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W tym roku 
nie będzie 
500+ dla 
seniorów

Komentarz z ulicy Wiejskiej 
- Urszula Pasławska, 
poseł na Sejm RP, 
Klub Parlamentarny PSL

Uratowali ludzi przed
śmiercią w płomieniach 

150-lecie urodzin Józefa 
Piłsudskiego w Zułowie

Nie powinno 
się tego robić 
na rok przed 
wyborami 
- uważa poseł 
Andrzej 
Maciejewski
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AKTUALNIE

Olsztyn: 
Będąc pod wpływem 
alkoholu przewoziła 
samochodem trójkę 
dzieci. Nigdy nie 
miała uprawnień 
do kierowania
 
W niedzielę policjanci w miej-
scowości Dywity przepro-
wadzali działania mające 
na celu wyeliminowanie 
kierowców będących na 
„podwójnym gazie”. 

Możliwe, że funkcjonariusze 
zapobiegli tragedii, zatrzymu-
jąc do kontroli 50-letnią ko-
bietę, u której urządzenie wyka-
zało blisko pół promila alkoholu 
w organizmie. Mieszkanka 
gminy Dobre Miasto przewoziła 
fiatem trójkę dzieci w wieku 6, 9 
i 14 lat, które miała pod opieką. 
Podczas kontroli oświadczyła 
policjantom, że nigdy nie miała 
uprawnienia do kierowania. Ko-
bieta nie posiadała przy sobie 
wymaganych podczas jazdy do-
kumentów pojazdu.
Za swoje nieodpowiedzialne za-
chowanie i popełnienie szeregu 
wykroczeń kierująca fiatem od-
powie przed sądem. Grozi jej 
wysoka kara grzywny oraz za-
kaz prowadzenia pojazdów.

kwp

Ostróda: 
Ukradł perfumy 
o łącznej wartości 
2000 zł. Usłyszał 
zarzuty.
 
Przed sądem odpowie 
31-letni mieszkaniec Olsz-
tyna, który ukradł z jednej 
ostródzkich drogerii per-
fumy o łącznej wartości 
ponad 2.000 złotych.

Został on ujęty na gorącym 
uczynku kradzieży przez pra-
cownika ochrony jednej 
z ostródzkich drogerii. Męż-
czyzna, nie płacąc za towar wy-
szedł za linię kas z perfumami 
o łącznej wartości ponad 1300 
złotych. Ochroniarz wezwał na 
miejsce policjantów i przeka-
zał w ich ręce zatrzymanego. 
W trakcie prowadzonych czyn-
ności okazało się, że ten sam 
sprawca ukradł perfumy także 
kilka dni wcześniej. Wówczas 
wartość strat wyniosła ponad 
800 złotych. Potwierdziły to na-
grania z kamery monitoringu. 
Część towaru wróciła już na 
sklepowe półki. 31-latek usły-
szał zarzuty kradzieży w wa-
runkach tzw. recydywy. Za po-
pełnione przestępstwo grozi mu 
kara do 7,5 roku pozbawienia 
wolności.

 kmp

Na konferencji prasowej obecny 
był  Zbigniew Gryglas, wi-
ceprezes partii Porozumienie, 
który oficjalnie przedstawił 
kandydata na prezydenta Olsz-
tyna- Dzisiaj przyjechałem do 
Olsztyna, aby przedstawić pań-
stwu kandydata na Prezydenta 
Olsztyna. Michał Wypij to bli-
ski współpracownik Premiera 
Jarosława Gowina, to dla nas 
i dla naszego środowiska bar-
dzo ważny człowiek. Ma on do-
świadczenie we współpracy 
z agendami rządowymi i z samą 
Rada Ministrów. Jest to niezwy-
kle ważne, dla miasta i regionu, 
ponieważ ułatwi to realizację 
wszelkich programów regional-
nych. Michał Wypij jest kandy-
datem zmiany i wierzę, że poprą 
go wszyscy, którzy tych zmian 
oczekują.
Michał Wypij uważa, że Olsz-
tyn potrzebuje zmian i dlatego 

zdecydował się kandydować na 
Prezydenta Olsztyna- Kandy-
duję na Prezydenta Olsztyna, 
ponieważ chcę, żeby miesz-
kańcy Olsztyna, mieli możli-
wość wyboru kandydata do-
brego i uczciwego. Od prawie 
dwóch dekad miastem rządzi 
ta sama ekipa, wcześniej Cze-
sława Małkowskiego, a obecnie 
Piotra Grzymowicza. Już nieba-
wem przedstawię bardzo szcze-
gółową diagnozę problemów, 
z którymi my mieszkańcy Olsz-
tyna musimy się mierzyć na co 
dzień. W trakcie kampanii krok 
po kroku będą pokazywał, jak 
te problemy można naprawić. 
Chcemy zmian, dlatego miesz-
kańcy pierwszy raz od wielu lat 
będą mogli wybrać kandydata 
dobrego, odważnego, który przy-
niesie nowe inwestycje i odważ-
nie popatrzy w przyszłość.
Michał Wypij powiedział rów-

nież, że na dzisiaj jest najpoważ-
niejszym kandydatem, żeby re-
prezentować w wyborach całą 
Zjednoczoną Prawicę. Kandy-
daturę zaakceptowało kierow-
nictwo Prawa i Sprawiedliwości. 
Lider Porozumienia w Olszty-
nie, spotkał się z prezesem Jaro-
sławem Kaczyńskim i długo roz-
mawiał na temat Olsztyna. Na 
oficjalne potwierdzenie wspar-
cia ze strony partii rządzącej mu-
simy jednak jeszcze poczekać.
-Nie wyobrażam sobie sytu-
acji, w której Zjednoczona Pra-
wica, szłaby oddzielnie do wybo-
rów w Olsztynie. Nie ma takiej 
możliwości, zwłaszcza przy jed-
nym kandydacie na Prezydenta. 
My jesteśmy na najlepszej dro-
dze, żeby razem współpracować 
i w końcu, po wielu latach odbić 
to miasto-  dodał Michał Wypij.
Kandydat Porozumienia zako-
munikował, że od dawna były 

przeprowadzane badania, do-
tyczące osób, które miałby naj-
większe szanse, aby te wybory 

wygrać i to właśnie jego kandy-
datura okazała się najlepsza.
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Michał Wypij, lider Porozumienia w Olsztynie, ogłosił, że będzie startował w wybo-
rach na Prezydenta Olsztyna. Ma być kandydatem całej Zjednoczonej Prawicy.

Michał Wypij kandydatem 
na Prezydenta Olsztyna

Na początek warto powiedzieć, dlaczego 
w ogóle UWM zmienił logo. Główny po-
wód był taki, że autor poprzedniego loga 
dr Piotr Obarek były dziekan Wydziału 
Sztuki, w czerwcu 2017 r. wypowiedział 
Uniwersytetowi ze skutkiem natychmiasto-
wym umowę na korzystanie z loga. W tym 
samym trybie nastąpiło również wypowie-
dzenie umowy na korzystanie z łańcucha 
rektorskiego, berła, sygnetu, medalu Złoty 
Laur UWM, Honorowej Odznaki UWM 
oraz sztandaru.
- Uczelnia musiała zmienić logo, dlatego 
że, stary znak graficzny został wypowie-
dziany przez autora Pana Piotra Obarka. 
Teraz do końca 2018 roku uczelnia musi 
wymienić również m.in. godło, berło czy 
sztandar. Chciałem jednak podkreślić, że 
już od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, 
żeby to logo zmienić, ponieważ było ono 
kompletnie nie funkcjonalne. Niebawem 
będziemy wchodzić w dwudziesty rok funk-
cjonowania Uniwersytetu, więc to jest do-
bra okazja, żeby wejść z nowym znakiem. - 
powiedział prof. Jerzy Przyborowski, 
prorektor UWM ds. kształcenia i studen-
tów.
Jeżeli chodzi o nowe 
logo, to zostało ono 
wybrane za pomocą 
konkursu. Komisja 
konkursowa najwy-
żej oceniła pracę Pio-
tra Felszyńskiego. 
Kolorystyka loga 
oparta jest na sym-
bolice jeziora i lasów. 
Całe logo jest po-
wiązane z regionem. 

Trzy elementy symbolizują trzy jednostki 
tworzące UWM. Logo jest skalowalne i do-
stosowane do wszystkich nośników.
-To jest nowoczesny znak, oparty na sym-
bolach ikonografii, wpisujący się w obecne 
trendy budowania znaków graficznych. 
Ważne są także kolory, niebieski i zielony, 
które przypominają, że nasz region to kra-
ina tysiąca jezior. Kolor czarny natomiast 
oznacza prestiż i powagę instytucji, którą jest 
Uniwersytet. - dodaje prof. Jerzy Przybo-
rowski.
Autor nowego loga otrzymał nagrodę w wy-
sokości 5 tysięcy złotych, do tego UWM bę-
dzie musiał wydać jeszcze około 3 tysiące na 
wymianę loga. Tym razem UWM zabezpie-
czył się i umowa z autorem nowego loga zo-
stała skonstruowana w taki sposób, żeby za-
bezpieczała prawa Uniwersytetu. Teraz autor 
nie będzie mógł już wypowiedzieć umowy, 
w taki sposób, jak to teraz miało miejsce.
Warto powiedzieć, że nowe logo wywołało 
sporą dyskusję. Wiele osób uważa, że jest 
ono tendencyjne, proste i zupełnie nie od-
daje prestiżu, jaki powinien mieć Uniwersy-
tet. Przedstawiciele UWM jednak te zarzuty 

w całości odrzucają 
i twierdzą, że logo 
powinno być przede 
wszystkim rozpozna-
walne, a to nowe wła-
śnie takie jest, a do 
tego jest nowocze-
sne i ma jasny prze-
kaz. To godło, a nie 
logo, powinno być 
dostojne i poważne.
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Nowy przetarg na za-
kup tramwajów musiał 
być ogłoszony, ponieważ 
w pierwszym nie udało się 
wyłonić zwycięzcy. Wtedy 
swoje oferty złożyły dwie 
firmy, które przedsta-
wiły jednak zdecydowanie 
za wysokie oferty finan-
sowe i przetarg musiał zo-
stać unieważniony. Miasto 
chciało wtedy kupić 8 no-
wych tramwajów.
W nowo ogłoszonym przetargu mowa 
jest o dwunastu tramwajach i następ-
nych dwunastu w ramach prawa opcji. 
Warto dodać, że dostawa 2 sztuk od-
będzie się w ramach projektu „Roz-
wój transportu zbiorowego w Olsztynie 
– łańcuchy ekomobilności”. Kolejne 
6 (wcześniej było 2) sztuk dostarczo-
nych zostanie w ramach projektu „Roz-
wój transportu zbiorowego w Olszty-
nie – trakcja szynowa”. Obie dostawy 
sfinansowane zostaną z programu Pol-
ska Wschodnia. Natomiast ostatnie 4 
sztuki do miasta trafią w ramach pro-
jektu ”Rozwój łańcuchów ekomobil-
ności poprzez rozbudowę infrastruk-
tury rowerowej i zakup taboru”, który 
finansuje marszałek z programu regio-
nalnego województwa warmińsko-ma-
zurskiego.
Nowe tramwaje mają być jednoprze-
strzenne, dwukierunkowe, napędzane 
silnikami prądu przemiennego ze stero-
waniem elektronicznym oraz wyposa-
żone w klimatyzację dla części pasażer-
skiej i dla kabiny motorniczego. Pojazd 
ma być zaprojektowany w taki sposób, 
aby mógł być używany przez okres 25 
lat.
Jeden tramwaj będzie mógł pomie-
ścić nawet do 200 osób. Teraz zwłasz-

cza w godzinach szczytu tramwaje są 
bardzo przepełnione. Wiadomo jed-
nak, że tramwaje te są kupowane głów-
nie z myślą o nowej linii tramwajowej. 
Jej budowa miała się rozpocząć jeszcze 
w tym roku, ale te plany trzeba poważ-
nie zweryfikować.
Przypomnijmy, że nowa linia tramwa-
jowa rozpocznie się na dotychczasowej 
pętli autobusowej „Pieczewo” i prze-
biegać będzie przez następujące ulice: 
Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyń-
skiego, aleję Piłsudskiego, do skrzy-
żowania z ul. Kościuszki. Po zakoń-
czeniu prac pojawią się dwie nowe linie 
tramwajowe. Linia nr 4 z Pieczewa do 
Dworca Głównego i linia nr 5 z Pie-
czewa pod Wysoką Bramę.
Cała sprawa związana z budową nowej 
linii bardzo się opóźnia. Przetarg na jej 
budowę miał pierwotnie zostać ogło-
szony w maju tego roku. Miasto jak na 
razie zatwierdziło dopiero projekt dru-
giej linii tramwajowej, uwzględnia-
jąc w nim swoje poprawki. Sam prze-
targ powinien zostać ogłoszony jeszcze 
w tym miesiącu. Opóźnienia sprawią, 
że zapewne nie uda się wybudować no-
wej linii do końca 2019 roku, a takie 
były pierwotne założenia.

raf

Od 1 grudnia 2017 r. na mocy zarządzenia rektora, Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski ma nowe logo. Nie zostało one jednak zbyt miło przyjęte, 
zwłaszcza przez studentów.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
oficjalnie ma nowe logo

Już po raz drugi miasto Olsztyn ogłosiło przetarg na zakup nowego 
taboru tramwajowego. Tym razem miasto zamierza kupić od razu 
12 nowych tramwajów.

Olsztyn ogłosił przetarg 
na zakup nowych tramwajów

Michał Wypij z Porozumienia chce być kandydatem Zjednoczonej 
Prawicy na Prezydenta Olsztyna 

Nowe logo UWM

Tramwajów w Olsztynie będzie przybywać
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W nocy z 16 na 17 listopada, 
w bloku przy ul. Jarockiej wy-
buchł pożar. Czterech młodych 
mieszkańców Olsztyna wracało 
wtedy z pracy – Jechałem sa-
mochodem i nagle zauważyłem 
między drzewami światło, które 
nie pasowało mi do światła la-
tarni, więc stwierdziłem, że po-
jadę i zobaczę co tam się dzieje. 
Podjeżdżając zobaczyłem, że 
dach budynku się pali. Szybko 
podjechałem pod klatki scho-
dowe i mówię do kolegów, że to 
nie żarty i trzeba iść budzić lu-
dzi. Jak podjeżdżaliśmy to była 
godzina 2:30 i wszyscy miesz-
kańcy spali. –opowiada Robert 
Szeląg, jeden z mężczyzn, bio-
rących udział w akcji.
Mężczyźni wysiedli z samo-
chodu, podzielili się i ruszyli bu-
dzić mieszkańców, oczywiście 
jednocześnie dzwoniąc na straż 

pożarną. Zaczęli od mieszkań 
na górze, ponieważ wiadomo, że 
mieszkańcy tamtych mieszkań 

byli najbardziej zagrożeni. 
- Ludzie otwierali nam drzwi. 
Niektórzy od razu wychodzili 

i pomagali nam, a niektórzy 
wręcz myśleli, że to żart, ale od 
razu im mówiliśmy, że trzeba 

uciekać. Do wszystkich miesz-
kań nie udało nam się od razu 
dostać, ponieważ to był środek 
nocy i ludzie spali, ale ostatecz-
nie ewakuacja przebiegła bar-
dzo szybko. – dodał Robert Sze-
ląg.
Robert Szeląg mówi rów-
nież, że oni nie czuli się zagro-
żeni i nie czują się żadnymi bo-
haterami- Szczerze powiem, że 

my nie widzieliśmy dla naszego 
życia zagrożenia. Może błęd-
nie oceniliśmy tą sytuację, ale 
wchodząc tam nie sądziliśmy, 
że może nam coś grozić, chociaż 
już po pewnym czasie naprawdę 
trudno było oddychać. Nie na-
zwałbym nas bohaterami. My po 
prostu znaleźliśmy się w odpo-
wiednim miejscu, w odpowied-

niej chwili i wydaje mi się, że 
każdy by tak samo postąpił na 
naszym miejscu.
Robert Szeląg, Michał Wila-
mowski, Bartłomiej Przybysz 
i Mateusz Olasek to właśnie oni 
wracając z pracy zapobiegli tra-
gedii i być może uratowali ży-
ciu kilkunastu osobom. Miesz-
kańcy bloku, w którym wybuchł 
pożar, są im bardzo wdzięczni- 

Ci chłopcy nie tylko nas wypro-
wadzili, ale oni z nami jeszcze 
jakiś czas byli, upewnili się, że 
wszyscy opuścili budynek i do-
piero wtedy po jakimś czasie od-
jechali. Na pewno zaprosimy ich 
do nas, do wspólnoty w sezo-
nie letnim, jak już uporamy się 
z tymi wszystkimi robotami 
i wtedy im jeszcze raz podzię-
kujemy. My mamy świadomość, 
że oni zapobiegli tragedii, więc 
bardzo zależało nam na tym, 
żeby ich zachowanie upublicz-
nić. Oni twierdzą, że wszyscy by 
się tak zachowali na ich miejscu, 
ale wiadomo, że w dzisiejszych 
czasach taka postawa nie zda-
rza się często. -mówi Przewod-
nicząca Zarządu wspólnoty, 
Magdalena Sienkiewicz.
Warto zaznaczyć, że na szczę-
ście żaden z mieszkańców nie 
ucierpiał, ale zniszczeniu ule-
gło prawie 80% pokrycia da-
chowego. Trzy mieszkania zo-
stały wyłączone z użytkowania. 
Przyczyny pożaru nie są jeszcze 
znane.
Postawa młodych mieszkańców 
Olsztyna nie przeszła bez echa. 
Zostali oni zaproszeni na spotka-
nie przez Prezydenta Olsztyna 
Piotra Grzymowicza, który 
wręczył im specjalne podzięko-
wania - Jestem dumny, że mamy 
w Olsztynie tak odważnych mło-
dych ludzi - mówił podczas spo-
tkania z bohaterami Prezydent 
Olsztyna Piotr Grzymowicz. 
- Serdecznie dziękuję za wasze 
bohaterskie zachowanie.
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Czterech młodych mieszkańców Olsztyna zobaczyło, że w bloku wybuchł pożar i na-
tychmiast ruszyli do pomocy. To nie scenariusz filmu akcji, tylko zupełnie realna sy-
tuacja, jaka miała miejsce w Olsztynie.

