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Znamy stan przygotowań 
i strategie na wybory samorządowe 
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Polskie Stronnictwo Ludowe 
- w centrum polityki 

Powiat olsztyński będzie inwestował  
we wszystkich gminach
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Olsztynek jest miastem św. Pio-
tra od zarania swoich dziejów, 
czyli od XIV wieku. Przy oka-
zji renowacji rynku zostały od-
nalezione tłoki pieczętne miasta, 
pochodzące z różnych okresów 
jego historii. Na wszystkich tło-
kach znajduje się wizerunek św. 
Piotra. Kilka lat temu Olsztynek 
formalnie został uznany przez 
stolicę apostolską miastem św. 
Piotra. Potwierdza to dokument 
watykański, który znajduje się 
obecnie w zbiorach miejskich. 
Ponad pięć lat temu delegacja 
miasta, złożona z burmistrza, 
radnych i ks. dziekana Stani-
sława Pietkiewicza przywiozła 
z Krakowa do kościoła pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
relikwie Jana Pawła II. W 2015 
roku plac przez ratuszem w Olsz-
tynku został nazwany Placem 
św. Piotra. Uroczystość nadania 
imienia odbyła się w dzień św. 
Piotra, czyli 28 czerwca i miała 
bardzo bogatą oprawę. 30 marca 
b.r. do Krakowa ponownie udała 
się delegacja Olsztynka.-Wspól-
nie z Przewodniczącą Komisji 

Spraw Społecznych, panią Alicją 
Woźnicką i dziekanem ks. Stani-
sławem Pietkiewiczem przeka-
zaliśmy zaproszenie dla ks. kar-
dynała od arcybiskupa Józefa 
Górzyńskiego i władz miasta 
- mówi burmistrz Olsztynka 
Artur Wrochna. Byliśmy przy 
ulicy Kanoniczej 18, gdzie mie-
ści się Centrum Jana Pawła II 
i gdzie nadal, mimo emerytury, 
pracuje kardynał Dziwisz. Jego 
Eminencja bardzo chciał przy-
jechać do Olsztynka i pobłogo-
sławić mieszkańców w dzień św. 
Piotra, ale uniemożliwiły mu to 
jego wcześniejsze zobowiązania. 

Dlatego wspólnie zaplanowali-
śmy jego wizytę w Olsztynku na 
3 września. Na pewno będzie to 
wydarzenie, przede wszystkim 
o wymiarze duchowym dla osób 
wierzących, ale też o historycz-
nym znaczeniu. Będziemy gościć 
osobę przez dziesięciolecia bli-
sko współpracującą z ojcem św. 
Janem Pawłem II. Na razie jedy-
nym pewnym punktem wizyty 
jest Msza Św., która zostanie 
odprawiona dla mieszkańców 
na Placu św. Piotra. Pozostałe 
punkty programu są w trakcie 
ustalania. 
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Aleksander Szczygło był war-
mińsko-mazurskim posłem na 
Sejm trzech kadencji, dwukrotnie 
Ministrem Obrony Narodowej, 
szefem kancelarii Prezydenta RP, 
a także szefem Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego. Zginął tragicz-
nie 10 kwietnia 2010 r. w drodze 
na obchody 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej. Został odznaczony po-
śmiertnie Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski
 Panteon Bohaterów w Osso-
wie: w kwietniu 2012 r. odsłonięto 
pomnik Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego. W ciągu ostatnich lat 
postawiono także popiersia Bi-
skupa Polowego WP Gen. Tade-
usza Płoskiego, Prezydenta RP 
Ryszarda Kaczorowskiego, Gen. 
Franciszka Gągora, Gen. Andrzeja 
Błasika, Gen. Wojciecha Lubiń-

skiego, Marszałka Macieja Pła-
żyńskiego, Biskupa Polowego WP 
Kościoła Prawosławnego Mirona 
Chodakowskiego, Anny Walen-

tynowicz, Janusza Kurtyki, Gen. 
Bronisława Kwiatkowskiego 
i Stefana Melaka.
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W sobotę 8 kwietnia  uroczyście odsłonięto  popiersie śp. ministra Alek-
sandra Szczygły,  w Ossowie.  Pomnik  ustawiono w  „Panteonie Boha-
terów”, w dolince 96 Dębów Smoleńskich.

Popiersie śp. Aleksandra 
Szczygło odsłonięto w „Panteonie 
Bohaterów” w Ossowie

Na początku września w Olsztynku gościć będzie JE ks. Kard. Stani-
sław Dziwisz. Celem wizyty duchownego jest odprawienie uroczystej 
Mszy św. , połączonej z  udzieleniem błogosławieństwa dla mieszkań-
ców. Tak szczególne zainteresowanie księdza kardynała Olsztynkiem 
wynika stąd, że jest to jedno z miast, którego patronem jest św. Piotr. 

Msza św. na placu św. Piotra… w Olsztynku

27-letni mieszkaniec woje-
wództwa mazowieckiego bę-
dzie odpowiadał za posia-
danie i używanie sygnałów 
dźwiękowych, które posiadał 
w cywilnym pojeździe. Po-
zwalało mu to na pokonywa-
nie długich tras w krótkim 
czasie. 

Dzielnicowi pełniący służbę 
w swoim rejonie zauważyli 
pojazd, który z posiadanych 
wcześniej informacji mógł być 
wyposażony w urządzenie wy-
syłające sygnały dźwiękowe. 
Policjanci zatrzymali audi do 
kontroli. W trakcie przeprowa-
dzanych czynności funkcjona-
riusze znaleźli zainstalowany 
w tym pojeździe modulator 
emitujący sygnał dźwiękowy 
o zmiennym tonie, podobny do 
sygnału pojazdu uprzywilejo-
wanego.
 W trakcie przeprowadzanej in-
terwencji właściciel pojazdu 
powiedział policjantom, że 
używa sygnalizatora dźwięko-
wego wtedy, gdy mu się spie-
szy. Inni kierowcy słysząc 
nadjeżdżający pojazd z włączo-
nymi sygnałami dźwiękowymi 
zwalniali i zjeżdżali na pobo-
cze, aby ustąpić mu pierwszeń-
stwa. Pozwalało to kierowcy 
podróżować nawet z prędko-
ściami sięgającymi ponad 180 
km/h.
 W tej sprawie policjanci spo-
rządzili do sądu wniosek o 
ukaranie. Zgodnie z kodek-
sem  wykroczeń mieszkańcowi 
województwa mazowieckiego 
grozi kara aresztu lub grzywny. 
Urządzenie to również ulegnie 
przepadkowi.  
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Nidzica: 
Włączał sygnały 
dźwiękowe, gdy 
mu się spieszyło. 
Zatrzymali go 
dzielnicowi.

Fot. (arch.mon) Uroczystość odsłonięcia popiersia w Ossowie

Foto (arch.pr.)  Wizyta delegacji z Olsztynka w Krakowie
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Sojusz Lewicy 
Demokratycznej (SLD)
Sekretarz Generalny SLD, radny 
Sejmiku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, Marcin Ku-
lasek : – Jesteśmy jedną z nie-
wielu partii, która jest w stanie 
wystawić listy do samorządu na 
wszystkich szczeblach. Zarząd 
Krajowy partii powołał pięcio-
osobowy zespół, pod moim kie-
rownictwem, który rozpoczął 
przygotowania strategii na wy-
bory samorządowe. W skład ze-
społu weszli: wiceprezydent Ło-
dzi Tomasz Trela, wiceprezydent 
Kalisza Karolina Pawliczak, 
radny miasta Bydgoszczy Irene-
usz Nitkiewicz i radny sejmiku 
dolnośląskiego Marek Dyduch.
3 czerwca odbędzie się rada kra-
jowa SLD poświęcona tylko wy-
borom samorządowym. Zosta-
nie przyjęty szkielet programu 
ogólnokrajowego na wybory sa-
morządowe, który będzie mu-
siał zostać uzupełniony o lokalne 
strategie: wojewódzką i powia-
tową. Tego dnia zostanie również 
przyjęty harmonogram działań 
i kalendarz wyborczy.
SLD w województwie warmiń-
sko-mazurskim będzie wysta-
wiało kandydatów w wyborach 
bezpośrednich: prezydentów 
miast, burmistrzów i wójtów, bę-
dzie również wystawiało kandy-
datów w powiatach i gminach, 
ale to lokalne struktury partii 
będą decydowały o tym kto i pod 
jakim sztandarem (lokalnym czy 
partyjnym) wystartuje.
-Jako Sojusz wystawimy kandy-
datów we wszystkich okręgach 
sejmiku województwa. Ci kan-
dydaci powinni wystartować 
pod szyldem SLD. W wyborach 
w 2014 r. partia startowała pod 
szyldem „SLD – Lewica Razem” 
i jest to idea warta odnowienia 
w 2018 roku. Ostateczną decyzję 
w tej sprawie podejmie najbliż-
sza rada krajowa. Na naszych li-
stach znajdą się na pewno koali-
cjanci, którzy uczestniczyli w II 
Kongresie Lewicy, związki zawo-
dowe jak OPZZ i ZNP, ale rów-
nież organizacje pozarządowe 
i ludzie związani z Lewicą – nie 
tylko członkowie partii. 

Jesteśmy przygotowani na każdy 
termin i wszystkie zmiany w or-
dynacji, niezależnie od tego czy 
wybory samorządowe będą je-
sienią tego roku, wiosną następ-
nego czy odbędą się w normal-
nym terminie-zapewnia Marcin 
Kulasek.

Platforma Obywatelska 
(PO)
-Kadencja zgodnie z konstytu-
cją trwa cztery lata, więc wybory 
powinny odbyć się jesienią przy-
szłego roku. Nie widzę powodów, 
aby miało być inaczej. Platforma 
Obywatelska kończy pracę nad 
programem. Jeszcze w tym roku 
będziemy gotowi przedstawić na-
szą wizję działań i wzmacniania 
samorządu na najbliższe lata. 
Oczywiście rozmawiamy o po-
tencjalnych kandydatach i pro-
ponujemy start z naszych list 
przedstawicielom różnych środo-
wisk – szczególnie stowarzyszeń 
oraz komitetów lokalnych – czyli 
osobom szczególnie zagrożonym 
wykluczeniem przez nową ordy-
nację wyborczą. Oczywiście mó-
wię tutaj o szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim. Przygotowujemy 
kandydatów do wyborów na wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 
miast, ale także w tych sprawach 
rozmawiamy z różnymi środowi-
skami i  partiami politycznymi. 
Nie wykluczamy możliwości wy-
stawienia wspólnych kandyda-
tów.
Na pewno wskażemy kandy-
datów w miastach prezydenc-
kich województwa warmińsko-
-mazurskiego, natomiast nie jest 
jeszcze ustalone,  czy będą to wy-
łącznie członkowie Platformy 
Obywatelskiej, czy też wspólni 
kandydaci opozycji. Wciąż nie je-
steśmy pewni posunięć PiS m.in. 
nie wiemy, czy zostanie wprowa-
dzona kadencyjność wstecz. Gdy 
będą znane zmiany w kodeksie  
wyborczym, a takich posunięć 
spodziewamy się po partii rzą-
dzącej, będziemy mogli odpowie-
dzieć na pytanie, kto dokładnie 
wystartuje w wyborach- - powie-
dział poseł Jacek Protas, Prze-
wodniczący Platformy Obywa-
telskiej na Warmii i Mazurach.

