodze przetargu nieograni-
czonego zarówno w własność 
jak i w formie użytkowania wie-
czystego za 25% wylicytowanej 
kwoty powiększonej o podatek 
VAT 23% .
Gmina Miejska Lidzbark War-

miński chcąc być atrakcyjną 
i przyjazną dla przedsiębior-
ców wprowadziła również za-
chęty inwestycyjne polegające 
na udzieleniu pomocy regional-

nej w formie zwolnienia od po-
datku od nieruchomości, oraz 
podatku od środków transpor-
towych. Dotyczą one przed-
siębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na te-
renie miasta Lidzbark Warmiń-
ski, tworzących nowe miejsca 
pracy związane z nowymi in-

westycjami. Zgodnie z zapi-
sami Uchwały V/38/2015 Rady 
Miejskiej w Lidzbarku War-
mińskim z 25 lutego 2015 roku 
w sprawie udzielenia przez 

Gminę Miejską Lidzbark War-
miński pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji 
zwalnia od podatku od nieru-
chomości budynki, budowle lub 
części będące własnością przed-
siębiorców po wejściu w ży-
cie uchwały, stanowiące nowe 
inwestycje, w wyniku których 
utworzono nowe miejsca pracy.
Burmistrz Lidzbarka Warmiń-
skiego w miarę posiadanego 
czasu chętnie odwiedza lokal-
nych przedsiębiorców. Podczas 
wizyt poznaje systemy pracy, 
plany rozwoju, ale także bo-
lączki z jakimi muszą zmagać 
się lokalne firmy. Część lokal-
nych przedsiębiorców planuje 
w najbliższym czasie zwiększe-
nie produkcji, a co za tym idzie, 
znaczne zwiększenie zatrudnie-
nia.
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom oraz oczekiwaniom po-
tencjalnych inwestorów tutej-
szy Urząd Miejski zatrudnił 
pracownika odpowiedzialnego 
za obsługę i kontakty z inwe-
storami, co znacznie uspraw-
niło proces komunikacji 
pomiędzy samorządem a przed-
siębiorcami. Chcąc uzyskać in-
formacje dotyczące możliwości 
inwestycyjnych Lidzbarka War-
mińskiego prosimy o kontakt 
pod nr telefon 695-102-010 lub 
na adres e-mail: inwestycje@
lidzbarkw.pl.
Powyższe działania wspiera-
jące inwestorów, spowodowały 
znaczny wzrost zainteresowa-
nia działkami znajdującymi się 
na terenie lidzbarskiej podstrefy 
Warmińsko-Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podstrefa Lidzbark Warmiński obejmuje obszar o powierzchni 37,7 ha, na 
jej terenie działalność prowadzą firmy takie jak Polmlek czy Budokop.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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10 marca (czwartek) 2016 godz. 19.00 
sala koncertowa Filharmonii
Koncert jubileuszowy
Piotr Sułkowski – dyrygent
Kate Liu (USA) – fortepian
III nagroda i brązowy medal na XVII Konkursie Chopinowskim 
(Warszawa 
2015); nagroda pozaregulaminowa Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

W programie:
Feliks Nowowiejski – Rota
Feliks Nowowiejski – Uwertura Legenda Bałtyku op. 28

Katarzyna Brochocka – Constellatio Allenstenium 
(Gwiazdozbiór Olsztyn). Utwór zamówiony na jubileusz 70-lecia 
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej – PRAWYKONANIE
I. Crepusculum. Primum Stellarum (z łac. Zmierzch. Pierwsze 
gwiazdy)
II. Ursa Minor (z łac. Mała Niedźwiedzica)
III. Draco (z łac. Smok)
IV. Cepheus (z łac. Cefeusz)
V. Cassiopeia (z łac. Kasjopea)
VI. Camelopardalis (z łac. Żyrafa)
VII. Ursa Maior (z łac. Wielka Niedźwiedzica)
VIII. Aurora (z łac. Świt)

Feliks Nowowiejski – Marsz pretorianów z oratorium Quo vadis
Fryderyk Chopin – I Koncert fortepianowy e-moll op. 11

11 marca (piątek) 2016 godz. 18.00 
sala koncertowa Filharmonii
Uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia Warmińsko-
Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego

Piotr Sułkowski – dyrygent
Kate Liu (USA) – fortepian
III nagroda i brązowy medal na XVII Konkursie 
Chopinowskim (Warszawa 2015); nagroda pozaregulaminowa 
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

W programie:
Feliks Nowowiejski – Rota
Feliks Nowowiejski – Uwertura Legenda Bałtyku op. 28