Bohaterska postawa młodych 
mieszkańców Olsztyna

W województwie warmińsko-
-mazurskim odnotowano 774 po-
żary. Największa ilość powstała 
w obiektach mieszkalnych (bu-
dynkach jedno i wielorodzinnych 
- 387 interwencji), środki trans-
portu to 90 interwencji, obiekty 
użyteczności publicznej to 19 in-
terwencji, obiekty produkcyjne 
23 zdarzenia, obiekty magazy-
nowe 10 zdarzeń, inne obiekty to 
pozostałe 245 zdarzeń. Zdecydo-
wana większość powstałych po-
żarów to pożary sadzy w przewo-
dach kominowych.
-Okres jesienno - zimowy jest 
specyficznym czasem wytężonej 
pracy dla Straży Pożarnej. Z ra-
cji panującego klimatu, aby za-
chować odpowiednią tempera-
turę w pomieszczeniach używa 
się pieców fizycznych na paliwo 
stałe. Bardzo często dochodzi do 
pożarów sadzy w przewodach dy-
mowych. W przypadku, gdy taki 
pożar powstanie, a konstruk-
cja przewodu kominowego jest 
w kiepskiej kondycji technicznej 
dojść może do pożaru dachu/pod-
dasza/budynku. W starych budyn-
kach zdarzają się przypadki, gdy 
od wspominanego pożaru sadzy 
płonie cały budynek. – powie-
dział Rafał Melnyk, Rzecznik 
Prasowy Komendy Wojewódz-
kiej Straży Pożarnej.
Składowanie materiału palnego 
w postaci drewna, papierów, sta-
rych szmat i często śmieci w ko-

tłowniach w bardzo niewielkiej 
odległości od pieca sprawia, że 
o pożar jest znacznie łatwiej. Za-
chowanie czystości w kotłowni 
oraz utrzymanie w dobrym sta-
nie technicznym pieca, przewodu 
dymowego zmniejsza ryzyko 
powstania pożaru w budynkach 
opalanych przy pomocy pieców 
fizycznych.
Rafał Melnyk dodaje również, 
że instalacja elektryczna może 
być źródłem pożaru- Jednocze-
sne dogrzewanie pomieszczeń za 
pomocą różnych urządzeń grzew-
czych zasilanych energią elek-
tryczną może spowodować pożar 
np. zbyt blisko urządzenia znaj-
duje się materiał palny, uszko-
dzony wyłącznik termiczny urzą-
dzenia i zbyt długo działające 
urządzenie spowoduje nadpalenie 
elementów grzejnych a to może 
spowodować pożar pomieszcze-

nia. Zbyt duże obciążenie sieci 
elektrycznej w pomieszczeniu/bu-
dynku, stara w złym stanie tech-
nicznym instalacja elektryczna 
również może być przyczyną po-
wstania pożaru. 
Warto pamiętać, że prowadząc 
jakiekolwiek działania w przy-
padku powstania pożaru należy 
kierować się rozwagą w podej-
mowaniu decyzji. Do czasu przy-
bycia straży pożarnej kierowanie 
akcją obejmuje kierownik za-
kładu pracy /właściciel obiektu/ 
lub osoba najbardziej energiczna 
i opanowana. Osoby nie biorące 
udziału w akcji ratowniczej, pod-
czas pożaru powinny opuścić 
strefę zagrożenia. Osoby opusz-
czające strefę zagrożenia kierują 
się do najbliższego wyjścia słu-
żącego celom ewakuacji zgodnie 
z oznakowaniem.
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Rozpoczął się sezon grzewczy, więc ryzyko pożarów w pomieszczeniach jest dużo 
większe. Niestety od początku września strażacy bardzo często interweniowali 
w sprawach pożarów.

Pożary w okresie 
jesienno-zimowym, 
bardzo częstym zjawiskiem

Robert Szeląg, Michał Wilamowski, Bartłomiej Przybysz, Mateusz Olasek z wizytą u Piotra Grzymowicza, Prezydenta Olsztyna

Pożary budynków mieszkalnych niosą zagrożenie dla ludzi
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W tym roku nie będzie 500+ dla seniorów

NA CZASIE

 - Chcieliśmy pomóc starszym 
ludziom przeżyć godnie święta 
- mówi Urszula Pasławska, po-
słanka PSL z Warmii i Mazur. 
- Niestety, posłowie PiS już po 
raz drugi odrzucili nasz projekt 
już w pierwszym czytaniu, bez 
uzasadnienia. 
Projekt PSL zakładał wypłaca-
nie raz w roku - na święta Bo-
żego Narodzenia - specjal-
nego bonusu do rent i emerytur. 
W wysokości 500 zł dla ludzi 

otrzymujących poniżej 1000 
zł miesięcznie, 400 zł w przy-
padku świadczeń od 1000 zł do 
1500 zł, 300 zł - w przedziale 
od 1500 zł do 2000 zł. Mimo 
że rząd nie tak dawno obiecy-
wał seniorom dodatkowe pie-
niądze, większość sejmowa 
w czwartek (23.11) zagłoso-
wała przeciw propozycji PSL.  
- Ponad 1, 5 mln polskich eme-
rytów utrzymuje się z głodo-
wych świadczeń poniżej 1000 

zł. Waloryzacja rent i emery-
tur w ostatnich dwóch latach 
była wręcz zatrważająco niska - 
mówi Urszula Pasławska. - Za-
strzyk gotówki akurat przed Bo-
żym Narodzeniem byłby sporą 
pomocą dla ludzi z trudem wią-
żących koniec z końcem. Dzi-
wię się, że posłowie PiS byli 
przeciwni. Może dlatego, że to 
nie oni wyszli z inicjatywą? 
Parlamentarzyści PiS już po raz 
drugi negatywnie zaopiniowali 

wniosek PSL o 500 + dla senio-
rów. Pierwsze głosowanie w tej 
sprawie odbyło się w czerwcu br.

Komentarz z ulicy Wiejskiej - Urszula Pasławska, poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny PSL

Poseł  Urszula Pasławska

Większość sejmowa odrzuciła wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego o sta-
łym dodatku do najniższych rent i emerytur.

Należy zaznaczyć, że z inicja-
tywą takich debat wyszedł Pre-
zydent RP, Andrzej Duda. 
Prezydent chce poznać zdanie 
Polaków, dotyczące konstytucji, 
a także tego, jakie zmiany na-
leży w niej wprowadzić. W Pol-
sce odbyło się już 9 debat w mia-
stach wojewódzkich, podczas 
których poruszano różne zagad-
nienia związane z konstytucją. 
Tematem kortowskiej debaty, 
były wzajemne stosunki pomię-
dzy organami władzy w świetle 
Konstytucji RP. 
-Zarówno Konstytucja Marcowa, 
jak i Majowa przewidywały 25 
letni okres, aby przeprowadzić 
refleksję, zastanowić się nad ko-
niecznością zmian i dostosowa-
niem konstytucji do obecnych re-
aliów ustrojowych. Powinniśmy 
wspólnie zdecydować o tym, czy 
Polska potrzebuje zmian ustrojo-
wych, które będą odzwierciedlały 
potrzeby aktualnego państwa de-
mokratycznego. Musimy pamię-
tać o tym, że w momencie uchwa-
lania konstytucji Polska nie była 
członkiem NATO i nie była człon-
kiem Unii Europejskiej. – po-
wiedziała, obecna na debacie 

Halina Szymańska, szefowa 
Kancelarii Prezydenta RP.
Szefowa Kancelarii Prezydenta 
stwierdziła, że powinno się do 
konstytucji dodać również zapisy 
dotyczące wieku emerytalnego - 
Podniesiono wiek emerytalny na 
podstawie zwykłej ustawy mimo 
sprzeciwu 80% obywateli. Kon-

stytucja niestety w żaden sposób 
obywateli przed taką zmianą nie 
zabezpieczyła.
Naród powinien wyraźnie roz-
strzygnąć, czy w ramach władzy 
wykonawczej większy ciężar po-
winien spoczywać na Prezyden-
cie, czy na Radzie Ministrów. Wy-
starczy wspomnieć tutaj ten spór, 

jaki się pojawił odnośnie repre-
zentacji Polski na Forum Unii 
Europejskiej. Ten przykład poka-
zuje, że istnieje potrzeba wpro-
wadzenia takiego rozstrzygnięcia 
w konstytucji, ponieważ nie są 
to sprawy jasno i klarownie roz-
strzygnięte – dodała Halina Szy-
mańska.
Podczas debaty głos zabrała rów-
nież Olga Kazalska, prawnik 
z Kancelarii Prezydenta- Idea 
podziału władz ma na celu zapo-

bieżenie nadużywania tej władzy, 
właśnie w celu ochrony jednostki, 
a nawet całego społeczeństwa. 
Podział władzy ma służyć dobru 
wspólnemu. Wydaje się, że pręż-
nie rozwijające się państwo po-
trzebuje przeformułowania tego 
podziału władzy. Idealnym roz-
wiązaniem dla nowoczesnego 
i współczesnego państwa jest sy-
nergia zarówno tego klasycz-
nego modelu władzy z jasnym 
podziałem ról i obowiązków, 

z nowym zarządzaniem publicz-
nym, otwartym demokratycznym, 
skutecznym, wydajnym i apoli-
tycznym.
Olga Kazalska, mówiła również 
o tym, że powinniśmy się wszy-
scy razem poważnie, ale spokoj-
nie zastanowić nad tym, jakie 
rozwiązania w konstytucji nie 
spełniły naszych oczekiwań i za-
stanowić się nad ich zmianą.
W debacie uczestniczyła także 
prof. Dorota Lis–Staranowicz, 
konstytucjonalista z Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Profesor Lis-Staranowicz mó-
wiła o tym, że konstytucja jest 
nam potrzebna do życia i do wol-
ności, ale żeby miała ona sens, to 
musimy jej przestrzegać. Stwier-
dziła, że ważne jest iż o tej kon-
stytucji mówimy i dyskutujemy 

nad tym, co można w niej zmie-
nić, żeby była lepsza. 
Po wypowiedziach eksper-
tów odbyła się ogólna dysku-
sja, w której każdy mógł zabrać 
głos i zadać pytanie, lub wypo-
wiedzieć swoje zdanie na temat 
konstytucji. Tutaj powtarzały się 
wypowiedzi odnośnie tego, że 
w Polsce już teraz łamana jest 
zasada trójpodziału władzy, że 
większą władzę w przyszłości 
powinno się przypisać prezyden-

towi, a także, że to właśnie oby-
watele powinni mieć większe 
prawo głosu odnośnie ustanawia-
nia konstytucji.
Pojawiały się również głosy, że 
prezydent powinien być apo-
lityczny, ponieważ jak jest za-
kładnikiem partii politycznej, to 
wtedy praktycznie nie może sa-
modzielnie podejmować decy-
zji. Szefowa Kancelarii Prezy-
denta otrzymała również pytanie, 
czy Prezydent Andrzej Duda wie 
już jakie zmiany chce w Konsty-
tucji RP przeprowadzić? Odpo-
wiedziała, że właśnie po to orga-
nizowane są takie debaty, a także 
referendum, żeby Prezydent 
mógł poznać zdanie narodu i do-
piero wtedy zdecydować o kon-
kretnych zmianach.
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Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się debata o konstytucji. Debata ma 
związek z ogólnopolskim referendum, które ma się odbyć w Polsce w przyszłym roku.

Debata prezydencka o Konstytucji
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Uczestnicy spotkania

Olga Kazalska, prawnik z Kancelarii Prezydenta

Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP
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POWIAT OLSZTYŃSKI

KRÓTKO
Olsztyn: Seanse w Planeta-
rium w dniu 6 grudnia będą 
odbywały się w godz. 11:00 
– 17:00. Bilety od 15 PLN.

Olsztyn: W dniu 7 grudnia 
o godz. 16:00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury – Kamie-
nica Naujacka, będzie miał 
miejsce spektakl muzyczny 
pt. „W Aniołkowie.”. Wstęp 
wolny.

Olsztyn: Weekendowe Ka-
raoke Show będzie miało 
miejsce 9 grudnia o godz. 
20:00 w Gratka Pub. 

Olsztyn: Prelekcja Seba-
stiana Waśkowicza – „Po-
dróżowanie szybkie i tanie”, 
odbędzie się 11 grudnia 
o godz. 19:00 w Mchu.

Bartoszyce: Burmistrz Mia-
sta Bartoszyce Piotr Petry-
kowski zaprasza serdecz-
nie 7 grudnia o godz. 18:00 
do Bartoszyckiego Domu 
Kultury na koncert operet-
kowy pt. „Usta milczą, du-
sza spiewa”. Wstęp wolny.

Dobre Miasto: 8 grudnia 
o godz. 19:00 w Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym 
w ramach programu „Do-
bre Kino”, odbędzie się pro-
jekcja filmu „50 wiosen Au-
rory”. Wstęp wolny.

Dobre Miasto: Spektakl pt. 
Hamlet.Sen odbędzie się 9 
grudnia o godz. 18:00 w Ki-
nie Przyjaźń. Wstęp wolny, 
zaproszenia do odebrania 
w CKB.

Gietrzwałd: W niedzielę 
17 grudnia o godz. 11:00 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Gietrzwałdzie odbę-
dzie się świąteczne spotka-
nie z Mikołajem. Gościem 
specjalnym będzie Grzegorz 
Kasjaniuk.

Lidzbark Warmiński: 
10 grudnia o godz. 20:00 
w Caffe Pasja odbędzie się 
kolejny wieczór komediowy 
Get up Stand up. Poprowa-
dzą go Błażej Krajewski 
oraz Tomasz Kwiatkowski. 
Bilety od 20 PLN, 25 PLN 
w dniu występu.

Olsztynek: 17 grudnia 2017 
roku tradycyjnie w cen-
trum Olsztynka odbędzie się 
Olsztynecki Jarmark Wigi-
lijny. Start od godz. 12:00.