Polskie Stronnictwo 
Ludowe (PSL)
Marszałek Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Gustaw 
Marek Brzezin zaprezentował, 
jak wyglądają przygotowania 
do wyborów samorządowych 
w Polskim Stronnictwie Ludo-
wym.

Polskie Stronnictwo Ludowe od 
dłuższego czasu przygotowuje 
się do zbliżających się wyborów 
samorządowych, czego dowo-
dem może być ostatnia wizyta 
Prezesa PSL Władysława Ko-
siniaka-Kamysza podczas ob-
rad Zarządu Wojewódzkiego. 
W trakcie posiedzenia zostali za-
akceptowani pełnomocnicy wy-
borczy w okręgach do sejmiku 
wojewódzkiego. W okręgu obej-
mującym miasto Olsztyn i po-
wiat olsztyński koordynatorem 
została poseł Urszula Pasław-
ska. W okręgu numer 2 sku-
piającym cztery powiaty: no-
womiejski, iławski, ostródzki 
i działdowski, koordynowa-
nia przygotowań podjął się mar-
szałek. Przygotowywaniem list 
w okręgu numer 3 powiaty: el-
bląski, braniewski, barto-
szycki, lidzbarski pokieruje 
Tomasz Sielicki, wójt gminy 
Braniewo. Za wyłonienie kan-
dydatów na listy wyborcze do 
sejmiku w okręgu numer 4 po-
wiaty: kętrzyński, węgorzew-
ski, gołdapski, olecki i ełcki od-
powiadać będzie były wojewoda 

Marian Podziewski, zaś liderem 
okręgu numer 5, w którego skład 
wchodzą powiaty: szczycieński, 
nidzicki, piski, mrągowski i gi-
życki został starosta szczycień-
ski Jarosław Matłach. Wyzna-
czeni pełnomocnicy przystąpili 
do przygotowywania pełnych 
list wyborczych do sejmiku wo-
jewódzkiego, do których Polskie 
Stronnictwo Ludowe idzie pod 
własnym szyldem. Cel jest pro-
sty: powtórzenie wyniku wybor-
czego z 2014 roku oraz umocnie-
nie się na poziomie regionalnym.
-Polskie Stronnictwo Ludowe 

jest jedną z nielicznych partii po-
litycznych, która posiada struk-
tury we wszystkich powiatach 
naszego regionu. Jest to niezwy-
kły atut i szansa na osiągnięcie 
dobrego wyniku wyborczego. 
Koncentrujemy się na utworze-
niu list wyborczych do wszystkich 
powiatów. Nie zabraknie również 
kandydatów na wójtów i burmi-
strzów warmińsko-mazurskich 
gmin i miast.
Nigdy nie zamykaliśmy się jedy-
nie na własne środowisko przy 
konstruowaniu list wyborczych. 
Zawsze zapraszaliśmy do kan-
dydowania ze swoich list przed-
stawicieli różnych środowisk, li-
derów społeczności lokalnych 
chcących włączyć się w życie pu-
bliczne. Na pewno istotny wpływ 
na kształt poszczególnych list 
będą mieli reprezentanci różnych 
grup zawodowych cieszących się 
dużym zaufaniem społecznym. 
Wśród bezpartyjnych kandyda-
tów, którzy znajdą swoje miejsce 
na listach będą przedstawiciele 
m.in. oświaty, rolnictwa czy po-
mocy społecznej.
Osiągamy coraz lepsze wyniki 

w dużych aglomeracjach miej-
skich, czego przykładem jest zwy-
cięstwo w ostatnich wyborach 
samorządowych prezydenta El-
bląga Witolda Wróblewskiego 
popieranego przez PSL. Pełne li-
sty, we wszystkich okręgach oraz 
kandydata na prezydenta wy-
stawiliśmy również w stolicy re-
gionu. Po raz pierwszy w historii 
uzyskaliśmy wynik wyborczy do 
Rady Miasta Olsztyna gwarantu-
jący zdobycie mandatu radnego 
przez Maję Antosik. Te przykłady 
pokazują, że elektorat miejski co-
raz bardziej ufa PSL-owi i utoż-
samia się z naszym programem 
wyborczym. Nie zamierzamy 
spocząć na laurach i nadal 
chcemy powiększać swój mandat 
sprawowania władzy w najwięk-
szych miastach regionu. 
Domeną Polskiego Stron-
nictwa Ludowego zawsze 
były bezpośrednie spotka-
nia z wyborcami i wsłuchiwa-
nie się w potrzeby mieszkańców. 
Program wyborczy konstru-
owany przed wyborami samo-
rządowymi oparty jest na anali-
zach z licznie odbytych rozmów 
 i konsultacji społecznych. Zamie-
rzamy stworzyć spójną kampanię 
promocyjną, której celem będzie 
dotarcie z przekazem do jak naj-
większej liczby mieszkańców na-
szego regionu. Oprócz trady-
cyjnych mediów, nie zabraknie 
także działań promocyjnych po-
dejmowanych w Internecie-pre-
zentował strategię działań wy-
borczych PSL-u Marszałek 
Gustaw Marek Brzezin.

Prawo i Sprawiedliwość 
(PiS)
Poseł Jerzy Małecki przekazał 
nam, jak wyglądają przygotowa-
nia do wyborów samorządowych 
w partii rządzącej.
-W chwili obecnej jesteśmy na 
etapie powoływania pełnomoc-
ników wojewódzkich i koordyna-
torów okręgowych. Pełnomoc-
nikiem został poseł Jerzy Wilk, 
a koordynatorami senator Bo-
gusława Orzechowska na okręg 
34 i ja na okręg 35. W najbliż-
szym czasie powstanie zespół sa-
morządowy do spraw wyborów 
w skład którego wejdą także po-
słowie, senatorowie oraz pełno-
mocnicy powiatowi PiS.
Mamy zamiar wystawić kandy-
datów w wyborach na wszystkich 
szczeblach samorządowych, po-
cząwszy od radnych gminnych 
do prezydentów, burmistrzów 
i wójtów. Z zasady nasi kandy-

daci będę członkami, albo sym-
patykami Prawa i Sprawiedli-
wości.
Jeszcze nie rozmawialiśmy 
w partii na temat promocji kan-
dydatów. Ale na pewno będziemy 
korzystali z mediów, także spo-
łecznościowych i spotkań z wy-
borcami.

Kukiz’15
-Na pewno będziemy wystawiać 
listy do sejmików, a także intere-
sują nas miasta prezydenckie, je-
żeli chodzi o powiat, to będziemy 
jeszcze o tym dyskutować. Wy-
bory samorządowe, to jest po-
nad 40 tysięcy radnych, to jest 
armia, której tak naprawdę jesz-
cze żadna siła polityczna nie za-
gospodarowała-mówi poseł 
Andrzej Maciejewski.-Jako 
debiutant w wyborach samorzą-
dowych ugrupowanie Kukiz’ 15 
walczyć będzie o realne wyniki. 
Gdy chodzi o gminy, to tam są 
JOW-y i my będziemy tych JOW-
-ów bronić. Uważamy, że to jest 
słuszna idea i ona się sprawdziła, 
dlatego chcemy to pielęgnować 
i rozwijać.
Na początku maja odbędzie się 
trzy dniowe posiedzenie partii 
Kukiz’15 poświęcone tylko i wy-
łącznie wyborom samorządo-
wym. Po tym wyjazdowym po-
siedzeniu chce odważniej wyjść 
i przedstawić koncepcję oraz po-
glądy na samorząd. Jeżeli chodzi 
o strategię, to pewien kierunek 
ugrupowanie ma już ustalony, ale 
najpierw zjazd, a następnie prze-
kaz na zewnątrz. 
-Gdy chodzi o termin wyborów, 
to bardzo długo żyliśmy faktem, 
że mogą być wcześniejsze wy-
bory, ale ja jestem pewny, że od-
będą się one w normalnym ter-
minie, czyli jesienią przyszłego 
roku, tu nie będzie żadnych przy-
śpieszeń. My w komisji samo-
rządowej mamy już zaplano-
wane działania praktycznie do 
końca roku. Zapowiedziane jest, 
że do wakacji powinna trafić 
propozycja ustawy o metropolii 
Warszawy. Po wakacjach do na-
szej komisji trafi kodeks urba-
nistyczno-budowlany, a więc to 
czym żyje samorząd, a po waka-
cjach pojawią się również kon-
krety dotyczące ustawy o szpita-
lach. Kalendarz wyborczy musi 
mieć przynajmniej okres pół-
roczny. To pokazuje, że wybory 
wcześniejsze praktycznie są nie-
możliwe-powiedział poseł An-
drzej Maciejewski.
Zgłosiliśmy się również po ko-
mentarz do partii Nowoczesna, 
ale do chwili zamykania numeru 
nie doczekaliśmy się odpowiedzi.

ra,rad

W następnym roku odbędą się wybory samorządowe. Pomimo tego, 
że zostało jeszcze sporo czasu, to partie polityczne są już w trak-
cie przygotowań do wyborów. Sprawdziliśmy jak w poszczególnych 
ugrupowaniach wygląda stan przygotowań?

Wszystkie partie ustawione w blokach startowych przed wyborami do samorządów

Znamy stan przygotowań i strategie 
na wybory samorządowe 

Partie pracują nad strategiami wyborczymi
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WOJEWÓDZTWO

REKLAMA

Gala została zorganizowana 
przez samorząd województwa 
warmińsko-mazurskiego. Więk-
szość statuetek zawodnicy i tre-
nerzy odebrali z rąk marszałka 
Gustawa Marka Brzezina
– Cieszę się, że samorząd woje-
wództwa również ma swój udział 
w tym ważnym zadaniu, dbamy o 
sferę bazy sportowej, łatwiej było 
kiedy pieniądze unijne były w tym 
kierunku przeznaczone, ale też 
systematycznie odpowiedzial-
nie kreowaliśmy rozwój tej bazy 
sportowej we współpracy z sa-
morządami lokalnymi. Obecnie 
rokrocznie w budżecie utrzymu-
jemy stały poziom około 5 milio-
nów złotych, aby sport wspierać 

i rozwijać – powiedział podczas 
gali Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa war-
mińsko-mazurskiego.
Podczas gali nagrodzono wielu 
trenerów, zawodników młodzie-
żowych, ale także zawodników, 
którzy osiągali sukcesy w 2016, 
jeżeli chodzi o rywalizację se-
niorską. Wielu sportowców z 
Warmii i Mazur wzięło udział 
w igrzyskach olimpijskich, jak 
również brało udział w impre-
zach mistrzowskich.
Najważniejszym punktem gali 
był wybór najlepszego spor-
towca 2016 roku. Tytuł ten po raz 
drugi z rzędu, został przyznany 
kulomiotowi Konradowi Buko-

wieckiemu, który w poprzed-
nim roku zajął dwunaste miejsce 
podczas igrzysk olimpijskich, ale 
zdobył także cztery medale se-
niorskich mistrzostw Polski, jak 
również wygrywał wiele świato-
wych imprez wśród juniorów.