Katarzyna Brochocka – Constellatio Allenstenium 
(Gwiazdozbiór Olsztyn). Utwór zamówiony na jubileusz 70-lecia 
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej – PRAWYKONANIE
I. Crepusculum. Primum Stellarum (z łac. Zmierzch. Pierwsze 
gwiazdy)
II. Ursa Minor (z łac. Mała Niedźwiedzica)
III. Draco (z łac. Smok)
IV. Cepheus (z łac. Cefeusz)
V. Cassiopeia (z łac. Kasjopea)
VI. Camelopardalis (z łac. Żyrafa)
VII. Ursa Maior (z łac. Wielka Niedźwiedzica)
VIII. Aurora (z łac. Świt)

Feliks Nowowiejski – Marsz pretorianów z oratorium Quo vadis
Fryderyk Chopin – I Koncert fortepianowy e-moll op. 11

12 marca (sobota) 2016, godz.18.00 
ala koncertowa Filharmonii
Koncert jubileuszowy

Piotr Sułkowski – dyrygent
Charles Richard-Hamelin (Kanada) – fortepian 
II nagroda i srebrny medal na XVII Konkursie Chopinowskim 
(Warszawa 
2015), nagroda pozaregulaminowa Filharmonii Warmińsko-
Mazurskiej
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej

W programie:
Feliks Nowowiejski – Rota
Feliks Nowowiejski – Uwertura Legenda Bałtyku op. 28

Katarzyna Brochocka – Constellatio Allenstenium 
(Gwiazdozbiór Olsztyn). Utwór zamówiony na jubileusz 70-lecia 
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej – PRAWYKONANIE
I. Crepusculum. Primum Stellarum (z łac. Zmierzch. Pierwsze 
gwiazdy)
II. Ursa Minor (z łac. Mała Niedźwiedzica)
III. Draco (z łac. Smok)
IV. Cepheus (z łac. Cefeusz)
V. Cassiopeia (z łac. Kasjopea)
VI. Camelopardalis (z łac. Żyrafa)
VII. Ursa Maior (z łac. Wielka Niedźwiedzica)
VIII. Aurora (z łac. Świt)

Feliks Nowowiejski – Marsz pretorianów z oratorium Quo vadis
Fryderyk Chopin – II koncert fortepianowy f-moll op. 21

13 marca (niedziela) 2016 godz.18.00
sala koncertowa Filharmonii
Koncert jubileuszowy

Piotr Sułkowski – dyrygent
Charles Richard-Hamelin (Kanada) – fortepian 
II nagroda i srebrny medal na XVII Konkursie Chopinowskim 
(Warszawa 
2015); nagroda pozaregulaminowa Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

W programie:
Fryderyk Chopin
- Nokturn H-Dur op. 62 nr 1
- Ballada As-dur op. 47
- Polonez-Fantazja As-Dur op. 61
- Introdukcja i Rondo op. 16
Fryderyk Chopin – II koncert fortepianowy f-moll op. 21

 HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

KONCERTY JUBILEUSZOWE 70–LECIA WARMIŃSKO
-MAZURSKIEJ FILHARMONII IM. FELIKSA
 NOWOWIEJSKIEGOW OLSZTYNIE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 

Piotr Sułkowski 
dyrektor naczelny i artystyczny 
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
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Nie tylko budowa ca-
łego domu od fundamen-
tów po dach jest bardzo 
ważna, lecz także odpo-
wiednie przeprowadze-
nie wszystkich prac wy-
kończeniowych w jego 
wnętrzu. Pominięcie ja-
kiegokolwiek etapu 
wchodzącego w ich skład 
wiąże się z reguły ze 
zmniejszaniem komfortu 
podczas przebywania 
w budynku, a czasami na-
wet zmniejszeniem stop-
nia bezpieczeństwa – uniknię-
cie tego jest niezwykle łatwe.  
Dom w stanie surowym za-
mkniętym to niemały powód 
do domu dla osoby nadzoru-
jącej etapy jego budowy. Nie 
oznacza to jednak, że osią-
gnięcie tego stanu rozwiązuje 
wszystkie problemy. Przed 
przyszłym właścicielem nieru-
chomości piętrzy się ich sporo. 
Wśród najpoważniejszych wy-
mienia się prace wykończe-
niowe. Pytanie o ich najbar-
dziej pożądaną kolejność pada 
wyjątkowo często, a choć wiele 
zależy od charakteru domu, 
można wskazać na kilka eta-
pów, których kolejności warto 
przestrzegać.

Plan na początku 
to sukces na końcu

Pierwszym rozsądnym kro-
kiem będzie zatem plano-
wanie. Przystępując do prac 
wykończeniowych musimy do-
kładnie wiedzieć, jaki jest ich 
cel, czego oczekujemy od ich 
efektu końcowego i jakie roz-
wiązania zamierzamy zastoso-
wać. W innym wypadku może 
się okazać, że to my sami bę-
dziemy stanowili najpoważ-
niejsze zagrożenie dla kolejno-
ści prac wykończeniowych.

Od czego zacząć?