Stawiguda: W ramach pro-
wadzonej Kampanii w dniu 
8 grudnia 2017r. w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Stawigudzie 
w godz.10:00-14:00 dyżur 
pełnić będzie pracownik so-
cjalny – specjalista do spraw 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz prawnik.

Wyb.(K)

Powiat Olsztyński zrealizował 
w 2014 roku projekt „e-mapa” 
owocujący m.in. utworzeniem 
geoportalu geodezyjnego, prze-
tworzeniem danych analogo-
wych do postaci numerycznej 
oraz założeniem ewidencji bu-
dynków i lokali. Funkcjonal-
ność bazy danych okazała się 
jednak ograniczona, szczególnie 
w zakresie udostępniania, aktu-
alizowania i wymiany danych. 
Inwestycja sprzed 3 lat była 
pierwszym krokiem, za którym 
powinien pójść kolejny, niosący 
ulepszenie i rozszerzenie do-
stępu do usług publicznych.
Temu ma służyć nowy projekt 
geodezyjno-kartograficzny „e-
-mapa 2 – rozwój e-usług po-
wiatu olsztyńskiego”, realizo-
wany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 w zakresie zintegro-
wanej informacji geodezyjnej 
i kartograficznej Warmii i Ma-
zur. – Obowiązkiem samorządu 

i urzędu jest unowocześnianie 
usług, dlatego dążymy do utwo-
rzenia baz danych przestrzen-
nych oraz możliwości szybkiego 
i sprawnego dostępu do infor-
macji aktualnej, wiarygodnej, 
zgodnej z obowiązującymi stan-
dardami, a przede wszystkim 
jednolicie opracowanej, tak by 
było możliwe zintegrowanie jej 
z danymi w innych rejestrach 
publicznych. Zapewni to pra-
widłowe zarządzanie przestrze-
nią, mieniem publicznym, infra-
strukturą, środowiskiem, a tym 
samym zrównoważony rozwój 
– wyjaśnia starosta olsztyński 
Małgorzata Chyziak.
Ideą projektu jest poszerzenie 
grupy odbiorcy docelowego. 
Beneficjentami będą bowiem 
zarówno osoby fizyczne, projek-
tanci, rzeczoznawcy majątkowi, 
notariusze, komornicy, poten-
cjalni inwestorzy, jak też admi-
nistracja rządowa, samorządowa 
i skarbowa. Zakłada się też no-

woczesne podejście do udostęp-
niania danych. - Chodzi o do-
stęp do e-usług niezależnie od 
wykorzystywanego przez klienta 
systemu operacyjnego (techno-
logii), a także urządzenia (kom-
puter PC, laptop, tablet, smart-
fon) oraz miejsca (warunkiem 
jest dostęp do sieci Internet). 
Po wdrożeniu projektu, klient 
nie tylko będzie mógł uzyskać 

dane z bazy, ale także wypełnić 
wniosek, przesłać go do urzędu, 
a nawet uiścić opłatę, bez ko-
nieczności wychodzenia z domu 
– tłumaczy Anna Kowalewska, 
geodeta powiatowy.

Zdaniem starosty korzyści z re-
alizacji „e-mapy 2” szybko za-
uważą zarówno przedsiębiorcy, 
jak i zwykli mieszkańcy. - Ży-
jemy w czasach cyfryzacji i infor-
matyzacji, które ułatwiają rozwój 
w niemal każdym sektorze. Nasz 
projekt będzie więc pomostem 
pomiędzy administracją a oby-
watelem. Plusy będą widoczne 
w postaci zaoszczędzonego czasu 

i wysiłku, mniejszej ilości doku-
mentów, krótszego czasu obsługi. 
To wszystko przełoży się też na 
niższe koszty funkcjonowania 
administracji, a zaoszczędzone 
środki będzie można przeznaczyć 

na kolejne inwestycje - przeko-
nuje Małgorzata Chyziak.
Rozpoczęcie projektu zaplano-
wane zostało na marzec 2018 r., 
zaś zakończenie na koniec maja 
2019 r. Koszt całkowity wynie-
sie ponad 8,2 zł, z czego dofi-
nansowanie to około 6,9 mln zł, 
a wkład własny Powiatu – 1,2 
mln zł.

mbm

Po 0,5 mln zł wniosą ze swoich 
budżetów Powiat i Gmina, zabez-
pieczając tym samym wkład wła-
sny do projektu. Zadanie będzie 
realizowane w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych 

na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Olsztyna.
- Każda inwestycja drogowa ma 
ogromne znaczenie dla poprawy 
bezpieczeństwa i zwiększenia 
komfortu podróżujących, zarówno 

kierowców, jak również rowerzy-
stów i pieszych. Dzięki tej reali-
zacji powstanie w pełni funkcjo-
nalna droga, a co za tym idzie, 
poprawi się dostępność komu-
nikacyjna w danej części gminy 

i skróci się czas dojazdu na przy-
kład do Olsztyna – mówi starosta 
olsztyński Małgorzata Chyziak. 
– Inwestycja obejmie budowę 
drogi powiatowej o długości 1,2 
km i poszerzenie drogi od Kle-
barka Wielkiego do krajowej „16″ 
o długości prawie 3 km. Powsta-
nie tzw. obwodnica Klebarka Ma-
łego. Z myślą o pieszych wybudo-
wane zostaną chodniki na odcinku 
Klebark Mały – Klebark Wielki 

(1,3 km) i w obrębie pętli autobu-
sowej w Klebarku Wielkim (273 
m). Infrastruktura drogowa wzbo-
gaci się też o oświetlenie uliczne 
i zatoki autobusowe. Wybudowane 
bądź przebudowane zostaną prze-
pusty, podziemny system odwod-
nienia, rowy przydrożne, zjazdy 
na posesje przyległe do drogi. Od-
nowione i uzupełnione będzie też 
oznakowanie – wylicza starosta. 
Realizacja projektu rozpocznie się 
w połowie stycznia 2018 r. Koniec 
inwestycji planowany jest na wio-
snę 2019 r.

mbm

Zakup umożliwiła dotacja w wy-
sokości 48 tysięcy zł z budżetu 
Powiatu Olsztyńskiego. Sta-
rosta olsztyński Małgorzata 
Chyziak przekazała pierwsze 
aparaty funkcjonariuszom z Bi-
skupca i Barczewa, telefony tra-
fiły także do Olsztynka i Dobrego 
Miasta.
– Bardzo się cieszę, że udało się 
nam znaleźć w budżecie Powiatu 
środki na wyposażenie Państwa 
w smartfony. Mam nadzieję, że 
będą Wam dobrze służyły w co-
dziennej pracy, która często bywa 
niedoceniana, a jest przecież 
trudna i bardzo ważna. Dziel-
nicowy to taki policjant pierw-
szego kontaktu, który ma najlep-
sze rozeznanie w swoim rewirze 
służbowym, zarówno jeśli chodzi 
o mieszkańców, jak i potencjalne 

zagrożenia – mówiła do dziel-
nicowych starosta Małgorzata 
Chyziak.
Rolę nowoczesnych aparatów 
podkreślił I Zastępca Komen-
danta Miejskiego Policji w Olsz-

tynie. – Komunikacja pomiędzy 
policją a społeczeństwem jest 
niezmiernie ważna. Dodatkowo 
te telefony są przystosowane 

do tego, by funkcjonariusze już 
wkrótce mogli się łączyć w Syste-
mie Wspomagania Służb i korzy-
stali z Krajowej Mapy Zagrożeń. 
Dzięki temu będą mieli możliwość 
przekazać informacje i zdjęcia 

z miejsca zdarzenia bezpośrednio 
dyżurnemu i kierownictwu odpo-
wiedzialnemu za podjęcie decy-
zji. Z kolei dyżurny będzie mógł 

zlokalizować policjanta w cza-
sie rzeczywistym, dzięki czemu 
po pierwsze funkcjonariusz bę-
dzie bardziej bezpieczny, a po 
drugie dyżurny będzie mógł skie-
rować na miejsce służby, które są 

najbliżej zdarzenia – tłumaczył 
funkcjonalność programu kom. 
Marek Dumka.
W uroczystości przekazania 
smartfonów, oprócz dzielnico-
wych, uczestniczyli także dy-
rektor Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego w Starostwie Po-
wiatowym w Olsztynie Zbigniew 
Załuski, Komendant Komisa-
riatu Policji w Barczewie kom. 
Mariusz Szczepański, Komen-
dant Komisariatu Policji w Bi-
skupcu podkom. Tomasz Didjur-
geit, burmistrz Barczewa Lech 
Jan Nitkowski, Naczelnik Wy-
działu Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Olsztynie 
podinsp. Bernadeta Ćwiklińska-
-Rydel ekspert Zespołu Informa-
tyki KMP w Olsztynie podkom. 
Mirosław Cydzik. Spotkanie 
było też okazją do rozmów na te-
mat bezpieczeństwa w gminach 
i potrzebach Policji w powiecie 
olsztyńskim.

mbm

Oszczędność czasu, wysiłku i pieniędzy. To główne założenia projektu „e-mapa 2”, 
którego realizację rozpoczyna Powiat Olsztyński. Wartość inwestycji to ponad 8,2 
mln zł. Aż 85 % tej kwoty samorząd pozyskał ze środków unijnych, zajmując w kon-
kursie RPO 8. miejsce wśród 43 podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania. 
30 listopada starosta olsztyński podpisała umowę z marszałkiem województwa war-
mińsko-mazurskiego. Beneficjentami programu zostały też gminy: Dywity, Biskupiec, 
Purda, Dobre Miasto, Stawiguda, Świątki i Olsztynek.

Powiat zwiększa dostępność geo-usług

Powiat Olsztyński i gmina Purda szykują się do rozpoczęcia dużej inwestycji drogo-
wej na trasie od Klebarka Wielkiego przez Klebark Mały do krajowej „16″. Wartość 
projektu została oszacowana na ponad 6 mln zł. Aż 83,75 % tej kwoty, czyli 5,1 mln zł 
udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Szybciej z Klebarka do obwodnicy

9 nowoczesnych, wodo- i wstrząsoodpornych smartfo-
nów oraz 4 komputery do obsługi systemu zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym – to sprzęt, którym będą 
się posługiwać dzielnicowi z powiatu olsztyńskiego.

Smartfony dla dzielnicowych z powiatu olsztyńskiego

Od lewej: Lucyna Kozikowska, skarbnik powiatu olsztyńskiego, Andrzej Abako, wicestarosta olsztyński, Małgorzata Chyziak, starosta 
olsztyński, Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warm.-maz., Miron Sycz, wicemarszałek województwa war.-maz. 

W środku od lewej: Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie,
Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński z policjantami z Biskupca
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Projekt Gminy Stawiguda nosi 
nazwę „Wdrożenie teleme-
trii i inteligentnych e-usług dla 
mieszkańców Gminy Stawiguda. 
- Tym razem podpisujemy umowę 
na wdrożenie telemetrii na tere-
nie naszej gminy. Jest to usługa 

związana głównie z gospodarką 
wodno-ściekową, czyli służy do 
pokazania ile dany mieszka-
niec zużywa wody miesięcznie. 
Usługa jest związana z wymianą 
wodomierzy na sieciach wodo-
ciągowych, jak również pozwala 

na odczyt bezpośredni, żeby uła-
twić mieszkańcom podawanie in-
formacji do Urzędu Gminy. – po-
wiedziała Irena Derdoń, Wójt 
Gminy Stawiguda.
-Planujemy tym projektem objąć 
całą gminę. Cała wartość tego 

projektu wynosi prawie 3 miliony 
złotych, a wartość dofinansowa-
nia wyniesie niecałe 2 miliony. 
Chcemy wykonać ten projekt do 
końca przyszłego roku budżeto-
wego. – dodaje Irena Derdoń.

Gmina Dobre Miasto otrzymała 
natomiast dofinansowanie na 
projekt o tytule „ e-Urząd roz-
wój elektronicznej administracji 
w Gminie Dobre Miasto. War-
tość projektu to 747 tysięcy zło-
tych, natomiast dofinansowanie 
wyniesie 635 tysięcy złotych.

W projekcie zawarta jest cała 
gama udogodnień dla miesz-
kańców, polegających na dostę-
pie do wszelkich informacji obu-
stronnie. Mieszkańcy będą mieli 
ułatwiony dostęp do informacji 

i do składania wniosków, a Urzę-
dowi ułatwi to prowadzenie nie-
których spraw. Mnie osobiście 
bardzo cieszy, że w ramach tego 
programu będzie możliwość 
bieżącego śledzenia przez obie 
strony np. zaległości podatko-
wych. – powiedział Stanisław 

Trzaskowski, Burmistrz Do-
brego Miasta.
Stanisław Trzaskowski uważa, 
że w dalszym ciągu mieszkańcy 
za mało korzystają z udogod-
nień, jakie daje internet- W mojej 
ocenie pomimo szkoleń dotyczą-
cych posługiwania się kompute-
rem i internetem, ciągle jeszcze 
nie jest to popularne. Miesz-
kańcy wierzą, że jeżeli złożą 
wniosek osobiście i dostaną po-
kwitowanie złożonego wniosku, 

czy podania, to on jest wtedy do-
piero ważny. Jednak wszystko 
jest kwestią czasu, coraz więcej 
osób korzysta tylko ze smartfona 
czy komputera, dlatego nie wy-
obrażam sobie, żeby tych inter-
netowych usług nie było.
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30 listopada w Olsztynie przedstawiciele lokalnych samorządów podpisywali 
umowy z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Dofinansowanych 
zostanie 49 projektów na łączną kwotę 200 mln zł.  Umowy dotyczą działań z za-
kresów: cyfrowy region, efektywność energetyczna, infrastruktura transportowa, 
kultura i dziedzictwo, rewitalizacja oraz kadry dla gospodarki. Wśród beneficjentów 
były m.in. Gmina Stawiguda i Gmina Dobre Miasto.