Odkryciem roku została wy-
brana, młoda żeglarka Julia 
Szmit, a najlepszym trenerem 
młodzieżowym został, ojciec 
Konrada Bukowieckiego-Ire-
neusz Bukowiecki.
Honorowymi Odznakami Zasłu-

żony dla Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego wyróżnieni zo-
stali:
Marcin Chorzelewski - tre-
ner taekwondo, Waldemar Cie-
śluk - działacz sportowy, Be-
nedykt Czarnecki działacz 
sportowy, Andrzej Grudziński 
- działacz sportowy, Ludwik Ja-
czun - działacz sportowy, Bole-
sław Jurewicz - trener zapasów 
i sumo, Jerzy Litwiński - tre-
ner taekwondo, obecnie dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Olsztynie, Ryszard Stypół-
kowski - trener kolarstwa i łyż-
wiarstwa szybkiego, Mirosław 
Urbanowski - działacz spor-
towy.
Nagrody pieniężne zostały przy-
znane olimpijczykom z Warmii 

i Mazur - uczestnikom Igrzysk 
Olimpijskich i Igrzysk Paraolim-
pijskich w Rio de Janeiro 2016. 
Otrzymali je:
Anna Harkowska - paraolimpij-
czyk, kolarka szosowa, Monika 
Gibes i Piotr Cichocki - para-
olimpijczycy, żeglarze, Konrad 
Bukowiecki - lekkoatleta, kulo-
miot, Mateusz Kamiński - ka-
nadyjkarz, Kacper Kozłowski 
- lekkoatleta, biegacz, Maciej 
Sarnacki - judoka, Joanna Za-
choszcz - pływaczka, Karol Za-
lewski - lekkoatleta, biegacz.
Srebrne medale przyznane 
przez Polski Komitet Olimpijski 
za Zasługi dla Polskiego Ruchu 
Olimpijskiego otrzymali, trene-
rzy:
Bolesław Jurewicz - zapasy, 
Zdzisław Trojga - kolarstwo, 
Zbigniew Borysewicz - lekko-
atletyka.

ra

W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej zorganizowana 
została gala sportu, na której nagrodzono najlepszych 
zawodników i trenerów 2016 roku.

Samorząd uhonorował najlepszych sportowców 
województwa warmińsko-mazurskiego

Wystawę przygotowali studenci 
pod kierunkiem dr Joanny Bent-
kowskiej - Hlebowicz.
Prezentowane są prace: Marty 
Derbin, Olimpii Matusiewicz, 
Ewy Ogrodnik, Katsiaryny Po-
lonnikavej, Ryszarda Piesaka, 
Aleksandry Pieńkosz, Kata-
rzyny Sikorskiej i Klaudii Szy-
dłowskiej.
Podczas wernisażu młodym ar-

tystom zostały wręczone Akty 
Uznania przez prezesa zarządu 
Stowarzyszenia Absolwentów 
UWM pana prof. Andrzeja Fa-
rugę.
Studentom gratulowała także 
prodziekan Wydziału Sztuki 
UWM dr Grażyna Kobrze-
niecka - Sikorska oraz ks. dr Ja-
cek Wojtkowski - proboszcz ka-
tedry we Fromborku.

W dniu 5.04.2017 roku w Bibliotece Głównej Uniwersy-
tetu Warmińsko - Mazurskiego miał miejsce wernisaż 
prac studentów Wydziału Sztuki, które powstały podczas 
pleneru malarskiego we Fromborku latem 2016 roku.

Studenci zaprezentowali 
dorobek z pleneru 
malarskiego

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Karol Jabłoński 

Prace studentów budziły zainteresowanie

Uczestnicy wernisażu
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POWIAT OLSZTYŃSKI

-Czas szybko mija. Mamy pra-
wie półmetek samorządowej 
kadencji. Musiała Pani prze-
jąć wiele zadań. Trudno było 
na początku wejść w nowe obo-
wiązki?
- Przed objęciem stanowiska 
starosty pracowałam kilkana-
ście lat na rzecz samorządów, 
m.in. w Urzędzie Miejskim 
w Biskupcu, na stanowisku se-
kretarza miasta. Dzięki temu po-
znałam bezpośrednio potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców. 
Oczywiście zakres obowiąz-
ków starosty jest nieporówny-
walnie większy, ale mój cel jako 
urzędnika publicznego pozo-
staje ten sam – służyć ludziom. 
Dużym oparciem jest też pro-
fesjonalizm moich współpra-
cowników. Zarówno dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych, jak 
i urzędnicy w Starostwie Powia-
towym w Olsztynie są dosko-
nale przygotowani merytorycz-
nie do pracy. Radni od początku 
kadencji są bardzo aktywni 
w działania na rzecz mieszkań-
ców, tak samo wójtowie i bur-
mistrzowie gmin. Takie zaan-
gażowanie z każdej strony jest 
budujące i zarazem mobilizu-
jące do intensywnej pracy.
- Podobno wychodziła Pani 
przez kilka miesięcy ostatnia 
z pracy?
- Naprawdę? Nie zwracam 
uwagi na to, o której kończę 
pracę. Wiele spotkań, czy wyda-
rzeń, na których wymagana jest 
obecność starosty odbywa się 
poza godzinami pracy urzędu, 
czyli popołudniami i w week-
endy. Jeśli jednak są sprawy do 
załatwienia, to je załatwiam. 
Takie zobowiązanie podjęłam 
na początku kadencji i tego się 
trzymam.
- Jak ocenia Pani realizację po-
szczególnych budżetów po-
wiatu, które były dotychczas 
konstruowane z Pani udziałem?
- Rzeczywiście, pierwszy rok 
przepracowaliśmy na budżecie 
przygotowanym przez poprzed-
ników. Z każdym rokiem budżet 
się zwiększał, zwłaszcza na in-
westycje. Tegoroczny jest re-
kordowo wysoki, bo sięgający 
135,5 mln zł. 
- Co udało się zmienić lub po-
prawić w funkcjonowaniu po-
wiatu olszyńskiego ?
-Od samego początku prioryte-
towym tematem były drogi i to 
się nie zmieni. Przez dwa lata 

przebudowanych zostało pra-
wie 57 km dróg. Inwestujemy 
też w edukację i rozwój naj-
młodszych mieszkańców po-
wiatu. Została otwarta czwarta 
filia Powiatowej Szkoły Mu-
zycznej w Dywitach, tym razem 
w Dobrym Mieście. W Olsz-
tynku powstała Poradnia Wcze-
snego Wspomagania Rozwoju 
Dziecka, w naszych szkołach są 
tworzone nowe, atrakcyjne kie-
runki kształcenia, jak choćby 
technik weterynarii w Zespole 
Szkół Rolniczych w Smolaj-
nach, technik technologii ży-
wienia w Zespole Szkół w Olsz-
tynku, czy klasy mundurowe 
we wszystkich naszych zespo-
łach szkół. W Dobrym Mieście 
z myślą o osobach dojrzałych 
rozpoczęła działalność pierw-
sza w regionie publiczna po-
radnia geriatryczna dla osób od 
61 r.ż. Jesteśmy jednym z part-
nerów dużego przedsięwzięcia, 
jakim jest „Bezpieczny MOF”, 
w ramach którego zostanie 
otwarte Regionalne Centrum 
Bezpieczeństwa. Powstała Stra-
tegia Rozwoju Powiatu Olsz-
tyńskiego, określająca cel i za-
kres wizji powiatu na najbliższe 
lata. To pierwszy taki doku-
ment w historii powiatu olsztyń-
skiego. 
-Zmiana koalicji w trakcie 
kadencji to poważne wyzwa-
nie. Łatwo w takiej opera-
cji stracić kontrolę nad sytu-
acją i wypaść za przysłowiową 
„burtę”?
-W powiecie żyje ponad 120 
tys. ludzi. Nie może być tak, że 
brak porozumienia w Zarządzie 
wpływa na efektywność pracy 
na rzecz mieszkańców. Tu nie 
ma miejsca, ani czasu na prowa-
dzenie własnej polityki, w ode-
rwaniu od rzeczywistości. Jeśli 
coś „nie działa” jak powinno, 
trzeba szukać rozwiązań, by 
praca była konstruktywna.
-Jakie cele i zadania, ale rów-
nież wymagania stawia Pani 
przed nową koalicją do końca 
kadencji?
Cele się nie zmieniają. Jesteśmy 
jednomyślni w tym, że idziemy 
naprzód, kontynuujemy roz-
poczęte inwestycje i szukamy 
możliwości zrealizowania kolej-
nych. To wymaga zaangażowa-
nia całego samorządu. Wszyscy 
jesteśmy świadomi, jak wiele 
jest do zrobienia. 
- Do końca tej kadencji pozo-

stał ponad rok, a może… tylko 
kilka miesięcy. Jakich działań 
inwestycyjnych w tak krótkim 
czasie mieszkańcy powiatu 
olsztyńskiego mogą się spo-
dziewać?