Budowlańcy radzą, aby prace 
wykończeniowe rozpoczynać 
od instalacji wodno-kanaliza-

cyjnej, a także od umiejscowie-
nia tych przewodów, które po-
winny znaleźć się pod warstwą 
tynku. Dopiero po opuszcze-
niu domu przez ekipę elektry-
ków można przystąpić do tyn-
kowania ścian. Pewna grupa 
specjalistów uważa, że z tyn-
kowaniem nie trzeba się aż tak 
bardzo spieszyć.

Podłogi

Gdy nasz dom zostanie już 
uprzątnięty z kurzu i innych po-
zostałości po pracy tynkarzy 
możemy przystąpić do izolacji 
podłóg, gdy zaś zadanie to zo-
stanie wykonane czekać nas 
będzie rozprowadzanie insta-
lacji centralnego ogrzewania. 
Dopiero wówczas możemy za-
cząć układać podkład podło-

gowy. Gdy nasz dom jest po-
zbawiony płaskiego dachu jest 
to najlepszy moment na wy-
kańczanie skosów poddasza. 
Podłogi w domu sprawiają 
wrażenie niemal gotowych do 
działań upiększających, z pew-
nością jednak w oczy rzuci nam 
się to, że nie są one zbyt równe. 
Po ułożeniu podkładu podłogo-
wego możemy więc przystąpić 
do wyrównywania powierzchni 
podłogi. Może się zdarzyć, że 
złe wykonanie tego etapu spo-
woduje sytuację ,w której efek-
townie nie będzie wyglądał na 
niej ani parkiet, ani dywan.

Kolej na płytki 

Gdy równa powierzchnia pod-
łóg imponuje nawet najbardziej 
wymagającym mieszkańcom 

domu czas na układa-
nie płytek ceramicznych, 
a następnie również na 
malowanie i tapetowa-
nie ścian. Choć właśnie 
taka kolejność jest prefe-
rowana nie zapominajmy 
o zabezpieczeniu podłogi 
podczas prac malarskich. 
Zaniedbania w tym za-
kresie mogą wyrządzić 
niepowetowane szkody. 

Instalacja gazowa

Teraz pozostaje nam już tylko 
zamontować instalację gazową, 
zamontować posadzki oraz 
wstawić drzwi wewnętrzne 
i już możemy przystąpić do 
meblowania nowego lokum.

Warto zapamiętać

Pierwszym etapem prac wy-
kończeniowych po wybu-
dowaniu domu powinien 
być montaż wszelkich domo-
wych instalacji, w tym przede 
wszystkim wodno-kanaliza-
cyjnej, elektrycznej, gazowej 
i wentylacyjnej. Taka kolej-
ność jest bardzo ważna, gdyż 
jej zachowanie potrafi zagwa-
rantować maksymalne efekty 
oraz komfort podczas wykony-
wania kolejnych prac wykoń-
czeniowych.

Podsumowanie

1. Najpierw wszelkie instala-
cje: woda, kanalizacja, , instala-
cje elektryczne, alarm
2. Tynki

3. Ogrzewanie podłogowe, wy-
lewki
4. Sufity podwieszane i ocie-
plenie i zabudowa poddasza
5. Prace glazurnicze, podłogi
6. Malowanie i tapetowanie ścian.

Budowa domu już na samym początku zmusza nas do zrobienia  pewnego planu działania. 
Chodzi o to ,żeby prace  budowlane szły poprawnie i były wykonywane w odpowiedniej ko-
lejności... Często zastanawiamy się, czy jest jakaś standardowa kolejność na przykład prac 
wykończeniowych? Bo nie do końca jesteśmy pewni w jakiej kolejności powinny one być 
wykonywane. Szukamy też odpowiedzi na pytanie o to co jest najbardziej praco i kapitało-
chłonne, co zajmuje najwięcej czasu, a czego nie warto robić?

Wykańczanie wnętrz, 
nie musi nas „wykańczać”

REKLAMA

REKLAMA
rad
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Art déco to styl w sztuce, któ-
rego korzenie sięgają lat 20 
XX wieku. Jest on wyra-
zem sprzeciwu wobec chaosu 
i braku organizacji przestrzen-
nej. Czerpiący z niego inspira-
cję stawiali na to, aby komfort 
użytkowania elementów de-
koracyjnych wynikał z ich es-

tetycznego wykonania.  Geo-
metryczne kształty sprzyjają 
bowiem harmonijnemu zago-
spodarowaniu wnętrza, co nie 
pozostaje bez wpływu na nasz 
nastrój. Najnowsza seria lamp 
firmy Technolux, nawiązująca 
do użytkowej sztuki Art déco, 
natchnie do finezyjnej i odważ-

nej aranżacji, ·sprzyjającej wy-
poczynkowi w domowym za-
ciszu.