Gminy Stawiguda i Dobre Miasto
otrzymały dofinansowanie z RPO

Umowa na dzierżawę nieru-
chomości została podpisana w 
2012 roku. Miała obowiązywać 
aż przez 20 lat, jednak w marcu 
2015 roku nadleśnictwo uznało, 
że dzierżawca nie wywiązuje się 
należycie z warunków zawartych 
w umowie. Jak podkreśla Zenon 
Piotrowicz, nadleśniczy Nadle-
śnictwa Srokowo, powodów wy-
powiedzenia umowy było kilka: 
-Umowa została przez nas wypo-
wiedziana, ponieważ spółka nie 
płaciła czynszu. Ponadto miała w 
umowie zapisane, że ma robić in-
westycja na obiekcie. Był dokład-
nie ustalony harmonogram inwe-
stycji, jednak spółka miała bardzo 
duże opóźnienia i w zasadzie nic 
nie robili, a co więcej wyglądało 
na to, że nie zamierza dalej nic ro-
bić. Po trzecie obiecano współ-
pracę z Ministrem Kultury w 
zakresie budowy wystawy histo-
rycznej i szeregu innych przedsię-
wzięć, do których również nie do-
szło. Wszystkie szczeble sądowe 
nie miały wątpliwości co do za-
sadności wypowiedzenia umowy. 
4 kwietnia 2017 roku punktualnie 
o godzinie 10.00 komornik w po-
licyjnej asyście wkroczył do Wil-
czego Szańca by spisać protokół 
zajęcia kolejnych nieruchomości 
i ruchomości na terenie, a następ-

nie przekazać je Lasom Państwo-
wym. Tego dnia Nadleśnictwo 
Srokowo odzyskało swój obiekt. 
-Niewątpliwie niekomfortowe 
było dla nas to, że sprawy zwią-

zane z wypowiedzeniem umowy 
trwały około 2 lat. Spółka cały 
czas odwoływała się i apelowała.  
W tym samym czasie ciągle była 
gospodarzem obiektu, pobierała 
pieniądze, a dalej z nikim się nie 
rozliczała – stwierdza Zenon 
Piotrowicz.  
Na tym spór między spółką a 
nadleśnictwem jednak się nie 
kończy. Dzierżawca został posta-

wiony w stan upadłości i został 
powołany syndyk masy upadło-
ściowej, który ma go reprezen-
tować we wszystkich sprawach.  
Wszystkie poprzednie postępo-

wania komorniczo-egzekucyjne 
zostały zawieszone. Lasy Pań-
stwowe szacują, że spółka Wil-
cze Gniazdo jest im winna ponad 
4 mln złotych. -Część długu jest 
już na prawomocnych wyrokach 
sądowych, a część tkwi jeszcze 
na wyrokach sądowych pierw-
szej lub drugiej instancji. W nie-
których przypadkach sądy ape-
lacyjne nie zakończyły jeszcze 

postępowania. Zobaczymy jak 
syndyk się do tego wszystkiego 
ustosunkuje. Jeżeli podsumować 
wszystko, czego się domagamy, 
czyli m.in. czynsz podstawowy, 
czynsz zależny od przychodu, 
kara za zerwanie umowy, odsetki, 
koszty sądowe itd. to daje w tej 
chwili kwotę ponad 4 mln złotych, 
chociaż trudno ją sprecyzować ze 
względu na rosnące odsetki i to-
czące się postępowania – komen-
tuje obecną sytuację nadleśniczy. 
Do listy wierzycieli dopisują się 
jednak kolejne instancje m.in. 
urzędy skarbowe, ZUS, byli pra-
cownicy, czy firmy dostarczające 
media.
Po przejęciu Wilczego Szańca 
przez Lasy Państwowe w kwiet-
niu bieżącego roku obiekt od-
wiedziło ponad 300 tysięcy tury-

stów, w tym ponad 20% stanowili 
obcokrajowcy. Daje to średnią 
około 2 tysięcy odwiedzających 
dziennie. Lepsze dane będzie jed-
nak można uzyskać dopiero pod 
koniec przyszłego roku, gdy Nad-
leśnictwo Srokowo po raz pierw-
szy będzie sprawowało pieczę 
nad obiektem przez cały rok ka-
lendarzowy. Właściciel ma rów-
nież szczegółowe plany moder-
nizacji.- Mamy ambitne plany. 
Najprawdopodobniej potrwa to 
kilka najbliższych lat. W tej chwili 
jesteśmy na etapie planowania 
koncepcji architektonicznej oraz 
planów budowlano-wykonaw-
czych. Chcemy w zasadzie od-
nowić cały obiekt, który jest tak 
naprawdę w kiepskim stanie. Li-
sta naszych pomysłów jest bardzo 
długa. Priorytetem jest remont 

budynku hotelowo-restauracyj-
nego. Ponadto chcemy w centrum 
postawić drewniany pawilon do 
obsługi turystów z informacją tu-
rystyczną oraz sprzedażą pamią-
tek i węzłem sanitarnym. Chcemy 
także wybudować oświetlone 
alejki, zrobić iluminacje bunkrów, 
żeby można było oglądać obiekt 
również w nocy.   Część baraków 
zostanie zaadaptowana na kino 
i salę ekspozycyjną. Cały czas 
rozmawiamy także z Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku na 
temat stworzenia wystawy hi-
storycznej. Oprócz tego, trzeba 
znacznie poprawić także infra-
strukturę, aby poprawić jakość 
oferty i przyjemność z użytkowa-
nia obiektu przez turystów – do-
daje Zenon Piotrowicz.

mat

Brytyjski dziennik The Telegraph wymienił Wilczy Szaniec w Gierłoży koło Kętrzyna 
wśród 25 najciekawszych miejsc do zwiedzenia w Europie Wschodniej w 2017 roku. 
Przez dwa ostatnie lata trwał spór pomiędzy dzierżawcą-Lasami Państwowymi, a 
wynajmującą spółką Wilcze Gniazdo. Finalnie Nadleśnictwo Srokowo odzyskało 
swój obiekt, jednak konflikt wciąż nie doczekał się jeszcze ostatecznego finału. 

Wilczy Szaniec odzyska blask dzięki właścicielowi
Irena Derdoń, wójt gminy Stawiguda odbiera umowę z rąk marszałka Gustawa Marka Brzezina

Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta  z umowa i gratulacjami marszałka Gustawa Marka Brzezina

Ruiny Wilczego Szańca  w Gierłoży k/Kętrzyna

Latem ruiny zasłania zieleń
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Józef Klemens Piłsudski uro-
dził się 5 grudnia 1867 roku 
w Zułowie. Maria, z domu Bile-
wiczówna, ślub wzięła z Józefem 
Wincentym Piłsudskim w 1863 
roku. To byli rodzice Marszałka. 
Młody Piłsudski o przezwi-
sku Ziuk szczerze kochał swoją 
matkę. Marszałek pisał o niej: 
„Matka, nieprzejednana patriotka, 
nie starała się nawet ukry-
wać przed nami bólu i zawodu 
z powodu upadku powstania, 
owszem, wychowała nas, ro-
biąc właśnie nacisk na koniecz-
ność dalszej walki z wrogiem Oj-
czyzny. Od najwcześniejszego 
dzieciństwa zaznajamiano nas 
z utworami naszych wieszczów, 
ze specjalnym uwzględnieniem 
utworów zakazanych, uczono hi-
storii Polski, kupowano książki 
wyłącznie polskie. Matka z na-
szych wieszczów najbardziej lu-
biła Krasińskiego, mnie zaś od 
dziecka zachwycał zawsze Sło-
wacki, który też był dla mnie 
pierwszym nauczycielem zasad 
demokratycznych”. 
Właśnie Maria wniosła w po-

sagu Zułów. Piłsudscy byli bogaci 
i mieli 11 tysięcy hektarów ziemi, 
co stanowiło około 30 procent 
obecnej powierzchni Wilna. Nie-
stety, dwór Piłsudskich się spa-
lił w 1875 lub według niektórych 
źródeł w 1874 roku. Rodzina Pił-
sudskich przeniosła się wtedy do 
Wilna. Majętność natomiast zo-
stała sprzedana i rozparcelowana. 
W okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego powstał plan 
stworzenia w miejscu urodzenia 
Marszałka Parku Narodowego. 
Pomysłodawcą był Związek Re-
zerwistów. W dniu 10 paździer-
nika 1937 roku był posadzony hi-
storyczny dąb w miejscu, gdzie 
kiedyś stała kolebka przyszłego 
Marszałka. Na tej uroczystości 
byli obecni: ówczesny prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy 
Mościcki oraz żona Józefa Piłsud-
skiego Aleksandra Szczerbińska.

Pamięć o urodzinach
Z okazji urodzin Marszałka w Zu-
łowie (rejon święciański) 3 grud-
nia tego roku odbyły się wiel-
kie uroczystości. W tym dniu do 

Zułowa i Powiewiórki przybyła 
delegacja z Sulejóweka – mia-
sta, związanego z Józefem Pił-
sudskim. Tej delegacji przewod-
niczył burmistrz Sulejóweka, 
Arkadiusz Śliwa. Delegacja 
z Polski wzięła udział we Mszy 
świętej, która była celebrowana 
przez księdza-wikariusza Da-
niela Narkuna w kościele pod 
wezwaniem św. Kazimierza 
w Powiewiórce, gdzie 15 grud-
nia 1867 roku Piłsudski był 
ochrzczony przez księdza Toma-
sza Wolińskiego, później pocho-
wanego na miejscowym cmenta-
rzu. Na Mszę św. przybyły poczty 
sztandarowe z Polski (Sulejówek) 
i Litwy: Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Pierwszego Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Stefana 
Czarnieckiego, Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 im. Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Paderewskiego, 
ochotników straży pożarnej, Ce-
chu Rzemiosł Różnych oraz 
Gimnazjum im. św. Stanisława 

Kostki w Podbrzeziu.
Przybyłe na uroczystość delega-
cje złożyły symboliczne wieńce 
pod pomnik, upamiętniający za-
sadzenie historycznego dębu 
Marszałka. Ów zakątek żywej hi-
storii słynny jest jeszcze z alei in-
nych dębów, które przypominają 
nam najwybitniejszych osób Rze-
czypospolitej Polskiej oraz ważne 
wydarzenia historyczne. 
Przybyłą z Sulejówka delegację 

oprowadzał po Zułowie Mariusz 
Kolmasiak – autor nowopowsta-
łej książki o miejscu urodzenia 
Marszałka. 
4 grudnia w Kościele pw. św. Te-
resy w Wilnie została odprawiona 
Msza święta w intencji pamięci śp. 
Marszałaka. W tym też dniu od-
były się uroczystości (w tym skła-
danie wieńców) przy Mauzoleum 
Matki i Serca Syna na Starej Ros-
sie. Podobne uroczystości zostały 

zorganizowane 5 grudnia, w dniu 
urodzenia Józefa Piłsudskiego, 
również w Zułowie. W ramach 
tych uroczystości odbyło się też 
ognisko integracyjne. 
W ramach programu uzupełnia-
jącego uroczystości na Rossie 
i w Zułowie, w dn. 5-6 grudnia 
w Wileńskim Ratuszu odbyła się 
konferencja naukowa „Bez emo-
cji. Polsko-litewski dialog o Jó-
zefie Piłsudskim”, organizowana 

przez Instytut Polski w Wilnie, In-
stytut Pamięci Narodowej, Instytut 
Historii Litwy oraz Wydział Histo-
rii Uniwersytetu Wileńskiego.
W Zułowie są przestrze-
gane różne tradycje związane 
z Marszałkiem. Każdego roku 
w dniu 15 sierpnia jest obcho-
dzony Dzień Wojska Polskiego. 
Jest to data upamiętniająca słynny 
cud nad Wisłą. 
W 2016 roku w Zułowie powstały 

jeszcze dwie stelle poświęcone 
Romanowi Stanisławowi Dmow-
skiemu i Ignacemu Paderew-
skiemu. Na stelle Romana Sta-
nisława Dmowskiego widniej 
napis: „Wielki naród (…) musi 
nosić wysoko sztandar swej wiary 
i musi go dzierżyć tym mocniej, 
im ważniejsze są dążności do wy-
trącenia mu go z ręki.” Na steli 
natomiast Ignacego Paderew-
skiego przeczytamy: „Nie zginie 

Polska, nie zginie! Lecz żyć bę-
dzie po wieki wieków w potędze 
i chwale. Dla was, dla nas i dla ca-
łej ludzkości…”
Biało-czerwone wieńce zostały 
złożone również pod stelle upa-
miętniające Bitwę Warszaw-
ską, Romana Stanisława Dmow-
skiego i Ignacego Paderwskiego. 

 Andrzej Aszkiełowicz
Autor zdjęć: Andrzej 

Aszkiełowicz

W dniu 5 grudnia bieżącego roku mija 150 lat z dnia urodzin Józefa Klemensa Piłsudskiego.

150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego w Zułowie

Dąb zasadzony 10 października 1937 roku w obecności prezydenta RP Ignacego Mościckiego w miejscu, gdzie stała 
kolebka Marszałka w Zułowie

Polska delegacja z Sulejówka z  Arkadiuszem Śliwą, burmistrzem Sulejówka

REKLAMA

Pomnik w Zułowie postawiony przez Związek Polaków na Litwie

Korespondencja z Litwy
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-Co sprawiło że wykładowca 
Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego decyduje się na 
założenie własnego kanału na 
YouTube?
Podczas wykładów zawsze kon-
centrowałem się na stronie teo-
retycznej. Uważałem jednak, 
że oprócz przygotowania stricte 
merytorycznego, przyda mi się 
również jakaś praktyka. W dzi-
siejszych czasach większość lu-
dzi korzysta z mediów społecz-
nościowych jak: Facebook, 
Twitter, Snapchat czy Instagram, 
jednak zdecydowanie mnie osób 
tworzy materiały na YouTube, 
mimo że wszyscy je oglądają. 
Wszedłem w to! Pierwsze mate-
riały zaczęły się pojawiać na ka-
nale już w zeszłym roku. Filmy 
dotyczyły głównie moich pry-
watnych podróży po Tajlandii, 
Wietnamie oraz zawodowych po 
Bhutanie. Nagrywanie i monto-
wanie zaczęło mi sprawiać wiele 
przyjemności.
-W jednym z odcinków zdecy-
dowałeś się na wysłanie listu 
z podróży do Krzysztofa Gon-
ciarza (jeden z najpopularniej-
szych polskich YouTuberów; 
zajmuje się m.in. vlogami i po-
dróżami).
Krzysztof Gonciarz pokazał 
moją kartkę na jednym ze swo-
ich filmów. Podał nawet link 
do mojego kanału. Dzięki temu 
więcej osób zaczęło oglądać 
moje materiały. Gdy przyjecha-
łem w tym roku do Olsztyna po 
wakacjach, zacząłem się jed-
nak zastanawiać, co dalej zrobić 
z moim kanałem. Jako wykła-
dowca większość roku spędzam 
w jednym miejscu, więc idea 
filmów podróżniczych prze-
stała mieć odrobinę rację bytu. 
Nie wiedziałem co dalej robić. 
Z pomocą przyszedł mój kolega 
Karol, z którym nagrałem po-
przednio kilka materiałów repor-
tażowych. Pewnego dnia napisał 
do mnie, że powinienem stwo-
rzyć video blog wykładowcy. 
Byłem bardzo sceptyczny. Ka-
rol nie przestawał mnie jednak 
przekonywać i za pół godziny 
wysłał mi rozpiskę z propozy-
cją kilkunastu przykładowych 
odcinków. Powoli zaczęło do 
mnie docierać, że idea wcale nie 
jest taka zła. Przeanalizowałem 
czy już ktoś wcześniej nie wpadł 
w Internecie na podobny po-
mysł. Okazało się, że nie ma ta-
kich filmów. Znalazłem jedynie 
„Akademię Belfra”, w którym 
prowadzący mówi od strony teo-
retycznej jak pisać pracę licen-
cjacką, czy magisterską. 
-Nie miałeś oporów by poka-
zać swoją inną stronę? Peda-
gog wydaje się jednym z nie-
licznych zawodów, w którym 
automatycznie z racji sprawo-
wanej funkcji ma się w zasa-
dzie nieograniczony autorytet. 