-Jeszcze w kwietniu ruszamy 
z nowymi inwestycjami. Jest to 
przebudowa 6 dróg w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej. Chodzi o odcinki 
Zabrodzie – Botowo, Rado-
sty – Derc, Jemiołowo, Pio-
traszewo, Świątki - Żardeniki 
i Najdymowo. Wartość inwe-
stycji to 11 mln zł. Prace zakoń-
czą się jesienią tego roku. Roz-
poczynamy też budowę hali 
sportowej z łącznikiem przy Ze-
spole Szkół w Biskupcu. Było 
sporo zawirowań w związku z tą 
inwestycją, ale mam nadzieję, 
że to już za nami. Obiekt ma 
być gotowy do użytku w sierp-
niu 2018 r. 
Staramy się pozyskać środki 
na kolejne przedsięwzięcia. 
Największym z nich jest prze-
budowa Bloku Operacyj-
nego w Powiatowym Szpitalu 
w Biskupcu. Wartość inwesty-

cji szacujemy na 10 mln zł., 
już został złożony wniosek 
o dofinansowanie połowy tej 
kwoty z Unii Europejskiej. 
Wyniki konkursu mamy po-
znać w sierpniu. Czekamy też 
na decyzję w sprawie środków 
na projekt cyfryzacji w naszej 
drugiej placówce zdrowotnej 
- w Dobrym Mieście. 
W tym miesiącu składamy 
wnioski na kolejne inwesty-
cje, mianowicie kolejny etap 

projektu „e-mapa”, który za-
kłada poszerzenie funkcjonalno-
ści o e-płatność i udostępnianie 
drogą elektroniczną państwo-
wego zasobu geodezyjnego i kar-

tograficznego wszystkim zain-
teresowanym. Drugą inwestycją 
jest „e-administracja”, czyli 
wdrożenie systemu elektronicz-
nego zarządzania dokumentacją 
i udostępnienie e-usług mieszań-
com powiatu.
Największe inwestycje realizu-
jemy we współpracy z gminami. 
Zostały już złożone trzy wnioski 
na przebudowę dróg w ramach 
Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego. Chodzi o dwa projekty 
w gminie Purda i jeden w Jon-
kowie. Wartość tych trzech in-
westycji oszacowaliśmy na po-
nad 30,5 mln zł! 
Kolejny nabór w ramach MOF 
będzie ogłoszony w grud-
niu 2017 r. Chcemy wystąpić 
z wnioskami na inwestycje dro-
gowe w gminie Barczewo i Dy-
wity na kwotę 27 mln zł., a także 
w gminie Gietrzwałd na prawie 
7 mln zł. To oczywiście tylko te 
największe z planowanych in-
westycji. Powiat myśli o każ-
dej z dwunastu gmin i wszędzie 
będzie realizował mniejsze lub 
większe remonty i przebudowy 
dróg. 
- Wkraczamy w czas wzmożo-
nych reform m.in. w edukacji, 
ochronie zdrowia oraz zmian 
w samorządach. Czy samo-
rząd naszego powiatu jest na te 
wszystkie zmiany gotowy?
-Monitorujemy informacje o pla-
nach rządu, by być gotowym na 
zmiany. Jeśli jednak chodzi o re-
formę edukacji, jesteśmy orga-
nem prowadzącym dla szkół po-
nadgimnazjalnych, więc zmiana 
systemowa bardziej dotknie 
gminy niż powiat. Zapowiadane 
wprowadzenie kadencyjności 
samorządów również dotyczy 
gmin, ponieważ starostowie nie 
są wyłaniani w wyborach bezpo-
średnich. 
Z kolei temat reformy opieki 
zdrowotnej wymagał od nas du-
żego zaangażowania, ale od-

nieśliśmy sukces. Oficjalne sta-
nowisko Ministra Zdrowia 
poznamy w czerwcu, natomiast 
otrzymaliśmy już pozytywną de-
cyzję NFZ o włączeniu obu po-
wiatowych szpitali do tzw. sieci. 
O placówkę w Biskupcu byliśmy 
spokojni, choć i tu dwa oddziały 
– Ortopedia i Neurologia, będą 
musiały wziąć udział w konkur-
sie NFZ. Mieliśmy natomiast 
obawy, co do losów Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Dobrym Mieście. Jednomyśl-
ność i wspólne starania samorzą-
dów Powiatu i Gminy odniosły 
jednak skutek. 
-Co jest potrzebne, żeby tę ka-
dencję zakończyć z sukcesem?
-Sukcesem jest realizacja pla-
nów, a te mamy ambitne, acz-
kolwiek realne. Dobre relacje 
wewnątrz Zarządu i Rady oraz 
porozumienie z innymi samo-
rządami gwarantują wykonanie 
założeń. Każda kolejna inwesty-
cja, czy to wielkobudżetowa, czy 
trochę mniejsza, przybliża nas do 
celu. Bardzo liczymy na pozy-
tywną ocenę naszych wniosków 
na dofinansowanie inwesty-
cji drogowych i szpitala w Bi-
skupcu, bo z samego budżetu Po-
wiatu nie uda się zrealizować 
tyle, ile byśmy chcieli. Część 
wniosków już złożyliśmy, inne 
są w trakcie powstawania, jeste-
śmy dobrej myśli.
-Ponieważ rozmawiamy przed 
świętami, to proszę o szczerą 
odpowiedź na pytanie, czy ko-
bieta polityk i menadżer znaj-
dzie czas na przygotowania do 
świąt i wspólne świętowanie 
z rodziną?
-Podobno im więcej mamy obo-
wiązków, tym lepiej jesteśmy 
zorganizowani. W przygoto-
waniach zawsze mogę liczyć 
na pomoc bliskich. Poza tym 
jedna babka i sałatka więcej, czy 
mniej, naprawdę nie ma znacze-
nia. W świętach najważniejszy 
jest czas, który spędzamy razem 
z bliskimi. 

Dariusz Gołębiowski

W szybkim tempie zbliżamy się do końca obecnej kadencji samorządu po ostat-
nich wyborach. Poprosiliśmy o podsumowanie dotychczasowych działań w powie-
cie olsztyńskim Starostę olsztyńskiego, Małgorzatę Chyziak.

Powiat olsztyński będzie inwestował  
we wszystkich gminach

Małgorzata Chyziak, Starosta olsztyński
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ZAPROSZENIE

4 kwietnia w Inkubatorze Przed-
siębiorczości pracownicy War-
mińsko-Mazurskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Olsztynie przedstawili moż-
liwości wparcia udzielanego ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014–2020 oraz uzyskania po-
życzki z funduszu działającego 
przy Agencji. Dodatkowych in-

formacji o innych formach wspar-
cia udzielał pracownik Inkuba-
tora. Burmistrz Biskupca Kamil 
Kozłowski mówił o obecnej sy-
tuacji w gminie, planowanych in-
westycjach, kierunkach rozwoju, 
odpowiadał na przedsiębiorców. 
Głos zabrała także Małgorzata 
Chyziak, starosta Powiatu Olsz-
tyńskiego, która opowiedziała 
o planowanej budowie hali spor-
towej w Biskupcu. Po części ofi-

cjalnej przyszedł czas na kulu-
arowe rozmowy. 
- To była dobra okazja do pre-
zentacji poglądów na szereg 
wspólnych spraw. Te spotkania 
są dobrą platformą wymiany in-
formacji i dyskusji, z której może 
skorzystać każdy przedsiębiorca 
– mówił Kamil Kozłowski, bur-
mistrz Biskupca, który zapo-
wiada kolejne tego typu wyda-
rzenia.

Środowisko lokalnych biznesmenów drugi raz spotkało się z burmistrzem Bi-
skupca i starostą olsztyńskim, by rozmawiać o swoich sprawach.

Przedsiębiorcy z Biskupca 
spotkali się z samorządowcami

7 kwietnia strażnicy miejscy roz-
stawili w miejscach najczęściej 
uczęszczanych na spacerach 
z pupilami przez bi-
skupczan 20 tabliczek 
z plakatami. Stanęły 
one m.in. w parku miej-
skim, na kilku osie-
dlach, przy trakcie spa-
cerowym nad rzeką.
Prace powstały w wy-
niku akcji ogłoszonej 
w marcu na miejskim 
profilu społecznościo-
wym „Biskupiec – kra-
jobraz pełen możli-
wości”. – Chcieliśmy 
zwrócić uwagę na ten 
śmierdzący problem. 
Przypominaliśmy o obowiąz-
kach jakie ciążą na właścicie-
lach czworonogów– mówi Mag-
dalena Karpińska z Urzędu 
Miejskiego. – Poprosiliśmy też 
o prace plastyczne, bo obraz 
przemawia dobitniej niż słowo, 
zwłaszcza gdy tworzy go dziecko.

Zgodnie z obowiązującą w Bi-
skupcu uchwałą Rady Miejskiej 
za niesprzątnięcie po psie grozi 

mandat. – Możemy nałożyć karę 
od 20 do nawet 500 zł – mówi 
komendant Straży Miejskiej 
Grzegorz Cychowski. – Ale 
oprócz karania ważne jest zbu-
dowanie w społeczeństwie po-
czucia obowiązku zostawienia 
porządku po takim spacerze. 

Mamy specjalne kosze na psie 
odchody, woreczek z nimi 
można też wyrzucać do zwy-
kłych śmietników na ulicach. 
Trzeba tylko mieć taki odruch, 
a dziecięce plakaty dają do my-
ślenia – kończy komendant.
Prace stworzone przez dzieci 
nagrodził dyplomami bur-
mistrz Biskupca Kamil Ko-
złowski. – To nie był konkurs, 

ale chciałem docenić 
świetne prace i zaanga-
żowanie naszych naj-
młodszych plastyków. 
Problem, który poru-
szyły może się wydawać 
błahy, ale tak naprawdę 
dbanie o czystość wo-
kół siebie i komfort in-
nych powinny wyróżnić 
nie tylko mieszkańców 
„miasteczka dobrego 
życia”, jakim jest zrze-
szony w Cittaslow Bi-

skupiec – przekonuje 
burmistrz.

Organizatorzy akcji planują 
jej kolejne wydania. Wszyst-
kie wykonane przez dzieci 
prace można oglądać nie tylko 
w Biskupcu. Są prezentowane 
na miejskim profilu społeczno-
ściowym i stronie www.bisku-
piec.pl.

W Biskupcu pojawiły się tabliczki z plakatami wykona-
nymi przez małych plastyków. Sygnalizują w nich pro-
blem zostawianych na trawie psich kup.

Dzieci przypominają 
– sprzątaj po psie!

foto. Urząd Miejski w Biskupcu

foto. UM w Biskupcu

foto. UM w Biskupcu
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POWIAT BARTOSZYCKI

Sławomir Wójcik, dyrektor Po-
wiatowego Szpitala w Bartoszy-
cach przekonywał, że depresja to 
problem, który dotyczy całego 
społeczeństwa- Jest to problem 
dotyczący całego społeczeń-
stwa, objawia się we wszyst-
kich aspektach życia. W części 
medycznej ludzie zgłaszają się 
do nas z różnymi problemami 
i bardzo często te choroby soma-
tyczne mają podłoże depresyjne. 
Depresja jest jedną z chorób XXI 
wieku i dotyczy naprawdę sporej 
części naszego społeczeństwa.
Podczas konferencji wystąpiło 
pięciu prelegentów, a wśród 
nich psycholog i psychote-
rapeuta, Wioletta Wasilew-
ska – Konferencja pt. „Po-
rozmawiajmy o depresji” była 
w szczególności kierowana do 
osób starszych, ale na sali zna-
lazły się osoby młode, którym nie 
jest obce pojęcie depresji. De-
presja jest jedną z chorób cywi-
lizacyjnych. Jest to bardzo po-
ważny problem, który rozlewa 
się na wszystkie płaszczyzny eko-
nomiczno-społeczne.
 Czy jesteśmy sami w stanie roz-
poznać depresję?- Na pewno je-
steśmy w stanie rozpoznać ob-
niżony nastrój, ale z depresją 
jest już trudniej. Myślę, że mimo 
wszystko to otoczenie bardziej 
widzi, że z nami dzieje się coś 
złego. O depresji możemy mówić 
wtedy, kiedy przez dwa tygodnie 
mamy obniżony nastrój, dosięga 
nas brak apetytu, a także mamy 
problemy ze snem. Najgorsze 
jest to, że większość z nas nie do-
puszcza do siebie myśli, że może 
mieć depresję-mówiła Wioletta 
Wasilewska.
W trakcie konferencji uczestnicy 
zapoznali się m.in. tematyką; 
Psychologicznego rozumienia 

depresji, jak sobie poradzić z sa-
motnością, a także jak postępo-
wać z osobami starszymi, które 
są w depresji. Wspaniałym prze-
rywnikiem i wytchnieniem od 
poważnych tematów konferencji 
był występ wokalny pań z Bar-
toszyckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.
Bożena Misiarz, prezes Barto-
szyckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, opowiedziała nam 
o tym, skąd wziął się tytuł kon-
ferencji – 7 kwietnia obchodzimy 
Światowy Dzień Zdrowia i jest 
on obchodzony właśnie pod ha-
słem „Depresja porozmawiajmy 
o niej” i właśnie stąd wziął się 
temat naszej konferencji. Uwa-
żamy, że jest to temat niezmier-
nie ważny, dotyczy on wszystkich 
ludzi, a szczególnie seniorów. 