Geometryczna 
harmonia 

Mieszkanie jest miejscem, 
w którym pragniemy czuć się 
komfortowo. W uzyskaniu ta-
kiego efektu pomoże przemy-
ślany wystrój oraz uporząd-
kowana przestrzeń wokół nas. 
Ład i harmonię, do wnętrz na-
szych domów, możemy wnieść 
dzięki dodatkom o geome-
trycznym kształcie. Zwisy 
z najnowszej kolekcji firmy 
Technolux świetnie spiszą 
się w tej roli. Piemonte, Giu-
lia i Felice, o awangardowej 
linii, zainspirowane zostały 
formą stożka. Perugia to z ko-
lei niestandardowe wykorzy-
stanie figury walca, a Hat, jak 
sama nazwa wskazuje przy-
wodzi na myśl krągłość kape-
lusza. Klosze lamp umiesz-
czone zostały na cienkich 
linkach, tak aby maksymal-
nie wyeksponować piękno ich 
geometrycznej formy. Co wię-
cej oprawy oświetleniowe do-
stępne są w dwóch wersjach 
kolorystycznych - black i si-
lver. Perugia i Hat zachwycają 
czarnym odcieniem abażurów, 
Felice utrzymana jest nato-
miast w srebrnej tonacji.
Piemonte, podobnie jak zwis 
Giulia zakupić możemy z kolei 
w wariacji black bądź silver. 
Dodatkowo podkreślić należy, 
iż ciemna oprawa lamp Peru-
gia, Hat, Piemonte Black, Giu-
lia black rozjaśniona została 
złotym wykończeniem kloszy. 
Kontrastowe zestawienie głę-
bokiej czerni z ciepłym odcie-
niem złota prezentuje się nie 
tylko bardzo oryginalnie, ale 
przy włączonym świetle wpro-
wadza do wnętrza niezwykle 
przyjemny klimat, sprzyjający 
wypoczynkowi w domowym 
zaciszu.

Sztuka projektowania przedmiotów użytkowych polega na precyzyjnym łącze-
niu cech funkcjonalnych z estetycznymi. Efekt ten udało się osiągnąć prekur-
sorom trendu Art déco, których pomysły stały się inspiracją do stworzenia lamp 
Piemonte, Giulia, Felice, Perugia i Hat firmy Technolux. Dzięki praktycznemu za-
stosowaniu oraz geometrycznym kształtom, połączonym z klasyczną prostotą, 
oprawy oświetleniowe z najnowszej kolekcji stanowią syntezę finezji i funkcjo-
nalności.

Galeria kształtów, czyli lampy 
Piemonte, Giulia, Felice, Perugia 
i Hat firmy Technolux
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W latach 20. ubiegłego wieku, 
jeden z amerykańskich kryty-
ków trafnie i lapidarnie zapytał: 
„Śmiech i łzy, satyra i rzeczy-
wistość — zdawałoby się czyż 
można wyobrazić sobie gorszą 
kombinację? — Kombinacja ta 
ma na imię Czechow, Czechow 
zaś jest wielki”.  „Wiśniowy 
sad” to historia ludzi stojących 
w obliczu nieuchronnej kata-
strofy, z której jedynym wyj-
ściem jest sprzedaż tytułowego 
wiśniowego sadu, z którego 
stratą nie potrafią się pogodzić. 
To też opowieść o przemijaniu, 
którą Czechow ujmuje na za-

sadzie opozycji – starych, za-
śniedziałych przyzwyczajeń 
bogaczy i działań ludzi potra-
fiących wykazać się elastycz-
nością, dzięki czemu osiągają 
zamierzone cele. Ci, których 
dotychczas nawet nie wpusz-
czano na pokoje stają się pa-
nami swoich panów. Sztuka 
przedstawia prozę życia – 
„Niech na scenie wszystko bę-
dzie równie proste i równie 
zawiłe jak w życiu. Ludzie je-
dzą obiad, a tymczasem roz-
strzyga się ich szczęście, ła-
mie ich życie” mówił autor. 
Poprzednio „Wiśniowy sad” 

wystawiany był na deskach 
olsztyńskiego teatru w 1965 
roku. Na scenie wystąpili m.in. 
Aleksander Sewruk i Bohdan 
Głuszczak. 
reżyseria: Norbert Rakowski
obsada:  Joanna Fertacz, 
Agnieszka Giza, Ewa Pałuska, 
Małgorzata Rydzyńska, Dawid 
Dziarkowski, Cezary Ilczyna, 
Władysław Jeżewski, Mar-
cin Kiszluk, Maciej Mydlak, 
Marcin Tyrlik oraz studenci 
Studium Aktorskiego im. Alek-
sandra Sewruka: Katarzyna 
Trzeszczkowska, Piotr Siwek

Od 12 marca „Jaracz” zaprasza na ostatnią premierę tego sezonu 
na Scenie Dużej. Kolejnym klasycznym tekstem, który zaprezentuje 
będzie „Wiśniowy sad” Antoniego Czechowa. To ostatni i uznawany 
za najwybitniejszy dramat tego autora. 