Przesadzasz trochę z tym nie-
ograniczonym autorytetem 
(śmiech). Nie zauważyłem, żeby 
pod wpływem moich nagrań 
studenci podchodzili do mnie 
w inny sposób. Co najwyżej cza-
sami na zajęciach pojawiają się 
zabawne komentarze. Widać, 
że niektórzy mnie oglądają, bo 
potrafią zacytować moją wypo-
wiedź. Grupą docelową kanału 
są studenci lub potencjalni stu-
denci, więc cieszę się, że jest ja-
kiś odzew na to, co robię. 
-A jak komentują twoje poczy-
nania w Internecie inni wykła-
dowcy?
Do tej pory nie spotkałem się 
z żadnym głosem krytyki. Nie-
którzy moi koledzy z uczelni 
mówili, że mnie oglądali i cie-
szyli się, że robię coś nowego. 
Będę się zresztą starał ich zapro-
sić na wspólne nagrania. Moim 
celem jest to, aby oglądano mnie 
nie tylko w Olsztynie. Prezen-
towana treść jest raczej uniwer-
salna, a moje doświadczenia są 
porównywalne do doświadczeń 
wykładowców z innych uni-
wersytetów. Podkreślam jednak 

w swoich filmach, że to moja 
wiedza i moje doświadczenia, 
a ktoś może się ze mną przecież 
nie zgadzać.
-W materiałach widać, że masz 
spory dystans do swojej osoby. 
Często nie wycinasz swoich 
przejęzyczeń czy błędów. Po-
kazujesz, że wykładowca też 
może się mylić.
Dzięki, dystans jest ważny nie 
tylko podczas kręcenia filmów. 
Gdy zaczynałem studia dokto-
ranckie, żyłem w przekonaniu, 
że nie można popełniać żadnych 
błędów. Skoro się wykłada ja-
kiś przedmiot, to trzeba wie-
dzieć wszystko od A do Z. Im 
więcej przeprowadziłem zajęć, 
tym bardziej zdawałem sobie 
sprawę, że nikt nie jest wstanie 
znać odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Takie osoby nie ist-
nieją. Wydaje mi się, że jeżeli 
czegoś się nie wie, warto się do 
tego przyznać. Zawsze można 
coś doczytać i poszerzyć swoją 
wiedzę. Zresztą każdy z nas po-
pełnia błędy. YouTube też jest 
medium niedoskonałym. W te-
lewizji wszystko musi być per-

fekcyjne, natomiast w Interne-
cie twórcy pełnią najczęściej 
wiele funkcji: od nagłośnienia, 
oświetlenia, mówienia do ka-
mery i montowania swoich wy-
powiedzi. Z każdym nagranym 
materiałem widzę progres. Cią-

gle uczę się na błędach i poznaję 
nowe rzeczy. YouTube pozwala 
spojrzeć na siebie z perspektywy 
trzeciej osoby. To mnie fascy-
nuje. 
-Masz jakieś dalsze pomysły? 
Wiesz już w którą stronę dalej 
potoczy się twój kanał?
Wiem mniej więcej jaką tema-
tykę będę chciał w swoich vlo-
gach poruszyć. Planuję swoje 
materiały na tydzień, maksy-
malnie dwa tygodnie do przodu. 
Mam jednak również bardziej 
długoterminowe plany. Chcę 
zapraszać również innych go-
ści, którzy są wstanie wystąpić 
powiedzieć coś ciekawego, np. 
pogadać z doktorantami. Nie-
dawno nagrałem np. materiał 
o tym, jak wygląda konferencja 
naukowa. 
-Czy to oznacza, że skupiasz 
się wyłącznie na vlogu wy-
kładowcy i nie będziesz już 
tworzył innych materiałów? 
Co np. z twoimi reportażami 
o zapomnianych miejscach na 
Warmii i Mazurach? Do tej 
pory powstały tylko 3 odcinki.
Nie, absolutnie. Niedawno mój 

kolega z pracy Mateusz opo-
wiedział mi o miejscu koło 
Szczytna, w którym była przeła-
downia materiałów jądrowych, 
gdzie przyjeżdżały pociągi ze 
Związku Radzieckiego z głowi-
cami nuklearnymi. Takie mate-

riały jest jednak o wiele trudniej 
zrealizować. Trzeba znaleźć roz-
mówcę, który jest wstanie po-
wiedzieć coś ciekawego o da-
nym miejscu do kamery, a także 
wziąć jeszcze kogoś do pomocy, 
zadbać o odpowiednie nagło-
śnienie. Jest to niewątpliwie 
ciekawa praca, ale wymagająca 
zgrania o wiele większej liczby 
ruchomych elementów niż vlog 
wykładowcy. 
-Wiem, że zdarza ci się zapra-
szać na swoje zajęcia również 
inne osoby, które mogą zacie-
kawić studentów i pokazać 
im różnorodność otaczającego 
nas świata. Jak takie osoby 
znajdujesz?
Prowadzę na uczelni między in-
nymi zajęcia, na których stu-
denci tworzą materiały do 
YouTube. Dzięki temu powstało 
10 kanałów studenckich. Każda 
grupa, składająca się maksymal-
nie z 4-5 osób, tworzy co dwa 
tygodnie nowy film. To zdecy-
dowanie moje ulubione zajęcia. 
Ideą tego przedmiotu jest to, że-
byśmy uczyli się nawzajem od 
siebie. Ja również z wielkim 

zainteresowaniem oglądam to, 
co studenci tworzą i ulepszam 
swoje umiejętności. Staram się 
zapraszać osoby, które mogą 
zaprezentować coś nowego ze 
swojej indywidualnej perspek-
tywy. Szukam osób z Olsztyna 
i okolic, którzy prowadzą wła-
sne kanały i chcą się podzielić 
swoją wiedzą ze studentami.
-Wydajesz się osobą bar-
dzo zainteresowaną światem. 
Swoją pracę doktorską pisałeś 
o autostopie, a teraz pracujesz 
nad habilitacją prowadząc ba-
dania o… mediach w Bhuta-
nie. Dlaczego wybrałeś Bhu-
tan? 
Szukałem tematu, który byłby 
po pierwsze interesujący, a po 
drugie do tej pory niezbadany. 
Uważam, że najlepiej jest ro-
bić coś, czego nikt przed tobą 
nie robił. Do takich celów służy 
nauka. Na początku chciałem 
badać media na Antarktydzie. 
Wiem, że są tam stacje badaw-
cze, które od lat 80. wydają wła-
sne gazety. Po długich, kilku-
miesięcznych poszukiwaniach 
i analizie różnych systemów me-
dialnych zdecydowałem się jed-
nak na Bhutan, który posiadał 
media w języku angielskim, co 
zdecydowanie ułatwia analizę 
osobie z zewnątrz. 
-Jakbyś mógł w skrócie scha-
rakteryzować media w Bhu-
tanie? Różnią się czymś od na-
szych europejskich?
Przede wszystkim media bhu-
tańskie są młode. Bhutan jest 
krajem, który wprowadził tele-
wizję i Internet dopiero w 1999 
roku. Bhutańczycy nie mieli 
zbyt dużo czasu by oswoić się 
z mediami i nie wytworzyli 
w sobie kultury czytania ga-
zet czy oglądania telewizji. Do 
2006 roku jedyna wychodząca 
gazeta była gazetą rządową. 
Dopiero po abdykacji króla na 
rzecz swojego syna w 2006 roku 
nastąpiły przemiany medialne. 
W tym roku powstały media 
prywatne, które lepiej lub go-
rzej radzą sobie na lokalnym 
rynku. Sytuacja mediów do dzi-
siaj jest jednak trudna – brakuje 
odpowiedniego finansowania, 
a także konsumentów. My jeste-
śmy społeczeństwem, które lubi 
czytać i sprawia nam to, nawet 
w czasie wolnym, przyjemność. 
W Bhutanie nie było wcześniej 
gazet. Od razu pojawiły się me-
dia audiowizualne. To sprawiło, 
że Bhutańczycy nie chcą czytać. 
Czytanie jest kojarzone z ciężką 
pracą i nauką. Media w Bhutanie 
są inne niż w Polsce. Jeśli włą-
czymy tam np. telewizję, to za-
uważymy, że prezentowane re-
klamy nie są tak nachalne jak 
u nas. Nie ma w nich również 
żadnej przemocy, wulgarno-
ści czy golizny, bo zabraniają 
tego regulacje prawne. Poza tym 
w mediach nie uświadczymy 
treści zewnętrznych. Materiały 
produkują sami, dlatego we 
wszystkich mediach dominuje 
Bhutan. Nie ma praktycznie żad-
nych informacji o innych pań-
stwach, nawet z Azji.

Mateusz Kossakowski

Dr Szymon Żyliński pracuje na co dzień w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jego zainteresowania wybie-
gają jednak poza sztywne naukowe ramy. Swoją pracę doktorską poświęcił medial-
nym reprezentacjom fenomenu autostopuw PRL i po roku 1989, a obecnie zajmuje 
się systemem medialnym Bhutanu. Prowadzi na YouTube kanał popularno-naukowy 
„Vlog Wykładowcy”.

Świat Vlogerów i YouTuberów

Dr Szymon Żyliński
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-Czy planowane zmiany w or-
dynacji wyborczej to dobry kie-
runek dla samorządu i dla nas 
wszystkich?
Niektóre zmiany są potrzebne, 
bezdyskusyjne. Kwestia budże-
tów obywatelskich, wzmocnie-
nie roli i rangi radnych, moż-
liwości kontrolnych radnych 
opozycyjnych, obowiązek wysłu-
chania przez wójta, wzmocnie-
nie roli przewodniczącego rady, 
wyłączenie biura rady jako struk-
tury stricte dla przewodniczącego 
i samej rady z urzędu miasta, czy 
gminy. Gdyby te zmiany pojawiły 
się jako oddzielny projekt rzą-
dowy, czy projekt poselski nie by-
łyby problematyczne i każdy pod-
pisywałby się pod nimi obiema 
rękoma. Nie podobałyby się nie-
którym samorządowcom, bo 
równoważą silną dzisiaj pozycję 
wójta i burmistrza w relacjach 
z radnymi, a szczególnie radnymi 
opozycyjnymi. Problemem jest 
kwestia zmian w kodeksie wybor-
czym. Nie powinno się tego robić 
na rok przed wyborami. 
-Czy Prawo i Sprawiedliwość 
chce wygrać więcej korzyści po-
litycznych, wprowadzając teraz 
te zmiany, przez zaskoczenie?
Mam wrażenie, że Prawo i Spra-
wiedliwość uparło się przegrać 
te wybory samorządowe i prze-
kombinowało. Platforma nie musi 
już dzisiaj nic robić. PO może 
krzyczeć, że to koniec z demo-
kracją i samorządami, ale tak na-
prawdę zacierają ręce. Trwają już 
rozmowy między Nowoczesną 
a Platformą, o koalicji i wspól-
nym starcie. Prawica też szuka 
koalicjantów, by stworzyć dwa 
walce. I stąd my, jako Kukiz 15’, 
nie będziemy jednym z dwóch 
walców. Będziemy tarczą, która 
postara się ochronić tych, którzy 
nie chcą na starość być w partii, 
tych którzy chcą być wolni i oby-
watelscy, którzy chcą być tylko 
radnymi, a nie funkcjonariuszami 
partyjnymi.
-Dotknął Pan spraw związa-
nych z samoorganizacją opo-
zycji do wyborów samorządo-
wych. Jak Pan ocenia szanse 
opozycji na zjednoczenie się?
Dzisiaj nie wiemy, jaką mamy 
ordynację. Wszystkie dyskusje 
o koalicjach, układach, listach, nie 
mają sensu, bo nie wiemy o czym 
dyskutujemy, jakie mają to być 
wybory. Może być tak, że naci-
ski społeczne, samorządowców, 
prawników i sędziów z Państwo-
wej Komisji Wyborczej będą tak 
wielkie, że pan prezes się obu-
dzi, postanowi jednak wyborów 
nie przegrać i wycofa się z pro-
ponowanych aktualnie wariantów 
przepisów wyborczych. Propo-
nowane zmiany kodeksu wybor-
czego to buble prawne. Zostało 
to totalnie rozjechane przez Ku-
kiza i sędziów Trybunału. Do 

tego, oczywiście dołączył się 
chór, udających zrozpaczonych, 
kolegów z Platformy i Nowocze-
snej. Wierzę, że w życiu każdego 
polityka przychodzi moment re-
fleksji,  i że prezes taką refleksję 
będzie miał. Od 28 listopada do 
1 grudnia, będzie trwało pierw-
sze posiedzenie Podkomisji Nad-
zwyczajnej. Mamy zatem cały ty-
dzień, na przygotowanie projektu 
ustawy do Sejmu. To pokazuje jak 
szybko Prawo i Sprawiedliwość 
chce dokonać tej zmiany. Zmiany, 
likwidującej jednomandatowe 
okręgi wyborcze, wprowadza-
jącej komisarzy wyborczych na 
gruncie wojewódzkim i powiato-
wym, oraz urzędnika wyborczego 
w gminach. Klasyk mówił, że nie 
ważne kto jak głosuje, ważne kto 
jak liczy głosy. Dzisiaj, pojawiła 
się nowa maksyma – ważne kto 
jak rysuje okręgi wyborcze. Przy 
obecnej bazie naukowej, socjolo-
gicznej i demograficznej, można 
zbudować mapę preferencji po-
szczególnych opcji, wykorzystać 
tę wiedzę i manipulować wielko-
ściami i układem okręgów wy-
borczych. To pokazuje, że ła-
mie się jedną ze starych, dobrych 
praktyk: na rok przed wyborami 
nie dotykamy kodeksu wybor-
czego. 
Wprowadzamy, na przykład za-
sadę, że każdy mieszkaniec War-
mii i Mazur, niezależnie od mia-
sta i gminy, może startować tam 
gdzie chce, np. ktoś z Dobrego 
Miasta może być radnym Olsz-
tyna. Radnym zostanie osoba, 
która nie zna realiów i miasta. Nie 
zna ludzi i ludzie go nie znają. 
Staje się typowym aparatczy-
kiem, bez urazy, przewożonym 
przez lidera partii w torbie, czy 
w teczce. Pojawia się coś kolizyj-
nego, co mieliśmy w latach PRL-
-u. Jak widzimy stare wraca. 
-Jak Pan ocenia ostatnie wystą-
pienie Przewodniczącego Pań-
stwowej Komisji Wyborczej 
w Sejmie i później komenta-
rze partii rządzącej, która wy-
daje się lekceważyć racjonalny 
głos rozsądku? Padły tam do-
syć poważne zarzuty przeciwko 
kształtowi proponowanych 
zmian, a z drugiej strony argu-
menty o braku czasu na wpro-
wadzenie tych zmian. 
Szef PKW powiedział to, co po-
winien powiedzieć prawdziwy 
szef, który ma świadomość od-
powiedzialności nie tylko za swój 
urząd i obowiązki, ale Państwo. 
Pamiętając, że wybory to święto 
demokracji, powiedział prawdę. 
Rozumiem, że politykom najła-
twiej wydaje się cudze pieniądze. 
Nie ma znaczenia, to że system 
komputerowy kosztował ponad 
trzy miliony. Dla jednych to jest 
mało, ale dla innych dużo. To pie-
niądze publiczne, nasze pienią-
dze. Ten system komputerowy 

z chwilą zmiany kodeksu wy-
borczego, który proponuje PiS, 
pójdzie do kosza. To jest pierw-
szy przykład głupoty politycznej, 
która nas czeka. Druga sprawa, 
trzeba zrobić nowy komputerowy 
program wyborczy, ogłosić prze-
targ, zbudować zespół, przetesto-
wać, zbadać… 
-Nie można tego wszystkiego 
zrobić dopóki nie znamy granic 
okręgów wyborczych.

A granice wyznaczają komisa-
rze. PKW, mimo że zakładamy 
ustawę w styczniu, nie może nic 
robić, dopóki komisarze woje-
wódzcy i powiatowi nie będą 
powołani. Jest to kwestia po-
nad trzech miesięcy. Oni dzielą 
okręgi. Stare mogą zostać, ale 
nie muszą, a wtedy cały system 
musi być przetestowany. Zaczyna 
się proces ewentualnego urucho-
mienia dalszych prac. Wspomnę 
kwestię zakupu kamer. To ważna 
sprawa, tylko dlaczego nie zro-
biono tego wcześniej? Na to po-
trzebne są pieniądze. To nie jest 
tak, że ktoś ogłasza – kupujemy 
kamery. Najpierw trzeba wskazać 
pieniądze w budżecie, pozycje, 
te pieniądze zabookować. Do-
piero wtedy ogłaszamy przetarg, 
a gdy jest rozstrzygnięty – dzia-
łamy. Kiedy to ma być zrobione? 
Czas mija i kwestia transparent-
ności kamer nie jest realizowana. 
Urny można było kupić dwa lata 
temu i dzięki Bogu już są. To po-
kazało, że ktoś zapomniał pomy-
śleć o kamerach i pieniądzach. 
Takie wybory dzisiaj to wyda-

tek rzędu 300 milionów złotych, 
ale jak będą dwie komisje, mo-
żemy się otrzeć o 800 milionów  
złotych. Możemy mieć jedne 
z najdroższych w historii wybo-
rów samorządowych w Polsce. 
W dyskusji sejmowej powiedzia-
łem wyraźnie, że wszystkie siły 
polityczne w sejmie zgodziły się 
w jednym – to co było do tej pory, 
było złe. Panowie z PO i PiS się 
licytowali, kto kiedy oszukiwał, 
jak bardzo i dlaczego tak bardzo 
bolało. Mówię, skoro już wiecie, 
że sześć dni to złe liczenie, to da-
jemy wam propozycję – zostaw-
cie JOWY, bo tam się liczy w go-
dziny. 