My staramy się dzięki Uniwer-
sytetowi integrować środowi-
sko seniorów w Bartoszycach 

i chcemy sprawiać, żeby ci lu-
dzie wychodzili z domu i byli ak-
tywni.

Jak dodaje Bożena Misiarz, 
seniorzy nie chcą wychodzić 
z domu, ponieważ boją się, że 
będą źle odebrani- Ludzie nie 
chcą wychodzić z domu, ponie-
waż boją się, że będą źle ode-
brani, że może narażą się na ja-
kąś krytykę czy śmieszność. To są 

takie bariery bardziej psychiczne 
i wewnętrzne. W przełama-
niu tych barier powinny pomóc 

osoby najbliższe i one powinny 
zachęcać seniorów do tego, żeby 
ci bardziej aktywnie spędzali 
czas.
Organizatorami konferencji byli:
Bartoszycki Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, Szpital Powiatowy 
im. Jana Pawła II w Bartoszy-

cach, Fundacja na Rzecz Zdro-
wia, Powiat Bartoszycki.

ra

W Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach odbyła się (7 kwietnia) konferencja na-
ukowa  pod tytułem „Depresja porozmawiajmy o niej”. Konferencja była adresowana do wszystkich grup wieko-
wych, bo jest  to choroba, która może dopaść każdego z nas i dlatego warto się z wiedzą na jej temat zapoznać. 
Pretekstem do spotkania były zorganizowane wydarzenia związane z obchodami   Światowego  Dnia Zdrowia.

W Bartoszycach obchodzono 
Światowy Dzień Zdrowia

REKLAMA

Uczestnicy konferencji. W pierwszym rzędzie organizatorzy wydarzenia
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Malowniczo położone osiedle, 
w południowej części Jarot. Na 
płaskowyżu, z którego roztacza 
się piękny widok na rzekę Łynę 
i okoliczne lasy. Osiedlu Bartąg 
nie sposób odmówić urokliwej 
lokalizacji. Na osiedle składa 
się dziewięć budynków wielo-
rodzinnych, jedno- i dwuklatko-
wych, pięciokondygnacyjnych 
o powierzchni użytkowej od 24 
do 70 metrów kwadratowych.  
W każdym budynku zainstalo-
wano nowoczesne cichobieżne 
windy, a pod budynkami zbu-
dwano garaże indywidualne, 

które uzupełniają miejsca po-
stojowe wokół budynków. 
- Ostatni etap to budynki B6 
i – bardzo kameralny – budy-
nek B9 – zaznacza Bożena Ko-
walczyk z ARBET Investment 
Group.
Wielkość budynków i prze-
myślany układ urbanistycz-
nych osiedla pozwoliły uzyskać 
efekt przestrzeni, rzadko spoty-
kany na innych osiedlach. Atu-
tem są też duże balkony oraz ja-
kość wykończenia powierzchni 
wspólnych budynków.
- Promujemy to osiedle pod ha-

słem „Wymarzony Początek”, 
bo uważamy, że Osiedle Bartąg 
jest idealnym rozwiązaniem dla 
osób rozpoczynających samo-
dzielne życie i młodych rodzin 
– wyjaśnia Bożena Kowalczyk. 
I dodaje: – Z jednej strony loka-
lizacja w południowej części Ja-
rot sprawia, że osiedle jest bar-
dzo dobrze skomunikowane z 
resztą miasta, a z drugiej strony 
położenie na obrzeżach miasta 
daje poczucie komfortu i dostęp 
do natury.
To prawda. Mieszkańcy Osie-
dla Bartąg nie ukrywają, że żyją 

z dala od miejskiego zgiełku, a 
miejsc do jazdy na rowerze czy 
porannego lub wieczornego 

biegania w ich okolicy nie bra-
kuje. Natomiast charaktery-
styczne dla tej części Warmii 

ukształtowanie terenu, bliskość 
lasu i jeziora Bartąg dają poczu-
cie wytchnienia nawet po dniu 

pracy pełnym wrażeń.
Ciekawostką jest również uni-
katowa oferta zakupu mieszkań 

bez zaciągania kredytu hipo-
tecznego, za to w ratach, nawet 
na 20 lat. To znakomita szansa 
na zakup mieszkania dla tych, 
którzy nie chcą albo nie mogą 
ubiegać się o kredyt hipoteczny. 
Szczegółowych informacji na 

temat tej oferty udzielają do-
radcy klienta ARBET Invest-
ment Group.

GMINA/REKLAMA

Wymarzony początek z dala od zgiełku… 

Właściciele firm, którzy spo-
tkali się 5 kwietnia w Dywi-
tach na zebraniu założycielskim 
„Stowarzyszenie droga kra-
jowa DK51” reprezentują różne 
branże, począwszy od dewelo-
perów, poprzez przedsiębior-
ców transportowych, budowla-
nych, właścicieli pensjonatów 
i restauracji, żwirowni, stacji 
benzynowych, czy zakładu pro-
dukującego zbiorniki ze stali 
kwasoodpornej. Łączy ich to, że 
swoje firmy i interesy ulokowali 
przy DK51 lub w zasięgu jej od-
działywania. I mają dość tego, że 
rządzący kolejnych opcji poli-
tycznych i zarządca drogi zapo-
mnieli o najważniejszym trakcie 
komunikacyjnym północnej czę-

ści regionu. 
- Od wielu lat brakuje plano-
wanych i konsekwentnych dzia-
łań na rzecz przebudowy i po-
prawy bezpieczeństwa na DK51 
na odcinku z Olsztyna do granicy 
państwa w Bezledach – uważa 
Mieczysław Dudko z zarządu 
stowarzyszenia przedsiębior-
ców, który na co dzień prowadzi 
gospodarstwo agroturystyczne 
w Ługwałdzie – A to ważna 
droga gospodarcza, przy której 
ludzie prowadzą firmy, tworzą 
miejsca pracy i rozwijają region. 
O gospodarczym charakterze tej 
drogi świadczą też rozwijające 
się kolejne podstrefy Warmińsko-
-Mazurskiej Strefy Ekonomicz-
nej, które funkcjonują w Dobrym 

Mieście, Lidzbarku Warmińskim, 
Ornecie, czy gminie Bartoszyce. 

Siedziba w Dywitach
Przedsiębiorcy z sześciu gmin, 
którzy założyli stowarzyszenie 
(Dywity, Dobre Miasto, Or-
neta, Lubomino, Lidzbark 

Warmiński i Bartoszyce) za-
mierzają walczyć, lobbować 
i naciskać na decydentów i za-
rządcę drogi, którym jest Gene-

ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Olsztynie. 
- Będziemy działać apolitycznie 
– zapowiada Mariusz Grze-
lak, wiceprezes stowarzyszenia, 
właściciel firmy transportowej 
z Lidzbarka Warmińskiego. - 
Chcemy inicjować i propagować 

wspólne przedsięwzięcia służące 
przebudowie DK51 uwzględ-
niającej rozwój gospodarczy 
i poprawę jej bezpieczeństwa 
dla wszystkich uczestników ru-
chu. Obecnie droga jest niebez-
pieczna, kręta, jest na niej mnó-
stwo wypadków i ten stan raczej 
się nie poprawi, bo natężenie ru-
chu wciąż rośnie. 
Podczas zebrania założyciel-
skiego na wniosek zarządu 
w skład stowarzyszenia, ale jako 
członkowie wspierający przy-
jęte zostały samorządy z Dywit, 
Dobrego Miasta, Ornety, Lu-
bomina oraz miast Lidzbarka 
Warmińskiego i Bartoszyc. 
- Będziemy wspierać stowarzy-
szenie jako głos doradczy – mówi 
Jacek Szydło, wójt Gminy Dy-
wity, który zadeklarował, że 
gmina udostępni stowarzysze-
niu miejsce pod siedzibę i biuro. 
Biuro ma się mieścić przy samej 
DK51 w budynku tzw. „dróżni-
czówki” przy ul. Olsztyńskiej 
43, gdzie kiedyś pracował dróż-
nik pobierający myto (opłatę) za 
wjazd do Olsztyna. Gdy ktoś nie 
chciał uiszczać myta dróżnik za-
mykał szlaban. 

Przed stowarzyszeniem teraz 
proces rejestracji w sądzie. 
- Gdy się zarejestrujemy, przed-
stawimy szerzej plan naszych 
działań – mówi Alfred Pru-
sik, prezes stowarzyszenia. – 
Chcę podkreślić wyraźnie, że nie 
mamy żadnych barw politycz-
nych. Mamy problem do zała-
twienia, który ogranicza rozwój 
gospodarczy północy regionu, 
a mieszkańcom bezpieczne poru-
szanie się po DK51. Liczymy na 
przychylność ministra Jerzego 
Szmita w sprawie przebudowy 
DK51. 
Członkowie stowarzysze-
nia przyznają, że po stronie za-
rządcy drogi widać pewien spo-
sób zmiany myślenia o DK51 
(do końca 2018 roku ma powstać 
rondo na skrzyżowaniu z ul. Wa-
dąską i zjazdem na cmentarz 
i osiedle Sterowców, a lada dzień 
ma ruszyć budowa ciągu pieszo-
-rowerowego z Dywit do cmen-
tarza). 
- Potrzeba jednak całościowego 
spojrzenia i planów na cały od-
cinek z Olsztyna do Bezled – 
uważa Alfred Prusik. 

jan

W Dywitach powstało stowarzyszenie przedsiębiorców, którzy chcą wywierać na-
cisk na decydentach i zarządcach drogi krajowej nr 51 o jak najszybszą moderniza-
cję tego ważnego szlaku gospodarczego na odcinku z Olsztyna do Bezled. W skład 
stowarzyszenia weszli przedsiębiorcy z sześciu gmin: Dywit, Dobrego Miasta, Or-
nety, Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc i Lubomina. 