Czechow na Dużej Scenie 
Teatru Jaracza

Komercyjne loty z Szyman 
rozpoczęły się 21 stycznia na 
dwóch trasach do Krakowa 
i Berlina. Oba kierunki obsłu-
guje linia Sprint Air, która wozi 
pasażerów 33-osobowymi Sa-
abami. Ten sam przewoźnik, 
niemal równolegle, rozpoczął 
ekspansję na lotnisku w Ra-
domiu skąd zacznie latać do 
Berlina, Gdańska, Wrocławia 
i Pragi. 
Jak zareagowali mieszkańcy 
Warmii i Mazur w pierwszym 
miesiącu działalności lotniska? 
- W okresie od 20.01 do 
26.02.2016, czyli w pierwszym 
oknie „bookingowym” śred-
nie obłożenie wszystkich ope-
racji rejsowych wyniosło 50 
procent, co odpowiada liczbie 
1048 odprawionych pasażerów 
– informuje Dominik Mar-
kowski, rzecznik portu lotni-
czego. - Chciałbym zaznaczyć, 

że podane dane nie uwzględ-
niają pasażerów segmentu ge-
neral aviation (m.in. samoloty 
prywatne – red.). Jeżeli chodzi 
o frekwencję w rozbiciu na po-
szczególne kierunki, to prze-
kroczyła ona próg 50 proc. na 
trasie do Krakowa oraz wynio-
sła niecałe 50 proc. na trasie 
do Berlina. Generalnym wnio-

skiem jest zauważalna tenden-
cja wzrostowa w odniesieniu do 
obu obsługiwanych tras.
Wciąż trwają negocjacje z ko-
lejnymi przewoźnikami, któ-
rzy mają operować z Szyman. 
Mówi się o rozmowach z naj-
większymi przewoźnikami ni-
skokosztowymi: wizzairem 
i ryanairem. Szkopuł w tym, 

że nie padają żadne wiążące 
deklaracje. Najprawdopodob-
niej zaczniemy latać do Mona-
chium ze słoweńską Adrią, ale 
finalizacja tych rozmów wciąż 
się przedłużą. Przedstawiciele 
samorządu województwa war-
mińsko-mazurskiego, którzy 
opowiadają za decyzję o bu-
dowie lotniska, podają różne 
kwoty jeśli chodzi o wysokość 
koniecznych dopłat do utrzy-
mania portu. Mówi się nawet 
o 15 mln zł rocznie. 
Port lotniczy w Szymanach to 
jedna z najdroższych inwesty-
cji realizowanych przez samo-
rząd. Koszt budowy lotniska 
wyniósł 205 mln zł, z czego 
121 mln złotych pochodziło 
z dofinansowania unijnego. 
Wzniesiony terminal pasażer-
ski kosztował 57 mln zł. Przy 
okazji zmodernizowano trasę 
kolejową do Olsztyna, odle-
głego od lotniska o około 50 
km, powstało też 1,5 km toro-
wiska od głównej linii do ter-
minalu, oraz fragment drogi nr 
57 do lotniska. 

rak

Już ponad tysiąc pasażerów skorzystało z lotniska w Szymanach, 
co stanowi 50 proc. obłożenia samolotów. To dobry prognostyk 
na przyszłość, bo jeszcze nie rozpoczął się na dobre sezon tury-
styczny, a na lotnisku nie pojawił większy przewoźnik.

Lotnisko w Szymanach 
z połowicznym sukcesem

MARATON NIEZGODNEJ 11.03. GODZ. 23:00
KINO KOBIET „7 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACE-
TACH” 14.03. GODZ. 18:30
FILMOWE PORANKI SCOOBY-DOO 13.03. GODZ. 10:30
KINO KONESERA „BARANY. ISLANDZKA OPOWIEŚĆ” 16.03. 
GODZ. 18:15
KULTURA DOSTĘPNA ,,BOGOWIE” 17.03. GODZ. 18:00

PREMIERY
SERIA NIEZGODNA: WIERNA USA/12 NAPISY – 10:15*, 11:00**, 
11:30*, 13:30**, 18:00*, 18:30**, 20:30*, 21:00***, 21:30****
*DOTYCZY 11.03., **NIE DOTYCZY 11.03., ***NIE DOTYCZY 11, 
14.03., ****DOTYCZY 14.03.
SIOSTRY USA/15 NAPISY – 12:15, 17:00, 20:45
WSTRZĄS WLK. BRYTANIA/AUSTRALIA/USA/15 NAPISY – 11:45, 
17:30, 21:45
WSZYSTKO ZOSTANIE W RODZINIE FRANCJA/15 NAPISY – 
10:15, 16:15, 18:45
NIEWINNE POLSKA/15 – 19:15