-Z praktyki jednak wynika, że 
JOWY nie zawsze się spraw-
dzają. Samorządowcy podno-
szą kwestię, że radni pocho-
dzący z jednomandatowych 
okręgów wyborczych czę-
sto zapominają, że reprezen-
tują interesy całego społeczeń-
stwa i wszystkich mieszkańców 
gminy, a zabiegają przed wybo-
rami tylko o potrzeby wybor-
ców ze  swojego okręgu. 
Siła JOWÓW polega na tym, że 
kandydatem na radnego może 
być każdy. Jeśli przegrywają 
kandydaci wójta czy burmistrza 
i wchodzi opozycja, to znaczy, że 
pan wójt wybrał złych kandyda-
tów. Czy sprawiedliwe jest to, że 
z listy partyjnej wchodzą do rady 
ci, którzy mają dwadzieścia gło-
sów, a nie ci, którzy mieli pięć-
set, bo ich lista nie przeszła progu 
wyborczego? Czy to jest sprawie-
dliwe? 
-Polska składa się z 2,5 tys. 
gmin, gdzie przeważnie średnia 
mieszkańców jest w granicach 
15-20 tys. Czy w związku z tym 
radni, których jest obecnie pięt-

nastu, nie powinni reprezento-
wać interesów całej społeczno-
ści lokalnej?
Definiujemy to jako chorobę, wi-
rus grypy partyjniactwa. Przez 
27 lat partie polityczne zro-
biły wszystko, żeby upartyjnić 
i pomieszać w głowach ludzi 
w sejmikach, powiatach, nawet 
w większych miastach, mówiąc 
– ty jesteś władza. Ludziom za-
czyna się to mylić z sejmem. 
Żeby układać chodniki nie trzeba 
legitymacji partyjnej, trzeba być 
gospodarzem. Nie wierzę w to, 
że radny z jakiejś gminy nie ma 
świadomości, że musi myśleć 
w kategoriach całej gminy, bo 
szkoła nie jest w każdej wsi. 
-Teraz właśnie, rok przed 
wyborami, radni zabiegają 
o chodniki i ulice, ale nie w całej 
gminie, tylko w swoim okręgu 
wyborczym. 
Ale tak jest zawsze. Dlatego są 

budżety obywatelskie i fundu-
sze sołeckie. Są jednocześnie 
tzw. zadania mikro, by w da-
nej wsi postawić słup oświetle-
niowy, wyremontować chodnik, 
albo przystanek autobusowy, 
ale tam nie ma szkół, bo szkoła, 
czy przedszkole jest jedno na 
całą gminę. Są też zadania ma-
kro, które z natury będą obej-
mowały całą gminę. Nie wierzę 
w to, że radni są tak nieświa-
domi, że muszą myśleć i o swoim 
okręgu, i o całości jako wspól-
nocie, bo budżet ma gmina. Mó-
wię, że JOWY są sprawiedliwe, 
bo taka jest demokracja, że każdy 
chce wygrać. Startuje pięciu kan-
dydatów i słyszę, że głosy są 
zmarnowane. Jak to zmarno-
wane? Wszyscy wiedzą, że jest 
tylko jedno miejsce na podium. 
To znaczy, że ktoś musi wygrać 
i on może wygrać dwudziestoma 
głosami, stoma, a nieraz jednym. 
Gdy jest remis – trzeba losować. 
Czy to nie jest demokracja? Dzi-
siaj Prawo i Sprawiedliwość do-
staje baty od Platformy za to, że 
„35% społeczeństwa was po-

parło, to nie macie prawa nic ro-
bić, bo to nie jest demokracja, 
bo nie macie takiego mandatu”. 
To jest właśnie pułapka, w którą 
samo Prawo  i Sprawiedliwość 
wpada, zarzucając Platformie 
nieuczciwość. Zwróćmy uwagę 
na tę interesowność partyjniac-
twa. Zapominając o tym, że siła 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych polega na tym, że 
wyborca wie kogo wybiera. Ma 
jedną kartkę, nie książeczkę. Jest 
prosta zasada – kto dostaje naj-
więcej głosów, zostaje radnym. 
Dlatego tam gdzie były JOWY, 
było 2% głosów nieważnych 
w skali kraju. W sejmikach wo-
jewódzkich nawet 30%. Czy od-
danie czystej kartki przez obywa-
tela to głos nieważny, czy żółta, 
a nawet czerwona kartka dla 
klasy partyjnej? Może czas naj-
wyższy wprowadzić w polskim 
systemie wyborczym,  obok listy 
kandydatów, jeszcze jedną kratkę 
„Jestem przeciwko wszystkim”. 
Może ludzie chcą kartki z kra-
teczką „Chcę się wstrzymać od 
głosu”. Posłowie czy radni mają 
opcje, kto jest za, kto jest przeciw, 
kto się wstrzymuje, a wyborca 
musi zagłosować tak, albo nie. 
Nie ma prawa się wstrzymać, nie 
ma prawa być przeciwko wszyst-
kim partiom i listom, a chce wy-
konać obywatelski obowiązek 
głosowania. Będę zwolennikiem 
tego, by pojawiła się opcja głosu 
wstrzymującego się. Wyborca 
ma prawo powiedzieć „Mam was 
w nosie. Przyszedłem dlatego, że 
jestem Polakiem i chcę powie-
dzieć wam, że nie zgadzam się 
na to jak pracujecie, lekceważy-
cie ludzi, marnujecie pieniądze 
publiczne”. Nie ma co zrobić. Ma 
podrzeć kartkę? Niech zakreśli 
„Nie chcę was”. 
-Czy nie byłoby racjonalniej 
przeprowadzić ogólnonaro-
dową dyskusję na temat zmian, 
nie tylko w ordynacji wybor-
czej, ale też zmian w konstytu-
cji? Zapytać nas, wyborców, 
czego chcemy?
Prezydent rozpisuje referen-
dum i po kraju jeździ jego ekipa. 
W Olsztynie konsultacje zapla-
nowano na godzinę 13:00. Kto 
w środku dnia pracy przyjdzie na 
konsultacje pana prezydenta na 
Kortowo? Chyba studenci, albo 
urzędnicy. Wiem, że PiS nie przy-
jedzie, bo w skali kraju jest to te-
mat bojkotowany i lekceważony. 
Nikt o tym nie mówi, nie pisze. 
Jeżeli w miastach wielkości Ka-
towic, Poznania, przychodzi na ta-
kie spotkanie siedemdziesiąt osób, 
to co to znaczy? Jest milczenie 
mediów, polityków. To jest udo-
wadnianie prezydentowi, że po 
pierwsze: takie referendum to my 
mamy w nosie i się tym nie bę-
dziemy zajmować. Po drugie: pan 
prezes chce pokazać panu pre-
zydentowi, gdzie jest jego miej-
sce i  jaka jest jego realna siła. Po 
trzecie: tak naprawdę wychodzi, 
że w Polsce mamy bardzo realny 
POPiS, i ani PO, ani PiS-owi nie 
jest na rękę zmiana konstytucji. 
Jest bardzo dobrze, bo jest mętna 
woda, a w mętnej wodzie najlepiej 
robi się różne przekręty, co mo-
żemy zobaczyć i odczuć. 
Wywiad został nagrany 28 listo-
pada 2017 roku.

Dariusz Gołębiowski, Wsp.(iz)

CZAS NA POLITYKĘ, to cykliczny program publicystyczny tvsamorzadowa.pl 
z udziałem gości z regionu Warmii i Mazur. W programie zadajemy pytania związane 
z aktualnymi wydarzeniami w polityce krajowej, regionalnej i lokalnej. Odpowiedzi 
prezentujemy w formie wywiadu. Z posłem Andrzejem Maciejewskim, KUKIZ 15’ roz-
mawiamy m.in. o projektowanych zmianach w ordynacji wyborczej.

Nie powinno się tego robić 
na rok przed wyborami 

Andrzej Maciejewski, poseł  KUKIZ 15’.Kadr z programu „Czas na politykę”
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W krajowych zmaganiach ora-
torskich wzięli udział najlepsi 
krasomówcy z całej Polski.
Wychowanka Anny Wiatrak wy-
głosiła tekst pt. „Powiatowy czar 
miasteczek, czyli w sieci Cit-
taslow na Warmii” i  zajęła  6 
miejsce, plasując się w pierw-
szej dziesiątce złotoustych.
Wymownie i szczerze zachęciła 
do wizytowania  „ślimaczych” 
miasteczek  powiatu lidzbar-
skiego, do których należy przy-
jechać.  Nie tylko „dla ludzi, 
którzy mają tu dobre serca, są 
bardzo gościnni, gospodarni i 
chętnie wszystkich witają”, ale 
także dla eterycznego powietrza 

i  pięknej kultury.
Ekspresyjnie przekonywała do 
odwiedzenia wyjątkowej War-
mii, do której pała się miłością 
od pierwszego wejrzenia. To 
urokliwy prezent turystyczny.
Zapraszając  do odbioru nie-
zwykłej nagrody podkreśliła, że 
jest ona darem naszej małej oj-
czyzny, zwłaszcza dla tych, któ-
rzy nie lubią pośpiechu, a cenią 
sobie wszystko, co mieści się w 
pojęciu „atmosfera”.
Podejmowane wyzwania spra-
wiają, że działalność  Młodzie-
żowego Domu Kultury sprzyja 
promocji dziedzictwa Warmii 
i tożsamości lokalnej poprzez 

propagowanie niepowtarzalnego 
piękna niezwykłej krainy, która 
nieodwołalnie pobudza zmysły 
zarówno mieszkańca, jak i tury-
sty.
Zajęcia  W MDK nie tylko ak-
tywizują intelektualnie i bogacą 
sztukę kunsztu aktorskiego, ale 
także kształtują poczucie przy-
należności do miejsca zamiesz-
kania. Niewątpliwym  aspektem 
wychowawczym placówki jest 
rozwijanie pasji z możliwością 
wyrażania siebie w odsłonie au-
torskich tekstów, wiernie zwią-
zanych z najbliższym środowi-
skiem.

red

W zawodach mogą startować za-
wodniczki i zawodnicy nie biorący 
udziału w rozgrywkach ligowych 
Polskiego Związku Tenisa Stoło-
wego do II Ligi włącznie. Organiza-
tor nie przewiduje opłaty startowej 

oraz podziału na kategorie wiekowe. 
Zawody odbędą się zgodnie z prze-
pisami PZTS.
Zapisy do turnieju trwać będą do 14 
grudnia 2017r do godz.14.00, które 
można realizować telefonicznie pod 

numerem 89 7672087( pn-pt do 
godz.15.00) lub drogą elektroniczną 
na adres osir@lidzbarkwarminski.
pl. Uroczyste otwarcie zawodów 
przewidziano na godz.10.30

red

REKLAMA

17 grudnia 2017r od godz.10.00 w hali widowiskowo- sportowej przy ul. Polnej 36 
odbędą się Otwarte Mistrzostwa Lidzbarka Warmińskiego w tenisie stołowym kobiet 
i mężczyzn o puchar Burmistrza Jacka Wiśniowskiego.

REKLAMA

Otwarte Mistrzostwa 
Lidzbarka Warmińskiego 
w Tenisie Stołowym

W dniach 17 – 19.11.2017 r. uczestniczka pracowni teatralnej Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, Gabriela Walicka, uczennica lidzbar-
skiego ZSO, reprezentowała województwo warmińsko – mazurskie podczas 42 Ogól-
nopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej w Golubiu - Dobrzyniu. 

Wychowanka  MDK celująco 
zaprezentowała województwo 
warmińsko–mazurskie

Gabriela Walicka, uczennica lidzbarskiego ZSO na Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkolnej w Golubiu – Dobrzyniu
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Wiceburmistrz Dobrego Mia-
sta Beata Harań uważa, że 
w Dobrym Mieście nie jest to 
żadna nowość- Od lat wspie-
ramy rozwój budownictwa 
mieszkaniowego. Nasza boni-
fikata polega na tym, że odda-
jemy działki w użytkowanie wie-
czyste. Oznacza to, że nabywca 
z wylicytowanej kwoty płaci 
tylko 25%, a pozostałą część 
może spłacać przez 99 lat lub 
po pewnym czasie przekształ-
cić ją z użytkowania wieczystego 
w prawo własności. W ten spo-
sób gmina przekazała pod bu-
downictwo mieszkaniowe tereny 
pod osiedle, położone w pobliżu 
basenu oraz na rogu ulicy Łu-
życkiej i Grudziądzkiej. Działki 
na Grudziądzkiej można było 
nabyć za 6-7 tysięcy złotych. Na-
bywcy działek mogą zainwesto-
wać dzięki temu większą kwotę 
w budowę domu. Gmina dyspo-
nuje także terenami pod budow-
nictwo wielorodzinne. Niedawno 
została sprzedana działka na 
ulicy Górnej, położona w atrak-

cyjnym miejscu, blisko centrum 
miasta. Mam nadzieję, że po-
wstanie tam piękny blok miesz-
kalny. 
Terenów nie brakuje 
W opracowaniu jest Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego, który zakłada, że 
w kolejnych latach Gmina prze-
każe na podobnych zasadach na-
stępne tereny pod zabudowę. 
Duża działka w zabudowie wie-
lorodzinnej jest zaplanowana 
na ulicy Łużyckiej w pobliżu 
„Rancza w dolinie”. Do sprze-
daży, czyli właściwie do odda-
nia w użytkowanie wieczyste 
za 25% wartości, przygotowuje 
się w tej chwili działki na ulicy 
Cmentarnej. Nowe działki po-
wstaną na Przysiółku Górnym 
przy przedłużeniu ulicy Dłu-
giej. Miasto dysponuje ponadto 
około 2 hektarami ziemi pod la-
sem, w przedłużeniu ulicy Cze-
sława Miłosza. Mają tam być 
przygotowane działki pod za-
budowę jednorodzinną, na którą 
jest obecnie największe zapo-

trzebowanie. Planuje się wy-
dzielenie w tym miejscu 10 
działek. Każda działka w zabu-
dowie jednorodzinnej ma około 
800 m². Miejsca pod nową za-
budowę są o tyle korzystne, że 
wszędzie jest blisko do infra-
struktury. Gmina będzie także 
sprzedawać działki na ulicy Ar-
tylerzystów. Do tej pory przewi-
dywano, że powstanie tam bu-
downictwo szeregowe, jednak 
zmieniono plan zagospodarowa-
nia przestrzennego i w tej chwili 
tereny te zostają przeznaczone 
pod zabudowę jednorodzinną. 
Gmina dysponuje ponadto bar-
dzo pięknie położonym terenem 
w Kłódce, za przystanią kaja-
kową. Do tej pory planowano go 
przeznaczyć pod zabudowę re-
kreacyjną. Tereny te będą jednak 
w najbliższych latach przygoto-
wane pod budownictwo miesz-
kaniowe. Gmina ma nadzieję, 
że uda się przy okazji sprzedaży 
kolejnych działek budowlanych 
wprowadzić u siebie model bu-
downictwa z kooperatywą. Jest 

to, jeszcze przedwojenny, sys-
tem budowania, szczególnie 
rozpowszechniony w Niem-
czech. Polega na tym, że grupa 
osób wspólnie podejmuje się na-
bycia nieruchomości i wybudo-
wania na niej budynku wieloro-

dzinnego. Kooperatywa potania 
koszt budowy mieszkań i ma tę 
wartość dodaną, że ludzie sami 
wybierają sobie sąsiadów i mają 
wpływ na wygląd swoich miesz-
kań. W kilku miastach w Polsce, 
np. w Łodzi i na Wybrzeżu taki 

rodzaj budownictwa jest bardzo 
skuteczny. W Dobrym Mieście 
odbyło się już spotkanie z grupą 
młodych ludzi, których pomysł 
budowania w kooperatywie bar-
dzo zainteresował. 

rad

W ostatnim czasie wiele gmin w Polsce udziela różnego rodzaju bonifikat przy zaku-
pie działek budowlanych dla osób korzystających z programu „Rodzina 500 plus”. 
Taka oferta ma umożliwić rodzicom zainwestowanie w przyszłość dzieci, a młodych 
ludzi skłonić do pozostania w swoim rodzinnym mieście na stałe. 