Przedsiębiorcy z sześciu gmin 
zawalczą o modernizację DK51

Firma ARBET kończy budowę pierwszej części Osiedla Bartąg przy ul. Bartąskiej. 
Właśnie ruszyła sprzedaż ostatniego budynku. Nowe mieszkania można kupić na-
wet na raty, nie zaciągając przy tym kredytu hipotecznego!

Dywity staną się siedzibą nowego stowarzyszenia

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Rozbudowa lotniska w Szy-
manach kosztowała 204 mln zł 
z czego 121 mln dołożyła UE. 
W ramach tej inwestycji wybu-
dowano również drogę łączącą 
trasę wojewódzką nr 57 z termi-
nalem. Modernizacji poddano 
także linię kolejową Olsztyn 
– Szczytno – Szymany, zaku-
piono tabor kolejowy i wybu-
dowano przystanek końcowy 
tuż przy terminalu. Inwestycja 
od początku budziła wiele emo-
cji. Przeciwnicy krytykowali in-
westycję w „w lesie”, wskazu-
jąc, że będzie ona nierentowna, 
a podatnicy będą do niej do-
płacać. Zwolennicy powstania 
portu wskazywali, że lotnisko 
ożywi region, będzie wspierało 
promocję Warmii i Mazur i tu-
rystykę.  

Baliśmy się, ale 
wyszło dobrze
Wbrew malkontentom począ-
tek działalności portu można 
uznać za udany. Pojawili się za-
ciekawieni przewoźnicy, ofe-
rujący loty do Berlina, Mo-
nachium, Wrocławia czy 
Krakowa. Skusił się nawet na-
rodowy przewoźnik – LOT – 
oferując zaskakujące połącze-
nie Warszawa-Olsztyn. Potem 
do Szyman wszedł węgierski 
przewoźnik WizzAir, oferując 
połączenia do Londynu. Szybko 
na podszczycieńskim lotnisku 
pojawił się Ryanair, konkurując 
z WizzAirem i również przewo-
żąc pasażerów do Londynu. 
Władze portu mogły być zado-
wolone, ucichła pierwsza fala 
rozgoryczenia i początkowi 
pesymiści musieli zrewido-
wać swoje opinie. Przemawiały 
również liczby. W ciągu pierw-
szego roku działalności z lot-
niska skorzystało 50 tys. osób 
(z prognozowanych 30 tys., 
które trzeba było odprawić, aby 
zrealizować unijne wskaźniki). 
Mariusz Piotrowski z portalu 
fly4free.pl poświęconemu ta-
niemu lataniu i turystyce ocenia 

działalność portu w Szymanach: 
- Pierwszy rok funkcjonowania 
portu na pewno wszystkich za-
skoczył pozytywnie, bo przed 
uruchomieniem działalności nie 
byliśmy nastrojeni optymistycz-
nie. Mieliśmy na świeżo w pa-
mięci otwarcie portu w Rado-
miu i problemy, jakie miało to 
lotnisko od początku. Ściągnię-
cie kilku liczących się przewoź-
ników w pierwszej fazie rozwoju 
portu uważam za sukces władz 
lotniska. 

Co z tą Ukrainą? 
Przyszedł jednak 2017 rok 
i rozbudzone nadzieje pasaże-
rów trzeba ostudzić. W siatce 
połączeń pozostał jedynie Lon-
dyn, gwarantujący przewoźni-
kom bardzo wysokie obłożenie 
lotów, a od czerwca WizzAir 
zacznie latać na kolejnym „emi-
gracyjnym” kierunku do norwe-
skiego Oslo. Wycofali się inni 
przewoźnicy – Adria Airways, 
SprintAir, LOT. Podczas, gdy 
inne lotniska w Polsce z dumą 
ogłaszały nowe kierunki połą-

czeń na sezon letni w Szyma-
nach milczano. Pasażerowie 
w portalach społecznościowych 
błagają niemal o loty do portów 
w Niemczech, Holandii czy Ir-
landii, ale na razie muszą obejść 
się smakiem. Kuriozalna wy-
daje się również nowa ankieta 
(w której do wygrania są bilety 
na lot do Oslo) z pytaniami, do-
kąd chcieliby latać mieszkańcy 
regionu. Już raz odpowiadali na 
te pytania, więc władze lotniska 
znają odpowiedzi. Na tę chwilę 
wiadomo jedno. 
- Jeśli chodzi o połączenia regu-
larne to na pewno nie pojawią 
się w sezonie letnim. Czynimy 
starania, żeby nowe połączenie 
uruchomione zostało od nad-

chodzącego sezonu zimowego 
– mówi Dominik Markow-
ski, rzecznik portu lotniczego 
w Szymanach. 
W lecie może pojawić się po-
łączenie nieregularne, czarte-
rowe między portem a Ukrainą. 

O tym kierunku mówiono już 
od jakiegoś czasu nie tylko ze 
względu na dużą diasporę ukra-
ińską w regionie, ale także ze 
względu na licznych pracowni-
ków zza wschodniej granicy. 
- Założenie jest takie, że około 
160 turystów z Ukrainy bę-
dzie co tydzień przylatywać 
do naszego regionu, korzysta-
jąc z Poru Lotniczego Olsz-
tyn Mazury – uzupełnia Domi-
nik Markowski. - Cześć miejsc 
w samolotach ma być też do-
stępna dla pasażerów indywi-
dualnych więc również miesz-
kańcy Warmii i Mazur będą 
mogli dzięki temu odwiedzić 
Ukrainę.
Rzecznik nie dodaje jednak, 

że pula takich biletów jest nie-
wielka i na ogół pojawia się 
na ostatnią chwilę, co znacz-
nie utrudnia zaplanowanie wy-
jazdu. Oferta wydaje się być 
adresowana jedynie do pasjo-
natów i osób, które mogą z dnia 

na dzień wziąć urlop. Tymcza-
sem polski porty lotnicze uru-
chomiły ofensywę na tym kie-
runku, zostawiając Szymany 
w tyle. Połączenia z Ukrainą 
ogłosił Lubin czy Wrocław, 
a na rynek ten – zdominowany 
przez WizzAira – wszedł nie tak 
dawno Ryanair. Obie linie kon-
sekwentnie pominęły Szymany. 
- Zarówno Wizzair jak i Ryanair 
uruchomili połączenia na Ukra-
inę tylko z kilku polskich lotnisk 
(Wizzair z 3, Ryanair z 2), które 
są bazami operacyjnymi tych 
przewoźników w Polsce. Port 
Lotniczy Olsztyn Mazury, póki 
co taką bazą jeszcze nie jest. 
Czynimy starania, żeby Ukra-
ina znalazła się w siatce połą-

czeń uruchamianych przez tych 
przewoźników z polskich lotnisk 
w następnej kolejności – mówi 
Dominik Markowski. 

Na tanich liniach 
nie zarabia się
Mariusz Piotrowski uważa, że 
jednym z negatywnych zasko-
czeń dotyczących pracy portu 
w Szymanach może być brak 
połączeń z Niemcami: - Wiele 
mówiło się o potencjalnych tu-
rystach z tego regionu. W świe-
tle tych deklaracji brak połączeń 
z portami niemieckimi może 
trochę dziwić – ocenia ekspert 
i dodaje: - Rozumiem oczeki-
wania mieszkańców i presję nad 
władzami lotniska, ale trzeba 
spojrzeć łaskawszym okiem na 
konserwatywną politykę kie-
rownictwa portu. Ruch i tak jest 
lepszy od zakładanego. Jeśli sa-
morząd chciałby go rozwijać za 
wszelką cenę, to mógłby go so-
bie „kupić” w formie dotacji 
dla linii lotniczych, tak jak robi 
to np. Rzeszów. Linia lotnicza 
otrzymuje pieniądze i deklaruje, 
że przewiezie określoną ilość 
pasażerów. Rozumiem w tej 
kwestii władze lotniska w Szy-
manach, które chcą spokojnie 
i metodycznie podejść do pro-
blemu, nie dopłacając do połą-
czeń. Warto również wiedzieć, 
że na tanich liniach się nie za-
rabia. 
Władze portu tłumaczą brak no-
wych połączeń w sezonie letnim 
wiekiem dziecięcym lotniska.
- Obecnie z naszego lotniska 
korzysta dwóch największych 
przewoźników niskokosztowych 
w tej części Europy – tłumaczy 
Dominik Markowski. - Rynek 
lotniczy w naszym regionie jest 
rynkiem bardzo nowym, bo ist-
niejemy od 14 miesięcy, więc 
pozostali przewoźnicy przyglą-
dają się na razie temu, jak ra-
dzą sobie ci najwięksi.         

rak

Początek działalności Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury mimo złych 
prognoz nastrajał optymizmem. Lotnisko w Szymanach zapropono-
wało kilka ciekawych kierunków lotów, rosła ilość odprawionych pa-
sażerów. Potem już było gorzej, bo w siatce połączeń został tylko 
Londyn, ale od czerwca polecimy do Oslo. 

Na razie tylko Londyn i Oslo

REKLAMA

Fasada budynku terminala w Szymanach

REKLAMA
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Wiadomości Gazeta Warmińska: 
Jakie aktualne problemy spo-
łeczne w Polsce w tej chwili naj-
bardziej Pana zajmują?
Władysław Kosiniak- Kamysz, 
poseł na Sejm VIII kadencji, pre-
zes Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego: Myślę, że największym pro-
blemem są zmiany demograficzne, 
następujące w wyniku starzenia się 
społeczeństwa. Od momentu prze-
mian demokratycznych w Polsce 
żyjemy średnio o 10 lat dłużej. To 
dobra informacja dla każdego czło-
wieka i państwa, ale jest to też wiel-
kie wyzwanie z punktu widzenia 
zabezpieczenia społecznego, za-
gwarantowania ludziom starszym 
godnego życia, partycypacji spo-
łecznej i możliwości funkcjonowa-
nia po zakończeniu aktywności za-
wodowej. Wydaje się, że dzisiaj, po 
wszystkich dokonaniach w dziedzi-
nie wsparcia rodziny, począwszy 
od urlopów rodzicielskich, koń-
cząc na 500+, przyszedł czas po-
myśleć bardziej o seniorach. My 
już w 2012 roku nakreślaliśmy dłu-
goletnią politykę senioralną. Mam 
obawy, czy w tej chwili kładzie się 
na to odpowiedni nacisk. 
- Jeżeli mówimy o seniorach, 
nie można pominąć tematu za-
bezpieczenia ludziom starszym 
godnej emerytury. Jak Pan oce-
nia planowane przez obecny 
rząd zmiany w systemie emery-
talnym? Myślę tu na przykład 
o pomyśle całkowitej likwidacji 
Otwartych Funduszy Emerytal-
nych.
- Po pierwsze, ten rok jest bardzo 
trudny dla seniorów, bo walory-
zacja emerytur była najmniejsza 
od wielu lat. Przypomnę, że za na-
szych rządów przeznaczaliśmy na 
nią około 6-7 miliardów. Teraz jest 
to 2,5 miliarda. Na spotkaniach 
w województwie warmińsko- ma-
zurskim usłyszałem od seniorów, 
że dostali rewaloryzację od około 
4 do około 7 złotych brutto. Widać, 
że zabrakło tutaj szerszego myśle-
nia w kontekście różnych progra-
mów socjalnych. Emerytów i ren-
cistów pozostawiono samym sobie. 
Ze względu na obniżenie wieku 
emerytalnego wiele osób w paź-
dzierniku tego roku przejdzie na 
emeryturę. Do ZUS-u może jedno-