POZOSTAŁE TYTUŁY
ROBINSON CRUSOE BELGIA/FRANCJA/b. o. DUBBING – 10:00*, 
12:00*, 12:15**, 14:15
*NIE DOTYCZY 11, 13.03., **DOTYCZY 13.03.
HISTORIA ROJA, CZYLI W ZIEMI LEPIEJ SŁYCHAĆ POLSKA/15 – 
10:30*, 10:45**, 13:45, 15:45, 20:30
*DOTYCZY 11.03., **NIE DOTYCZY 11.03.
ZMARTWYCHWSTAŁY USA/15 NAPISY – 10:30*, 13:15**, 18:15***
*NIE DOTYCZY 11.03., **DOTYCZY 11.03., ***NIE DOTYCZY 
16.03.
LONDYN W OGNIU WLK. BRYTANIA/USA/BUŁGARIA/15 NA-
PISY – 19:30, 21:45
ZOOLANDER NO. 2 USA/15 NAPISY – 14:45
7 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH POLSKA/15 – 
11:30*, 14:00, 16:30, 18:30**, 19:00***, 21:30
*NIE DOTYCZY 11.03., **DOTYCZY 11.03., ***NIE DOTYCZY 
14.03.
BOGOWIE EGIPTU USA/AUSTRALIA/10 DUBBING – 15:30*, 
16:00**
*DOTYCZY 11.03., **NIE DOTYCZY 11.03.

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS 
OLSZTYN WAŻNY 11-17.03.2016 r
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\AUTO-MOTO KUPIĘ
 

KUPIĘ stare motocykle-części: 
silniki, ramy, baki, koła, kosze 
itd. oraz wojenne przedmioty: 
szabl,bagnety,hełmy,czapki-
,mundury, odznaki i inne. Tel. 
505529328. 

  
INNE SPRZEDAM

 
SPRZEDAM akordeon 
Weltmeister 80 basów 

stan dobry. Tel. 697 343 270
 

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

 
MIESZKANIE, dom w mieście - 
również połowę z komornikiem, 
z lokatorem, służebnością, za-
dłużony, z różnymi problemami, 
również udziały. Gotówka od 
ręki, tel.-668200300
SZYBKO kupię mieszkanie 
w Olsztynie i nie tylko w dobrej 
cenie. Gotówka w tym samym 
dniu. Obojętnie jakie, może być 
z problemem, do remontu itp. 
Tel-668200300.
MIESZKANIE, dom w mieście - 
również połowę z komornikiem, 
z lokatorem, służebnością, za-
dłużony, z różnymi problemami, 
również udziały. Gotówka od 
ręki, tel.-668200300
 

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM
 
DOBRE MIASTO po gene-
ralnym. Gotowe do wprowa-
dzenia - 2pokoje, 1 piętro. 
Cena-129tys. Do negocjacji. 
Dzwoń-791896475.
OSTRÓDA - 2pokoje, 46 me-

trów, 1 piętro. Cena-99tys. Do 
negocjacji. Dzwoń-791896475.
OLSZTYN-Dywity. Dom bliź-
niak-150m, po remoncie, ogro-
dzony w dobrej cenie. Ulica 
olsztyńska. Cena-279tys. Do ne-
gocjacji. Dzwoń-791896475.
RUCIANE NIDA 2 pokojowe 
piękne mieszkanie w bloku 
blisko jeziora. Cena-99tys.-
-tel.-791896475.
3 HEKTAROWA działka rolna 
w Kronowie 24km od Olsztyna. 
Taniej nie znajdziesz, extra cena-
-tylko 69tys.tel-791896475.
OLSZTYN-Łęgajny, mieszka-
nie-2pokoje-29metrów. Oka-
zyjna cena-tylko 89tys. i do ne-
gocjacji-791896475.
DZIAŁKA budowlana w Olsz-
tynie-2400m. Możliwość po-
działu na 2 działki. Cena oka-
zyjna tylko-89tys.-OKAZJA!!! 
Dzwoń-791896475.
OLSZTYN, podgrodzie, ulica 
profesorska, 2 pokoje, par-
ter z zameldowanymi płacą-
cymi za wynajem lokatorami. 
Cena-109tys.Do negocjacji.
Dzwoń-791896475.

SPRZEDAM działkę pod 
budowę domu jednorodzin-

nego, 10 km od Olsztyna 19 zł/
m2. Prąd, woda, kanalizacja 

w drodze. Tel. 693614291

SPRZEDAM działkę pod 
budowę domu jednorodzin-

nego, 10 km od Olsztyna 19 zł/
m2. Prąd, woda, kanalizacja 

w drodze. Tel. 693614291

OLSZTYN - 20min od Olsztyna. 
Mieszkanie w Olsztynku-kawa-
lerka 34metry. Parter-umeblo-