Nowe stawki mają zachęcić wła-
ścicieli firm transportowych do 
rejestrowania swojego biznesu 
w Świątkach. Ich wysokość jest 
uzależniona od masy całkowi-
tej pojazdów z także od spełnia-
nia dopuszczalnych europejskich 
norm dotyczących poziomu emi-
sji spalin. I tak na przykład, od 
samochodu ciężarowego o ma-
sie całkowitej powyżej 3,5 tony 
do 5,5 tony włącznie, dla po-
jazdu spełniającego europejskie 
normy dotyczące poziomu emi-
sji spalin, stawka podatku wy-
nosi 150 zł, natomiast dla pojazdu 
nie spełniającego tych norm– 400 
zł. Różnica w wysokości stawek 
wzrasta w odniesieniu do samo-
chodów o większej masie. Stawka 
dla pojazdu powyżej 5,5 tony do 
9,00 ton włącznie, spełniającego 
normy dotyczące poziomu emi-
sji spalin wynosi 200 zł, nato-
miast właściciel pojazdu niespeł-
niającego tych norm zapłaci 500 
zł. W przypadku pojazdów powy-
żej 9 ton, a poniżej 12 ton różnica 
w wysokości podatku wynosi już 
500 zł (300/800zł). Szczegółowe 
wysokości stawek podatku od 
środków transportowych w roku 
podatkowym 2018 na terenie 
Gminy Świątki podane są na stro-
nie Urzędu www.swiatki.pl. 

Stawki podatku 
od nieruchomości 
na 2018 rok

Od gruntów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewiden-

cji gruntów i budynków od 1 
m² powierzchni stawka wynosi 
0,89 złotych. Podatek od grun-
tów położonych pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych wyniesie 4,63 

złotych od 1 ha powierzchni . 
Stawka od pozostałych gruntów, 
w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicz-
nego, wyniesie 0,36 złotych od 
1 m² powierzchni. Od gruntów 
niezabudowanych, objętych ob-
szarem rewitalizacji i położo-
nych na terenach, dla których 

miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod zabu-
dowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w ży-
cie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono 

budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, stawka 
od 1 m² powierzchni ma wyso-
kość 3,04 złotych. Od budyn-
ków mieszkalnych stawka za 
1 m² powierzchni użytkowej 
wyniesie 0,75 złotych, nato-
miast od budynków związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 16 zł. 
Od budynków zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym 
za 1 m² powierzchni użytko-
wej trzeba będzie zapłacić 10,80 
złotych. Podmioty udzielające 
świadczeń zdrowotnych będą 
musiały zapłacić 4,61 złotych 
1m² powierzchni użytkowej 
w budynkach, w których udzie-
lane są takie świadczenia. Poda-
tek od pozostałych budynków, 
w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego wy-
niesie 6,50 za 1m² powierzchni 
użytkowej. Uchwała reguluje 
także wysokość podatków od bu-
dynków przeznaczonych na cele 
rekreacyjne i letniskowe. I tak, 
wyniesie on 7,77 złotych od 1m² 
powierzchni użytkowej.

rad

Radni Rady Gminy Świątki w ostatnim dniu listopada uchwalili wysokości stawek 
od środków transportowych a także stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok. 

Gmina Świątki przyjazna firmom 
transportowym i środowisku naturalnemu

Dobre Miasto atrakcyjne dla osób
pragnących mieć własny dom

Dobre Miasto przygotowuje tereny pod budownictwo mieszkaniowe

Niższe podatki od środków transportu w Gminie Świątki
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Od 15 grudnia na Sce-
nie Dużej będzie można zo-
b a c z y ć  „ Wi e l e  h a ł a s u 
o nic” Wiliama Shakespeare’a. 
Akcja rozgrywa się na Sycy-
lii. Do domu Leonata przyjeż-
dża książę Claudio wraz ze świtą 
przyjaciół. Claudio zakochuje 
się w pięknej Hero – niemej 
córce gospodarza. Towarzystwo 
wspólnie imprezuje planując 
ślub Claudia i Hero, a przy okazji 
bawi się swatając dwójkę indy-
widualistów o ciętych językach - 
Beatrice i Benedicka. Obie pary 
stają się przedmiotem dworskich 
intryg i manipulacji. Dla bohate-
rów to czas flirtów i uczuć, po-
nieważ niemal każda z postaci 
z kimś romansuje. „Wiele ha-
łasu o nic” to komedia o miło-
ści w klimacie gorącego połu-
dnia pełna dowcipu, lekkości, 
intryg i wielu żartów słownych. 
Jak mówi reżyser przedstawie-
nia, Andrzej Majczak - „Wiele 
hałasu o nic” to korowód rozko-
chanych par. Shakespeare roz-
grywa swą iskrzącą dowcipem 
opowieść w scenerii słonecznej 
Sycylii, wyspy młodości i tem-
peramentu, odważnych dekla-
racji, emocjonalnych spełnień 
i niedosytów. Ale, jak to w kome-
dii, owe nieustanne rozminięcia 

czynią ją rozbrajająco zabawną. 
Spektakl to także propozycja 
sylwestrowa Teatru. Szczegóły 
znajdą Państwo na stronie www.
teatr.olsztyn.pl .
przekład: Stanisław Barańczak, 
reżyseria – Andrzej Majczak, 
scenografia – Urszula Czer-
nicka, muzyka – Marcin Ru-
miński.

Obsada: Agnieszka Castella-
nos-Pawlak, Agnieszka Giza, 
Aleksandra Kolan, Katarzyna 
Kropidłowska, Alicja Piątek 
(gościnnie), Dawid Dziarkow-
ski, Cezary Ilczyna, Grzegorz 
Jurkiewicz, Marcin Kiszluk, 
Maciej Mydlak, Paweł Par-
czewski, Dariusz Poleszak 
i Wojciech Rydzio.

W ciągu wieków napotkały wiele 
trudów z dobrowolnym odda-
niem duszy. Niewątpliwie ułatwia 
to urok osobisty, na przykład taki, 
jakim dysponuje Lucjusz – jeden 
z igrających diabłów w spektaklu 
Olsztyńskiego Teatru Lalek.
Lucjusz to iście piekielny uwo-
dziciel. W jego przedsięwzięciach 
pomaga mu błyskotliwość i dia-
belska przystojność - przekonają 
się o tym szczególnie kobiety, na 
których dusze czyha. Wiedzie je 
na manowce, ich cyrografy ma 
w zasadzie w ręce. Jednak czy 
wszystko pójdzie po jego myśli 
– do końca nie wiadomo. W spra-
wach piekła rzeczy zawsze mogą 
przybrać dziwny obrót… 
Sylwestrowe „Igraszki z dia-
błem” 31 stycznia na dużej scenie 
Olsztyńskiego Teatru Lalek.
Rezerwacje przyjmowane są do 
10 grudnia.
Bilety w cenie 120 zł dostępne są 
w kasie oraz online na stronie Te-
atru.
Więcej informacji udziela Biuro 
Organizacji: tel.  89 5387030.
Fot. Archiwum Teatru

Bartoszyce staje się miastem filmowym. To tu-
taj już od 6 lat odbywają się przeglądy filmów 
o tematyce historycznej – pokazywane są filmy 
dokumentalne i fabularne. Aulę miejscowego 
LO zapełniają widzowie w ilości 150-200 osób. 
Obok filmów prezentowani są artyści z kręgu 
historycznego i patriotycznego. Organizuje się 
spotkania ze świadkami historii. Dotychczas na 
przeglądach zaprezentowano ponad 20 filmów. 
Na Przeglądzie Filmów Prawdziwych w dniach 
12-14.12.br. wyemitowane zostaną filmy: 
 
 „Pamięć. Tajemnice lasów Piaśnicy”
Jest opowieścią o zbrodniach hitlerowskich na Po-
morzu z czasów II wojny światowej, która roz-
grywa się w trzech aktach. Akt pierwszy to re-
konstrukcja tragicznych wydarzeń w pierwszych 
miesiącach niemieckiej okupacji na Pomorzu i w 
lasach Piaśnicy. Drugi to pełna tajemnic, niedo-
mówień i manipulacji historia pamięci o piaśnic-
kiej zbrodni w czasach komunizmu. Natomiast 
akt trzeci to zajmująca opowieść o tych, którzy 
mimo problemów i obojętności otoczenia starają 
się przywrócić tym wydarzeniom prawdziwy wy-
miar historyczny, a ofiarom oraz ich rodzinom po-
zwolić na godne uczczenie pamięci tych, którzy 
kiedyś zniknęli z ich życia, pozostawiając do dziś 
trwające cierpienie. Film jest nie tylko opowieścią 
historyczną, to uniwersalny moralitet o potrzebie 
wspierania pamięci narodowej i osobistej, na któ-
rej współcześni Polacy budują swoją tożsamość i 
przyszłość.

 „Lustro”
Na XXXII Międzynarodowym Katolickim Festi-
walu Filmów i Multimediów KSF Niepokalana 
2017 zdobył I Nagrodę w kategorii Dokument Hi-
storyczny . Na festiwal zgłoszono 240 prac z ca-
łego świata. Film  „Lustro” opowiada o Edwardzie 
Padkowskim, żołnierzu Narodowej Organiza-
cji Wojskowej   i AK, uciekinierze z Auschwitz i 
aresztu UB . Dokument  „Lustro” to opowieść o 
bohaterstwie, ale też o wierności zasadom, nie-
zmienności przekonań i wartości w zmieniającym 

się świecie. Edward Padkowski nigdy nie wyrzekł 
się ich dla kariery czy pieniędzy. Nie doszedł do 
majątku, ale ze spokojem mógł spojrzeć w lustro.

 „Solidaruchy z Rakowieckiej”
Bohaterami filmu są działacze opozycji antyko-
munistycznej lat 70. i 80. w PRL, osadzeni w wię-
zieniu na Rakowieckiej w Warszawie. O swoich 
przeżyciach opowiada 9 opozycjonistów m.in.: 
Czesław Bielecki, Zofia Romaszewska, Kornel 
Morawiecki, Romuald Szeremietiew, Andrzej Ko-
łodziej. Ten film mówi dość dobrze młodemu po-
koleniu, że mamy dystans do siebie – powiedział 
Czesław Bielecki – Uważamy, że nam się po pro-
stu udało. Mamy poczucie, że warte to było ceny, 
którą zapłaciliśmy. Jesteśmy szczęśliwym pokole-
niem, któremu nie pogruchotano kości – dodał je-
den z bohaterów dokumentu. Pierwszy raz byłem 
aresztowany, jak miałem 20 lat. Szybko nabrałem 
umiejętności „siedzenia”. Pewnie dlatego mnie co 
pewien czas wsadzano, a ja już się tego tak strasz-
nie nie bałem – dodał.

 „Wyklęty”
Pierwowzorem dla twórców był Józef Franczak 
„Lalek” - ostatni z wyklętych.
Producentów filmu zastanawiało  przede wszyst-
kim, jak silną trzeba mieć psychikę, żeby postę-
pować tak jak on. Jakim trzeba być, żeby tyle lat 
się ukrywać, mając świadomość, że cały czas jest 
się tropionym. Ukrywać się codziennie w innym 
miejscu, ze świadomością, że wszyscy przyjaciele 
nie żyją i jest się samym. Chować się w lesie bez 
najbliższych, bez ukochanej. I znosić to przez 20 
lat. To jest niewyobrażalne! Reż. Konrad Łęcki 
- Należy pamiętać, że w podziemiu antykomu-
nistycznym w szczytowym momencie walczyło 
kilkadziesiąt tysięcy osób. Zdarzały się więc róż-
norodne sytuacje, również błędy. Część z nich, tak 
jak w moim filmie, była efektem prowokacji bez-
pieki, podszywania się pod Wyklętych. Zdarzały 
się przypadki pacyfikacji wsi przez siły komuni-
stów, za które odpowiedzialność spadała na Nie-
złomnych.  

Gruziński balet narodowy „Sukhishvili”  - je-
den z czolowych i największych tanecznych ze-
społów świata, który posiada swoją własną or-
kiestrę. W swojej historii wyruszył na ponad 
300 tournée, członkowie zespołu 11 razy obje-
chali 5 kontynentów i 90 krajów, odbyli tysiące 
koncertów, które łącznie widziało dziesiątki mi-
lionów widzów na całym świecie!

Występ zespołu nazwano „najlepszym show na 
Broadwayu”, w Australii uznany był on za „ósmy 
cud świata”, a po koncercie na najsłynniejszej sce-
nie w Lа Scala, kurtynę podnoszono aż 14 razy, 
pobijając tym samym rekord Caruso (podniesienie 
kurtyny 11 razy).
Gruziński Balet Narodowy „Sukhishvili” powstał 
70 lat temu i bazuje na tradycyjnych tańcach na-
rodowych, ale żeby występy były jeszcze bardziej 
spektakularne, powstały nowe układy, będące do-
skonałym połączeniem urokliwego folku i kroków 
współczesnych.
Elementy sztuki walki i akrobacje, bajecznie ko-
lorowe kostiumy oraz dynamiczna, opowiedziana 
z niebywałą pasją historia sprawiają, że „Sukhi-
shvili” stanowi doskonałe show dla całej rodziny: 
od dzieci aż po seniorów.
Zespół cały czas odświeża i aktualizuje swój pro-
gram. W ramach europejskiej trasy koncertowej 
roku 2018 widzowie zobaczą najnowszy program, 
otrzymają niesamowite emocje i potężny ładunek 
energii, który można uzyskać tylko na koncercie 
Narodowego Baletu Gruzji “Sukhishvili”.

NIEBEZPIECZNE TAŃCE GRUZIŃSKICH 
MĘŻCZYZN
„Spróbujcie skoczyć w powietrzu, podginając ko-
lana pod siebie. Potem upadnijcie na klęczki na 
podłogę i skoczcie ponownie, żeby znów upaść 
i kontynuować! A potem kręćcie się na palcach 
w miękkich butach z taką szybkością, żeby nikt 
nie rozpoznał waszego własnego oblicza. A po-

tem zróbcie okrążenie wokół sceny na klęczkach. 
Urzeknijcie przepiękne damy, które obserwują 
spokojnie i figlarnie wasz śmiały taniec, który 
stara się wywalczyć ich przychylność”.
The Washington Post (USA)

SZTORM NA SCENIE
„Gruzińscy artyści – sama doskonałość. To nawet 
nie taniec, to – lot. Sztorm na scenie”.
Daily Mirror (Great Britain)

CZAR Z GRUZJI
„Dwie i pół godziny przelatują jak sekundy, nim 
zdążysz spostrzec, patrzysz z ogromną uwagą i za-
stanawiasz, czym zachwycasz się bardziej – mu-
zyką, pięknymi kostiumami, sztuką czy niewia-
rygodną techniką tancerzy, bogatymi w tradycje 
Gruzji”. New York Post (USA)
Oficjalna strona: http://www.sukhishvili.pl
Oficjalny film promocyjny: https://www.
youtube.com/watch?v=iXqTsHFDj6w
Bilety na:  http://www.sukhishvili.pl, Eventim, 
Biletyna.pl, Pankoncert.pl 
Dla naszych czytelników będziemy mieli nie-
spodziankę. Proszę uważnie obserwować stronę: 
www.facebook.com/wgwarminska

VI Przegląd Filmów w Bartoszycach

Teatr Jaracza w Olsztynie zaprasza na ostatni spektakl premierowy w tym roku.

Szekspir w Jaraczu!

Unikalne show taneczne 
– 100 tancerzy i orkiestra na scenie

Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili”

Teatr Lalek kusi sylwestrowym spektaklem „Igraszki z diabłem” – podczas niego bę-
dzie okazja by przyjrzeć się siłom piekielnym, lepiej poznać jak bawią się i wodzą 
człowieka na pokuszenie. Diabły z przygotowały prelekcję na temat pozyskiwania 
duszy – co działa, a co nie do końca sprawdza w ich fachu.

Piekielne uwodzenie w teatrze

Gruziński Balet Narodowy „Sukhishvili” na scenie
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

ALFA Romeo 147-20, 2002r., 
+gaz, 4200zł, 572-511-246.
HONDA CRV 2.0 (4x4), 2016r. 
609-199-440.
MERCEDES klasa C W204- 
200CDI diesel, 2012r., kupiony 
w salonie IDEA w Olsztynie, 
czarny metalik, serwisowany 
w ASO. Stan perfekcyjny, 605-
137-249.
RENAULT Espace3, 2,016V 
140KM świeżo sprowadzony 7 
miejsc, ciemny grafit, 508-295-
260.
VOLKSWAGEN Passat li-
muzyna B6 highline 2.0 TDI, 
(2006) 140 KM, 164.000 km, la-
kier perła mocca, pierwszy wła-
ściciel, serwisowany w ASO 
(dokumentacja), garażowany, 
bezwypadkowy, 600-91-39-63.
VW Passat B7 MOD 2012, 
4Motion Pilne, 665-129-313.