razowo trafić do 400 tysięcy osób. 
Będzie to ogromne obciążenie. 
Czeka nas kolejna pożyczka z bu-
dżetu państwa. Co do przyszłości 
OFE, w tej chwili nie znam żad-
nych konkretów. Były zapowiedzi 
ich likwidacji z Ministerstwa Pracy, 
później dementowane przez Mini-
sterstwo. We wcześniejszych latach 
dokonywano zmniejszenia składki 
na OFE i przenoszono pieniądze 
z obligacji Skarbu Państwa. Zupeł-
nie czym innym jest sprzedaż akcji 
spółek, które są notowane na gieł-
dzie. W tym wypadku chodzi o re-
alne pieniądze. U rządzących może 
się więc pojawić pokusa sięgnięcia 
po te środki. Szczególnie w odnie-
sieniu do danych ekonomicznych, 
które mamy za ostatni rok. Wzrost 
długu publicznego o 95 miliardów 
złotych jest najwyższy w historii 
Polski. W tej chwili dług publiczny 
przekroczył już bilion złotych. 
Stosunek długu do PKB to ponad 
50%. Zbliżamy się tym samym 
do granicy ostrożnościowej. Wi-
dać, że wiele decyzji zostało podję-
tych na kredyt i nie zdziwiłbym się, 
gdyby któregoś dnia rządzący zde-
cydowali się na zabranie pieniędzy 
z OFE. Osobiście nigdy nie byłem 
zwolennikiem OFE. Uważam, że 
niepotrzebna była zmiana w 1999 
roku, ponieważ wprowadziła de-
stabilizację funduszy w ZUS-ie. 
Przez ostatnie dwie kadencje pró-
bowaliśmy tę sytuację naprawić. 
Na razie nie widzę żadnego pomy-
słu ze strony rządu, który miałby 
stabilizować finanse ZUS-u, a tym 
samym zadbać o bezpieczeństwo 
naszych emerytur. 
- Co jakiś czas wraca do dysku-
sji temat KRUS-u. Czy w 2017 
roku PSL ma już wypracowany 
pomysł zabezpieczenia emerytur 
dla rolników i osób, mieszkają-
cych na wsi?
- Mamy w tej sprawie jedno-
znaczne stanowisko. KRUS 
to swojego rodzaju inwestycja 
w główny sektor polskiej gospo-
darki. Odrębne systemy zabez-
pieczenia emerytalnego rolników 
istnieją od połowy XIX wieku 
w takich państwach jak Fran-
cja, Niemcy a nawet Luxemburg. 
Wzorowaliśmy się na nich w 1990 
roku, kiedy powstawała Kasa. Nie 

wszystkie kraje poszły tą drogą. 
Nie zrobiła tego na przykład Litwa 
i bardzo na tym straciła, bo rolnicy 
nie byli w stanie udźwignąć obcią-
żeń tamtejszego ZUS-u i musieli 
korzystać z pomocy społecznej, co 
nigdy nie budowało kapitału, ani 
nie dawało zabezpieczenia eme-
rytalnego. Trzeba zauważyć , że 
w KRUS-ie jest coraz mniej ubez-
pieczonych. Wzrasta liczba eme-
rytów i rencistów, ale liczba ubez-
pieczonych spada. Warunki, na 
jakich się tam ubezpiecza są mniej 
korzystne niż w ZUS-ie. Myślę tu-
taj o ubezpieczeniu chorobowym, 
ale też o wysokości emerytury czy 
renty, którą się później otrzymuje. 
Osobny system jest potrzebny 
i mam nadzieję, że nie będzie de-
wastowany, chociaż wyprowadza-
nie orzecznictwa z KRUS-u może 
być początkiem jego likwidacji. 
My będziemy robić wszystko, aby 
zachować odrębny system zabez-
pieczenia społecznego dla rolni-
ków.
- Jak Pan ocenia zmiany, które 
zaszły na polskiej wsi na prze-
strzeni ostatnich lat? 
- Lansowane przez PiS hasło „Pol-
ska w ruinie” było nieprawdziwe 
i niesprawiedliwe głównie w od-
niesieniu do polskiej wsi. Jej ob-
raz jest zupełnie inny. Gdyby-
śmy porównali stan gospodarstw 
w roku 1989 a obecnie, widoczny 
jest wielki postęp. Część rolników 
stała się przedsiębiorcami. Na pol-
ską wieś trafiło bardzo dużo środ-
ków europejskich, które dobrze 
wykorzystano. Nie tylko na mo-
dernizację rolnictwa, ale i na rewi-

talizację wsi i rozwinięcie jej infra-
struktury- z gimnazjami, domami 
kultury, ochotniczymi strażami po-
żarnymi, szkołami gospodyń wiej-
skich. Gdzieś nam to umknęło. 
Mam na myśli PSL. Musimy wyjść 
z narożnika pt. „Polska w ruinie”, 
bo ewidentnie widać, że to bzdura. 

-Wspomniał Pan o zepchnięciu do 
narożnika. Dlaczego daliście się 
„wypchnąć ze wsi” Prawu i Spra-
wiedliwości? Przecież w dalszym 
ciągu jesteście zainteresowani 
elektoratem wiejskim. Czyżby 
PiS lepiej formułował narrację do 
mieszkańców wsi?
- Po pierwsze, wynikało to z pew-
nego zmęczenia rządami tej sa-
mej formacji przez osiem lat. Chęć 
zmiany była większa niż jej po-
trzeba. To jest naturalne, nie tylko 
w Polsce, ale i w innych demo-
kracjach, że im dłużej sprawuje 
się władzę, tym ta władza bar-
dziej się zużywa. Po drugie, kiedy 
udawało nam się wprowadzać 
pewne zmiany, służące mieszkań-
com wsi, jak np. 1000 zł na każde 
dziecko, nie potrafiliśmy o tym 
mówić. Szczególnie podczas de-
bat przedwyborczych. PiS kryty-
kował, przedstawiał swój program, 
a my nie potrafiliśmy powiedzieć 
o tym, czego dokonaliśmy. Tę lek-
cję odrobiliśmy po żółtej kartce, 
którą otrzymaliśmy w wyborach. 
Jesteśmy przygotowani do debat 
i mamy dużo do zaproponowania 
dla obszarów wiejskich. PiS wy-
korzystało w jakiś sposób miesz-
kańców wsi. Dzięki nim wygrało 
wybory, a dziś o nich nie pamięta. 
Zmiany w oświacie i służbie zdro-
wia najbardziej mogą uderzyć 
właśnie w polską wieś. Gimna-
zja w miejscowościach gmin-
nych były utworzone wielkim wy-
siłkiem samorządów. Dzieciaki 
z mniejszych miejscowości szyb-
ciej przechodziły do większych, 
lepiej wyposażonych szkół. 

- Chciałbym, żeby Pan wyja-
śnił czytelnikom, czy PSL chce 
nadal być tradycyjną par-
tią polskiej wsi, czy ma zakusy 
sięgnięcia także po elektorat 
miejski. Widać na przykład 
próby współpracy działaczek 
PSL-u z feministkami. Moim 
zdaniem, kłóci się to z wizerun-
kiem partii o ściśle skrystalizo-
wanych, tradycyjnych poglą-
dach. 

- Ze statutu PSL-u wynika, że jest 
to partia o charakterze ogólnonaro-
dowym. Oczywiście, naszym ma-
tecznikiem jest polska wieś, tam 
są korzenie Polskiego Stronnic-
twa Ludowego. Zawsze najważ-
niejsze będą dla nas sprawy wsi 
i rolników, chociaż w tej chwili sta-
nowią oni jedynie ok. 10% miesz-
kańców wsi. Myślę, że w związku 
z tym trafniejsze byłoby używanie 
nazwy miejscowość. Dążeniem 
ruchu ludowego od jego zarania 
było to, żeby , niezależnie od miej-
sca urodzenia, możliwości rozwo-
jowe były podobne. I to się dzisiaj 
dzieje. Internet, edukacja, świado-
mość społeczna, komunikacja, in-
frastruktura dają szansę na wyrów-
nywanie startu młodym ludziom na 
wsi i w mieście. Myślę, że elektorat 
miejski możemy pozyskać na przy-
kład przez nasze zachowania pro-
ekologiczne. Mamy do zapropo-
nowania cały pakiet antysmogowy. 
Niezmienne i trwałe jest odwoły-
wanie się przez nas do wartości 
chrześcijańskich. Mamy jedno-
cześnie nowoczesne podejście do 
spraw ekonomicznych. Swoją filo-
zofię opieramy na rodzinnej firmie 
lub gospodarstwie rodzinnym. 
- Po ostatnich wyborach samo-
rządowych widać przemiany 
pokoleniowe w Polskim Stron-
nictwie Ludowym. Macie sporo 
ludzi młodych, którzy chcą żyć 
na wsi, a swoją karierę zawodową 
wiążą z pracą w samorządach. 
Czy Pan to potwierdza?
- Im bliżej ludzkich spraw, tym wię-
cej jest PSL-u. Najwięcej jest nas 
na poziomie sołectwa, gminy, póź-