wane, gotowe do wprowadzenia. 
Cena-tylko 74tys.!!!. Do nego-
cjacji. Dzwoń-791896475.
OLSZTYN, podgrodzie, ulica 
profesorska, 2 pokoje, par-
ter z zameldowanymi płacą-
cymi za wynajem lokatorami. 
Cena-109tys.Do negocjacji.
Dzwoń-791896475.
DOBRE MIASTO po gene-
ralnym. Gotowe do wprowa-
dzenia - 2pokoje, 1 piętro. 
Cena-129tys. Do negocjacji. 
Dzwoń-791896475.
OSTRÓDA - 2pokoje, 46 me-
trów, 1 piętro. Cena-99tys. Do 
negocjacji. Dzwoń-791896475.
OLSZTYN-Dywity. Dom bliź-
niak-150m, po remoncie, ogro-
dzony w dobrej cenie. Ulica 
olsztyńska. Cena-279tys. Do ne-
gocjacji. Dzwoń-791896475.
RUCIANE NIDA 2 pokojowe 
piękne mieszkanie w bloku 
blisko jeziora. Cena-99tys.-
-tel.-791896475.
3 HEKTAROWA działka rolna 
w Kronowie 24km od Olsztyna. 
Taniej nie znajdziesz, extra cena-
-tylko 69tys.tel-791896475.
OLSZTYN-Łęgajny, mieszka-
nie-2pokoje-29metrów. Oka-
zyjna cena-tylko 89tys. i do ne-
gocjacji-791896475.
20min od Olsztyna. Mieszka-
nie w Olsztynku-kawalerka 
34metry.Parter-umeblowane go-
towe do wprowadzenia. Cena-
-tylko 74tys!!!.Do negocjcji.
Dzwon-791896475.

USŁUGI
 
POTRZEBUJESZ PIENIĘ-
DZY? Dostaniesz je od nas, na-

wet jak masz komornika,z bi-
g,krd. Dla wszystkich, emeryci 
bez limitu wieku. Olsztyn-Party-
zantów 65/10.tel-730200200.
GOTÓWKA DLA CIEBIE!!! 
Jak masz mieszkanie, działkę, lo-
kal, dom - masz od nas gotówkę. 
Również bez spłat miesięcznych. 
Pożyczki-C.H.JAKUB w Olsz-
tynie. TEL-89 5350313.
SZYBKA GOTÓWKA w 5 mi-
nut. Masz problemy finansowe? 
Bank ci odmówił? U nas dosta-
niesz do 30 000zł. Zapraszamy! 
Olsztyn-C.H.Jakub,parter.Tel-89 
5350313.
EMERYCIE, rencisto, potrzebu-
jesz pieniędzy? Gotówka Expres 
do 5000zł. Płacimy w 5minut. 
Wystarczy decyzja z ZUS. Olsz-
tyn-C.H.Jakub,parter.Tel-89 
5350313.
MASZ auto, maszynę rolniczą, 
może coś innego? U nas do-
staniesz gotówkę i użytkujesz 
swoją rzecz. Nowość! Minimum 
formalności. Olsztyn-C.H.Jakub, 
parter.Tel-89 5350313.
GOTÓWKA-auto- z możli-
wością użytkowania, gotówka 
równa się nieruchomość. Mini-
mum formalności, dyskrecja naj-
ważniejsza. Olsztyn-Partyzan-
tów 65/10.tel-730200200.

REMONTY mieszkań, 
prace hydrauliczne, 

elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi. 

Tel.669 336 031

REMONTY mieszkań, 
prace hydrauliczne, 

elektryczne, malarskie,
 glazurnicze, podłogi. 

Tel.669 336 031. 

MASZ auto - masz gotówkę 
z możliwością użytkowania. 
Masz nieruchomość - masz go-
tówkę. Minimum formalno-
ści. GOTÓWKA OD RĘKI. 
Olsztyn-Partyzantów 65/10.tel-
730200200.
MASZ auto, maszynę rolniczą, 
może coś innego? U nas do-
staniesz gotówkę i użytkujesz 
swoją rzecz. Nowość! Minimum 
formalności. Olsztyn-C.H.Jaku-
b,parter.Tel-89 5350313.
EMERYCIE, rencisto, potrzebu-
jesz pieniędzy? Gotówka Expres 
do 5000zł. Płacimy w 5minut. 

Wystarczy decyzja z ZUS. Olsz-
tyn-C.H.Jakub,parter.Tel-89 
5350313.
SZYBKA GOTÓWKA w 5mi-
nut. Masz problemy finansowe? 
Bank ci odmówił? U nas dosta-
niesz do 30 000zł. Zapraszamy! 
Olsztyn-C.H.Jakub,parter.Tel-89 
5350313.
GOTÓWKA DLA CIEBIE!!! 
Jak masz mieszkanie, działkę, lo-
kal, dom - masz od nas gotówkę. 
Również bez spłat miesięcznych. 
Pożyczki-C.H.JAKUB w Olsz-
tynie. TEL-89 5350313.