AUTO-MOTO KUPIĘ

CAŁE, powypadkowe, 502-
180-869.

NIERUCHOMOŚCI DO 
WYNAJĘCIA/KUPIĘ

POSZUKUJĘ pokoju do wyna-
jęcia w weekendy lub dluższy 

okres z oddzielnym wejściem 
w Olsztynie. Proszę o sms.Tel. 
727243487.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

ATRAKCYJNE działki na osie-
dlu Redykajny z pełnym uzbro-
jeniem, Tel. 604-684-272; 691-
23-80-64.
DOM, 602-313-371.
DZIAŁKA budowlana 2300m2 
z warunkami zabudowy, 7km 
od Olsztyna dojazd drogą asfal-
tową, 536-191-751.
DZIAŁKI Giedajty, 600-025-
600.
FROMBORK, tanio sprzedam 
działkę budowlaną, uzbrojoną 
o pow. 1670M2 z możliwością 
przyłączenia do wody krzemo-
wej. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 502-247-257.
NOWE mieszkania w Olsztynie. 
Zamieszkaj już dziś. II Piętro, 
40,53 m2 – 161 714 zł, 2 pokoje 
z aneksem kuchennym, tel:601-
538-010.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabia-
nia dla każdego 601-64-90-31, 
504-175-182.

BRUKARZY oraz pomocników 
brukarzy, 609-556-109.
KUCHARZA, kucharkę, pomoc 
kuchenną, (89)526-49-22, 605-
635-949.
NIEMCY -kierownik budowy- 
od stycznia, język niemiecki + 
zakwaterowanie, e-mail: gal-
-met@galmet.com, (89)526-17-
91, 602-48-68-65.
NIEMCY -praca na budowie- 
niemiecki kontaktowy, od stycz-
nia + zakwaterowanie, e-mail: 
galmet@gal-met.com, (89)526-
17-91, 602-48-68-65.
OLSZTYŃSKA Spółdziel-
nia Mieszkaniowa zatrudni na 
umowę o pracę gospodarza bu-
dynku oraz elektryka z upraw-
nieniami elektrycznymi SEP. 
Szczegółowe informacje: 
(89)523-03-27.
OPIEKUN/KA osób starszych 
w Niemczech lub w Anglii. Le-
galna praca, wysokie wyna-
grodzenie i szybkie wyjazdy! 
Finansujemy kursy j. Niemiec-
kiego od podstaw! Umów się na 
spotkanie. Mława, tel. 517-175-
036.

PRACA SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o nie-
pełnosprawności, podejmę pracę 
jako dozorca wraz z zamieszka-

niem z małą odpłatnością. Olsz-
tyn, okolice, tel. 727243487. 

INNE KUPIĘ

MASZYNY stolarskie, 602-
459-611.
PŁYTA drogowa mon, jumbo, 
trelinka, cegła, płyty chodni-
kowe, ściany oporowe, kru-
szywo betonowe, konstrukcje 
stalowe. Prowadzimy skup pre-
fabrykatów po skończonej in-
westcji: płyt drogowych jumbo, 
kostki oraz kontenerów budow-
lanych, 500-104-197.
POROŻA jeleni, zrzuty, 601-
684-754.
ZEGARY różne, porcelana, ser-
wisy różne, malarstwo itp. Do-
brze płacę oraz militaria, 600-
210-275.

INNE SPRZEDAM

16,80ZŁ blachy na dachy, 605-
931-138.
AKORDEON Weltmeister Me-
teor 80 basów w stanie ideal-
nym, 880-343-562.

MASZYNY stolarskie, 602-
459-611.
PIEC 67JKW, używany, 602-
137-986.
SPRZEDAM wózek inwalidzki 
na akumulator. Tanio. 794-551-
378.
TANIE blachy trapezowe od 
13,80zł./netto, 601-407-706.

USŁUGI

DOŚWIADCZONA Z PRAK-
TYKĄ ZAOPIEKUJĘ SIĘ 
DZIECKIEM,  STARSZA 
OSOBA, tel.504312561.
! Glazura, terakota, hydrau-
liczne, 669-336-031.
! Posadzki agregatem tel. 
668551155.
BUDUJESZ, remontujesz- wy-
roby z drewna i MDF, www.
drewnid.pl, 602-137-986.
DACHY, 514-456-553.

GLAZURA, 698-161-987.
GLAZURA, terakota, 517-676-
901.
HYDRAULICZNE komplek-
sowo, 513-010-440.
MALOWANIE, wykonam prace 
porządkowe na działce, 782-
404-688.
POSADZKI agregatem tel. 
668551155.
REMONTY mieszkań, elek-
tryka, hydraulika, 15% taniej dla 
emerytów i rencistów, 784-092-
530.
REMONTY, 602-653-948.

MIEJSCE 

NA 
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MIEJSCE 

NA 
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MIEJSCE 

NA 

TWOJE 
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-13 miejsce po rundzie je-
siennej. Chyba oczekiwania 
przed sezonem były znacznie 
większe?
Zgadza się, po świetnej run-
dzie wiosennej poprzedniego 
sezonu apetyt na wygrywanie 
był ogromny, niestety rzeczy-
wistość okazała się być bezli-
tosna. Nikt z nas nie spodzie-
wał się, że będziemy tak nisko 
w tabeli. Na pocieszenie mogę 
przypomnieć tylko, że rok temu 
byliśmy w podobnej sytuacji, 
ale na koniec sezonu nikt o tym 
nie pamiętał, więc wierzę, że 
i ten sezon skończymy w gór-
nej części tabeli.
-Apetyty kibiców pobudzi-
liście świetnym występem 
w Pucharze Polski. Więc co 
się stało, że te wyniki ligowe 
były takie słabe?
Nie będę zbyt oryginalny i od-
powiem, że puchary rządzą się 
swoimi prawami. 
-Na występ w Pucharze Pol-
ski, można jednak patrzeć 
z dwóch różnych stron. Wy-
niki były świetne, ale z dru-
giej strony przygotowania 
do sezonu zostały zachwiane. 
Czy to miało jakiś wpływ 

w następnych spotkaniach?
Oczywiście, na początku se-
zonu skupiliśmy się tak na-
prawdę tylko na meczach 
pucharowych, jednak już 
w sierpniu pożegnaliśmy się 
z tymi rozgrywkami, a do ro-
zegrania została jeszcze cała 
runda jesienna, na pewno te 
trzy bardzo ciężkie mecze od-
biły się na dalszej części se-
zonu.
-W trakcie rundy nastą-
piła zmiana trenera. Karola 
Szwedę zastąpił Sławomir 
Majak. Czy wam w tamtym 
momencie potrzebny był taki 
wstrząs?
O zmianie trenera decyduje 
zarząd klubu, w tamtym cza-
sie uznano, że potrzebne są 
zmiany, my musieliśmy tylko 
ciężko pracować na treningach 
i pokazać nowemu trenerowi 
swoje umiejętności.
-Tak naprawdę dopiero pod 
koniec rundy wasza gra za-
częła wyglądać nieco lepiej. 
Dlaczego to wszystko trwało 
tak długo? Musieliście się do-
trzeć z nowym trenerem?
Przed sezonem w naszym ze-
spole znów zaszło wiele zmian, 

Krystian Słowicki, kapitan Sokoła Ostróda, w rozmowie z nami podsumował rundę jesienną w wykonaniu swojej drużyny.

Nikt z nas nie spodziewał się, 
że będziemy tak nisko w tabeli

odeszło dziesięciu zawodni-
ków, a przyszło chyba dwu-
nastu. Nie da się od razu wy-
grywać wszystkich meczów, 
musieliśmy się poznać nawza-
jem, później przyszła seria po-
rażek, a z tego zawsze ciężko 
się podnieść. Wierzę jednak, 
że najgorsze mamy już za sobą, 
solidnie przepracujemy okres 
przygotowawczy i na wiosnę 
będziemy dużo silniejszą dru-
żyną.
-Jak byś indywidualnie ocenił 
swoją grę podczas tej rundy? 
Jesteś kapitanem drużyny, 
więc masz pewnie duże ocze-
kiwania wobec siebie.
Te pół roku w moim wykonaniu 
było bardzo słabe, duży wpływ 
na moją formę miały kontuzje 
jakich doznałem w trakcie roz-
grywek, przez które nie mo-
głem złapać najwyższej formy, 
chociażby tej z rundy wiosen-
nej zeszłego sezonu. Oby urazy 
omijały mnie w roku 2018, 
a o swoją formę będę spokojny.
-Czy po tylu latach gry w So-
kole, czujesz się już ostródzia-
ninem? Przez ostródzkich 
kibiców, właśnie tak jesteś po-
strzegany.

Powiem tylko, że nie żałuje tego 
czasu spędzonego w Sokole. 
Poznałem tutaj wspaniałych lu-
dzi, przyjaciół, na których za-
wsze mogę liczyć. A jeśli kibice 
naprawdę tak o mnie mówią to 
jest to bardzo miłe.
-Zamierzasz w Sokole spędzić 
najbliższe lata, czy jednak 
marzy ci się gra w wyższej li-
dze?
Każdy zawodnik chce grać na 
jak najwyższym poziomie, to 
normalne, jednak nie zawsze 
jest to takie proste, czasami 
zwyczajnie brakuje szczęścia. 
Ja jestem przekonany, że na-
dejdzie nareszcie czas i razem 
z Sokołem awansuję do II ligi. 
Czy uda się spełnić to marzenie, 
czas pokaże.
-I na koniec. Czy Sokół w tym 
sezonie będzie walczyć tylko 
o utrzymanie? Czy jednak 
postaracie się osiągnąć coś 
więcej?
Oczywiście zrobimy wszystko, 
żeby być jak najwyżej w tabeli 
na koniec sezonu, będziemy 
chcieli w pierwszych kolejkach 
wygrać jak najwięcej spotkań 
i uciec od grupy pościgowej. 

raf
Krystian Słowicki
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Olsztyńscy koszykarze 
awansowali do drugiej 
ligi, pomimo tego iż 
w barażu musieli uznać 
wyższość rywali. Sto-
mil skorzystał z zapro-
szenia władz ligi i wy-
dawało się, że była to 
jedyna słuszna decy-
zja, jednak teraz można 
na całą sprawę patrzeć 
dwojako.
Stomil zajmuje obec-
nie jedenaste miejsce 
w ligowej tabeli. Wy-
walczył tylko jedno 
zwycięstwo i poniósł aż jedenaście 
porażek. Co do gry, to w niektórych 
meczach dysproporcja była tak du-
ża, że aż ciężko się na to patrzyło. 
Olsztynianie zwłaszcza w meczach 
wyjazdowych prezentują się kata-
strofalnie i niestety nic nie wyglą-
da na to, żeby mogło się to zmienić.
Ostatni ligowy występ Stomi-
lu potwierdza te słowa, ponieważ 
olsztyński klub przegrał z Ob-
rą Kościan 106: 68. Warto sobie 
postawić pytanie, czego brakuje 
olsztyńskim koszykarzom? Odpo-
wiedź jest prosta. Brakuje po pro-
stu umiejętności. W trzeciej lidze 
Stomil wygrywał większość spo-
tkań ogromną różnicą punktów, 

ale trzeba przyznać, że różnica po-
ziomów pomiędzy trzecią i drugą 
ligą jest ogromna.
Na usprawiedliwianie Stomilu na 
pewno można zaliczyć fakt, że jed-
nak większość spotkań rozegrał na 
wyjeździe, a to jednak we własnej 
hali gra się znacznie łatwiej. Olsz-
tyński zespół grając w Olsztynie 
pokazywał, że jest w stanie rywali-
zować z teoretycznie silniejszymi 
rywalami. Jeżeli przypomnimy so-
bie mecz np. przeciwko Politech-
nice Koszalińskiej, to Stomil był 
bardzo blisko wygranej. Olsztynia-
nie rozegrali wtedy bardzo dobry 
mecz, ale w końcówce zabrakło im 
doświadczenia i musieli znowu po-

czuć gorycz porażki.
Jedyne zwycięstwo 
w tym sezonie olsz-
tynianie odnieśli 
również na własnym 
parkiecie, pokonując 
bardzo wysoko Gryf 
Goleniów. Zazna-
czyć jednak trzeba, 
że zespół ten w tym 
sezonie nie wygrał 
jeszcze żadnego me-
czu i zajmuje ostatnie 
miejsce w ligowej ta-
beli. Stomil ostatnio 
rozegrał także spo-

tkanie w ramach Pucharu Polski 
i przegrał po dogrywce z Pyrą Po-
znań. 
Przypomnijmy, że przed sezonem 
w olsztyńskiej drużynie doszło do 
zmiany trenera. Nowym trene-
rem został pochodzący z Torunia 
Krzysztof Wilangowski, który ja-
ko zawodnik dwukrotnie zdobywał 
wicemistrzostwo Polski (Komfort 
Forbo Stargard Szczeciński 1997 
rok, Gwardia Wrocław 1990 rok). 
Jak na razie jego przygoda trener-
ska z klubem nie jest udana, cho-
ciaż oczekiwania zwłaszcza wśród 
olsztyńskich kibiców były napraw-
dę spore.
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Stomil Olsztyn rozczarowuje w rozgrywkach koszykarskiej drugiej ligi. Olsztynianie 
wygrali tylko jeden mecz i zajmują przedostatnie miejsce w ligowej tabeli.

Fatalne wyniki koszykarskiej 
drużyny Stomilu Olsztyn

Trener olsztyńskiego zespołu na razie nie ma powodów do zadowolenia

Jako pierwsi w piątkowym spo-
tkaniu do stołu podeszli Eugene 
Wang i mistrz Polski z 2016 roku 
Tomasz Lewandowski. Pierw-
szy set po wyrównanej walce 9:11 
wygrał Lewandowski. W drugiej 
partii zdecydowanie wygrał Wang 
i wydawało się, że złapał odpo-
wiedni rytm, jednak to Lewan-
dowski okazał się lepszy zarówno 
w trzeciej jak i w czwartej partii 
wygrywając je w stosunku 8:11.

W drugim meczu doszło do po-
jedynku Bartosza Sucha i naj-
lepszego w tym sezonie gracza 
LOTTO Superligi Brazylij-
czyka Gustavo Tsuboia. Za-
równo pierwszą jak i drugą par-
tię wygrał Tsuboi odpowiednio 
do 8 i 7. W trzecim secie prze-
budził się Such i wygrał ją zde-
cydowanie do 4. W czwartym 
secie nowy nabytek rzeszow-
skiej drużyny pokazał jednak 

kto jest lepszy i wygrał ją do 8, 
dzięki czemu goście prowadzili 
już 0:2.
W trzeciej grze zmierzyli się Di-
mitrij Prokopcov i Vasily La-
keev. Pierwszy set padł łupem 
Lakeeva, który wygrał go 8:11. 
W drugim secie Rosjanin zdomi-
nował pingpongistę gospodarzy 
i wygrał go do 2. W trzecim se-
cie walka była do samego końca, 

jednak w końcowych piłkach 
więcej spokoju zachował gracz 
AZS-u Politechniki i wygrał ten 
mecz 0:3, co spowodowało, że 
jego drużyna wygrała całe spo-
tkanie i utrzymała się na czwar-
tym miejscu w tabeli.
W piątek w ostatniej kolejce 
pierwszej rundy Ostródzianie 
zagrają z ZKS Palmiarnią Zie-
lona Góra.
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Morliny Ostróda przegrały w meczu 9.kolejki LOTTO Su-
perligi z Fibrain AZS Politechniką Rzeszów 0:3. Był to 
trzeci mecz Ostródzian w przeciągu 5 dni. We wcześniej-
szych meczach Morliny przegrały 1:3 z Bogorią Grodzisk 
Mazowiecki i pokonały 3:2 UKS Wartę Kostrzyn.

Szybka porażka 
Morlin Ostróda

Tomasz Krzeszewski, trener ostródzkiego zespołu i Bartosz Such, pinpongista Morlin Ostróda