OGŁOSZENIA DROBNE
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REKLAMA

Zwycięzców klasyfikacji general-
nej poznaliśmy w poprzednich bie-
gach. Wśród kobiet po raz drugi 
z rzędu najlepszą została Mo-
nika Jackiewicz, a wśród męż-
czyzn – Artur Olejarz. W rywa-
lizacji pań znane są już pozostałe 
miejsca na podium – drugą lokatę 
wywalczyła Marta Barcewicz, 
a trzecią – Magdalena Trzeciak. 
O miejsce w pierwszej trójce męż-
czyzn powalczą najpewniej Pa-
weł Pszczółkowski, Dariusz Ju-
rewicz i Grzegorz Kłos. Wszyscy 
trzej startowali dotąd po trzy razy, 

więc aby mogli zostać sklasyfiko-
wani muszą pobiec w sobotnich 
zawodach.
Szósty – ostatni bieg nie oznacza 
pożegnania z cyklem. Wszyscy za-
wodnicy, którzy ukończą co naj-
mniej 4 biegi spotkają się jeszcze 
raz – podczas oficjalnej uroczysto-
ści rozdania nagród i medali. Cere-
monia zakończenia odbędzie się 23 
marca, o godz. 18:30 w Centrum 
Konferencyjno-Szkoleniowym 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego.

al

Spotkania były bardzo zacięte, 
a piękne akcje zawodników na-
gradzane były gromkimi brawami 
przez publiczność. Widowisko ja-
kie zgotowali zawodnicy a także 
panująca atmosfera były na wyso-
kim poziomie. W meczu o miej-
sce III drużyna Fun&Joy musiała 
uznać wyższość drużyny Huragan 
Jeziorany, która wygrała 4:1. W fi-

nale regulaminowy czas gry nie roz-
strzygnął kto zostanie zwycięzcą 
turnieju, ponieważ potrzebne były 
rzuty karne. Ostatecznie drużyna 
Oleńka Giżycko pokonała drużynę 
Danpol Knopin wynikiem 3:1. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju 
wybrano Bartosza Salwowskiego 
z Huraganu Jeziorany. 

al

Niestety, nie udało się zająć miej-
sca na podium żadnemu pływakowi 
ze stolicy regionu. W Olsztynie ro-
zegrano Zimowe Mistrzostwa Pol-
ski 14-latków. Stolicę Warmii i Ma-
zur reprezentowali zawodnicy MTP 
Kormoran. Najbliżej medalu były 
zawodniczki rywalizujące w sztafe-
cie. Na dystansie 4×200 m stylem 
dowolnym zajęły 4. miejsce, na-
tomiast piąte na mecie meldowały 
się w wyścigach stylami dowolnym 
i zmiennym 4×100 m.
W zmaganiach w Aquasferze wy-
startowało niemal 630 pływaków 

z kilkudziesięciu polskich klubów. 
Olsztyn gościł Zimowe Mistrzo-
stwa Polski Juniorów 14-latków już 
czwarty raz.
Piętnastolatkowie rywalizowali 
w Gorzowie Wielkopolskim. Tam 
nie zabrakło medali dla olsztyń-
skiego klubu. Łącznie pływacy Kor-
morana przywieźli pięć krążków – 
dwa srebrne i trzy brązowe. Cztery 
z nich wywalczył Jakub Mościcki, 
który był drugi na 50 i 100 metrów 
stylem grzbietowym, a trzeci na 200 
grzbietowym i 400 dowolnym.

al

Od października nad Jeziorem Długim w Olszty-
nie trwa cykl przełajowych biegów Grand Prix CITY 
TRAIL. W najbliższą sobotę, 12 marca odbędą się 
szóste zawody. Będzie to ostatnia okazja, by w bie-
żącej edycji sprawdzić się na 5-kilometrowej trasie. 

Ostatni bieg City Trail 
w Olsztynie 

W ostatnią sobotę lutego piłka nożna królowała 
w Lidzbarku Warmińskim. Na hali sportowej przy ul. 
Polnej, odbył się I Turniej Piłki Nożnej Halowej o Pu-
char Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Do turnieju 
zgłosiło się 9 drużyn z województwa Warmińsko- 
Mazurskiego: Huragan Jeziorany, Oleńka Giżycko, 
JW. 3411, Fun&Joy, Do - Dar Świat Alkoholi, LZS Re-
gan Team Lubomino, Danpol Knopin, GKS Cresovia 
Górowo Iławeckie, Sławex Lidzbark Warmiński

Drużyna z Giżycka triumfuje
w Lidzbarku Warmińskim 

Olsztyńskie mistrzostwa 
w pływaniu
Ubiegły weekend w Wodnym Centrum „Aquasfera” 
GALERIA WARMIŃSKA minął pod znakiem Zimowych 
Mistrzostw Polski w Pływaniu - Juniorzy Młodsi 14 
lat lat! 