niej powiatu i województwa. Trud-
niej jest nam się znaleźć w polityce 
parlamentarnej i musimy z tego wy-
ciągnąć wnioski, jak przełożyć za-
angażowanie naszych członków 
na poziomie gmin na wynik par-
lamentarny. Chyba najlepiej nam 
się pracuje tam, gdzie widać efekty 
tej pracy. Moim zdaniem, kontrola 
społeczna jest tu dużo bardziej sku-
teczna niż na poziomie central-
nym. Wielu naszych członków woli 
pracę w samorządzie od zasiada-
nia w parlamencie. Jest tak w przy-
padku marszałka Adama Jarubasa, 
marszałka województwa święto-
krzyskiego, Adama Struzika na Ma-
zowszu, czy Zbigniewa Włodkow-
skiego na Warmii i Mazurach, który 
wrócił do samorządu po latach , spę-
dzonych w parlamencie i rządzie. 
Jego zdaniem prawdziwe życie po-
lityczne jest w terenie. Praca samo-
rządowca nie opiera nie opiera się 
na kłótniach i sporach a na współ-
działaniu. Samorządowcy PSL-u są 
lepsi we współdziałaniu niż w pale-
niu mostów. 
- Zaczęła się już kampania wybor-
cza do najbliższych wyborów sa-
morządowych. Kto trafi na wasze 
listy? Czy mają szansę zaistnieć na 
nich wyłącznie członkowie partii?
- Warmia i Mazury są dobrym przy-
kładem otwartości PSL-u na różne 
środowiska. Wszystko zaczęło się 
od bardzo otwartej postawy Stani-
sława Żelichowskiego, który na li-
sty wyborcze wciągał także sym-
patyków PSL-u i niezależnych 
samorządowców. Pamiętam bar-
dzo ważne wybory w Olsztynie, 
które w Polsce odbiły się szerokim 
echem, kiedy to kandydat PSL-u, 
Piotr Grzymowicz, został prezy-
dentem, a przecie nie był wcześniej 
członkiem naszej partii. Dziś mamy 
prezydenta Elbląga, Witolda Wró-
blewskiego, który z dumą nosi złotą 
koniczynkę. Nasze listy są otwarte 
dla wszystkich, którzy podzielają 
prezentowane przez nas wartości. 
Bez tego nie ma mowy o współ-
pracy. Otwarci jesteśmy na wszyst-
kich tych, którzy zostaną wyrzuceni 
przez PiS z samorządów, szczegól-
nie mam na myśli samorządowców 
niezależnych. Mogłoby się tak zda-
rzyć, gdyby weszła w życie propo-
zycja ograniczenia startowania Ko-
mitetów Obywatelskich, co jest 
kompletną bzdurą. 
- Jak oceniacie pomysł ogranicze-
nia kadencji wójtów, prezydentów 
i burmistrzów? Czy, gdyby wszedł 
w życie, mocno uderzyłby w PSL? 
Jesteście przecież najmocniejszą 
partią w samorządach.
- To nie jest rzecz niebezpieczna 
dla PSL-u. Jest to złe dla Małych 
Ojczyzn. Znowu dzieli się Pola-
ków, wprowadza się zasady gry nie-
zgodne z fair play. 

Dokończenie na stronie 11

-Im bliżej ludzkich spraw, tym więcej jest PSL-u..Najwięcej jest nas na poziomie sołectwa, gminy, później powiatu i województwa. 
Trudniej jest nam się znaleźć w polityce parlamentarnej i musimy z tego wyciągnąć wnioski - przyznaje Władysław Kosiniak – Kamysz, Prezes PSL.

Polskie Stronnictwo Ludowe 
- w centrum polityki 
Ostatni Zarząd Wojewódzki PSL w Olsztynie był przygotowaniem do zbliżających 
się wyborów samorządowych i miał szczególny wydźwięk, bo gościłna nim szef 
partii. Mimo nawału pracy i obowiązków udało nam się zapytać Władysława Kosi-
niak–Kamysza, Prezesa PSL-u o sprawy, które są ważne dla nas wszystkich w kon-
tekście ostatnich wydarzeń w kraju i Europie. 

Władysław Kosiniak- Kamysz, Prezes PSL  z rozmówcami przed posiedzeniem zarządu w Olsztynie 
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Dokończenie ze strony 10

Co gorsza, robi się to w niezgod-
ności z konstytucją, ponieważ 
ogranicza się bierne prawo wy-
borcze. Wójt, który był wybierany 
na kilka kadencji tak jak Wojciech 
Dereszewski w Kurzętniku, pora-
dzi sobie w wyborach do rady po-
wiatu czy sejmiku i my, jako PSL, 
możemy nadal korzystać z jego 
doświadczenia. Widziałem jed-
nak rozczarowanie mieszkańców 
Kurzętnika, ż nie będą mogli oce-
nić swojego wójta po dwóch ka-
dencjach. Jestem przekonany, że 
w wielu miejscowościach będzie 
to zła zmiana, prowadząca do de-
wastacji idei samorządności. Nasi 
rodacy, ten popularny Suweren, 
są dziś na tyle świadomi, że po-
trafią podziękować komuś, kto 
źle sprawuje swój urząd. Średnia 
ilość kadencji w Polsce, to dwie. 
W ostatnich wyborach zostało wy-
mienionych 40% wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast. Na 28 
państw, przebadanych przez Fun-
dację Batorego, tylko w dwóch 
jest ograniczona kadencyjność- 
w Portugalii trzy razy po cztery 
lata i we Włoszech dwa razy po 
pięć lat. Wyborca polski potrafi do-
konywać zmian, jeżeli są one po-
trzebne. Zacznijmy od tych, którzy 
są gorzej oceniani od samorządow-
ców i wprowadźmy kadencyjność 
w parlamencie. 
- W ostatnich wyborach samo-
rządowych PSL odniósł sukces 
w województwie warmińsko-ma-
zurskim. Czy uważa Pan, że ist-
nieje możliwość powtórzenia tego 
wyniku?
- Każde wybory rządzą się swoimi 
prawami. Ostatnio , szczególnie na 
Warmii i Mazurach, nie było żadnej 
atrakcyjnej oferty po lewej stronie. 
Nie było już Samoobrony, która 
uzyskiwała dobre wyniki, ani SLD, 
dla którego był to tradycyjnie dobry 
okręg. Przyszło pierwsze rozczaro-
wanie Platformą Obywatelską, ale 
jeszcze nie na poziomie czerwonej 
a żółtej kartki. Nigdy nie było tu 
zbyt dużego zainteresowania pro-
gramem PiS-u. Wyborcom pozo-
stał PSL. Moim zdaniem są to ogól-
nopolityczne przyczyny sukcesu 
PSL-u. Poza tym, tak jak wspo-
mniałem, nasi członkowie byli wi-
doczni w działaniu już na poziomie 
sołectw, gmin, czy powiatów. Zała-
twiali konkretne sprawy- chodniki, 
żłobki, przedszkola. Nie mówili 
o wielkiej polityce, a o codziennych 
sprawach naszych rodaków. Zro-
bimy wszystko, aby wynik wybor-
czy PSL-u w 2018 roku był jak naj-
lepszy i dał nam nadal możliwość 
kreowania polityki lokalnej. 
- Czy w związku z tym macie 
ofertę dla ludzi młodych, za-
równo w mieście jak i na wsi? 
- Powiem, co udało nam się zdzia-
łać, bo pewnie niewiele osób to za-
uważyło, a dzisiaj przynosi efekty 
w postaci spadku bezrobocia. Mo-
jego autorstwa jest program „Praca 

dla młodych”, na który zabezpie-
czyliśmy trzy miliardy złotych, po-
legający na dofinansowaniu przed-
siębiorcy kwotą 25 tysięcy złotych 
za zatrudnienie młodej osoby do 
trzydziestego roku życia. Przy-
niosło to super efekt, szczególnie 
w 2016 roku. Drugi program po-
wstał we współpracy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego. Młodzi 
ludzie mogą uzyskać niskoopro-
centowaną pożyczkę do 70 tysięcy 
złotych na otwarcie własnego biz-
nesu. Jest to najniżej oprocento-
wana pożyczka na rynku. Może się 
o nią ubiegać także student ostat-
niego roku. Zamiast od razu po stu-
diach pójść na bezrobocie, młody 
człowiek jeszcze w trakcie na-
uki może napisać swój biznesplan 
i rozpocząć działalność, a pożyczkę 
spłacić w ciągu siedmiu lat. Uwa-
żam, że to duże wsparcie dla mło-
dych. Dzisiejsi rządzący chwalą się 
spadkiem bezrobocia, ale nie jest to 
wyłącznie ich zasługa. Mam trochę 
niesmak, że nie potrafią zauważyć 
i docenić czyjegoś współdziała-
nia. Dzisiaj trzeba także wspierać 
przedsiębiorców, bo mają coraz 
większy problem z pozyskaniem 
pracowników. Mamy konkretną 
propozycję dla sektora - rolnictwo, 
ogrodnictwo, leśnictwo. Piszemy 
już ustawę i chcielibyśmy, aby zo-
stała jak najszybciej zaprezento-
wana w parlamencie. Przyjeżdżają 
do mnie rolnicy, którzy skarżą się, 
że nie są w stanie znaleźć osób chęt-
nych do pracy. Zawarcie z pracow-
nikiem normalnej umowy o pracę 
powoduje, że produkcja staje się 
nieopłacalna. Niektórym rolnikom 
nie opłaca się na przykład zbiór 
truskawek. Zbierający truskawki 
mają z kolei coraz wyższe wyma-
gania płacowe, co zresztą wcale 
nie dziwi. Proponujemy umowę 
na pracę sezonową, z ryczałtową 
składką na ubezpieczenie wypad-
kowe i zdrowotne na poziomie 10 
%, ze słabszym zabezpieczeniem 
emerytalnym. Większość obec-
nych pracowników sezonowych 
pracuje całkowicie na czarno i nie 
ma nawet ubezpieczenia wypad-
kowego, a w rolnictwie wciąż jest 
bardzo dużo wypadków. Boję się 
tego, co planuje rząd, czyli wpro-
wadzenia pełnych stawek ubezpie-
czenia dla studentów. Dzisiaj od 
studenta płaci się tylko ubezpiecze-
nie wypadkowe na umowie- zlece-
niu, stąd atrakcyjność młodego pra-
cownika na rynku pracy. Jeśli to się 
zmieni, ucierpią i pracodawcy i stu-
denci, bo stracą szansę dorobienia. 
Duża część z nich studiuje zaocz-
nie. Elastyczność i ochrona rynku 
pracy zawsze muszą iść w równo-
wadze. Proponujemy kilka rozwią-
zań. Nasz ostatni projekt- „Godzina 
dla rodziny” ma zachęcić, głównie 
kobiety, do powrotu na rynek pracy. 
Proponujemy o godzinę skrócić 
czas pracy dla rodziców, odwożą-
cych dzieci do szkoły. Może warto 
byłoby dofinansować połowę etatu. 

Zrobiły to kiedyś kraje Beneluxu . 
Mama po urlopie macierzyńskim 
wraca do pracy, ale nie na 8 a na 4 
godziny. Marzy mi się modyfikacja 
programu 500+. Matka dostałaby 
na dziecko nie 500 a 1000 złotych 
pod warunkiem powrotu do pracy 
na pół etatu.
- Bezsprzecznie jesteście partią 
opozycyjną, ale nie jest to opo-
zycja totalna. Czy jest to kwestia 
pewnego stylu prowadzenia poli-
tyki, czy strategii? 

- Tradycyjne miejsce ruchu ludo-
wego to centrum. Jeżeli rządzący 
proponują dobre rozwiązania, jak 
na przykład 500+, czy minimalną 
stawkę godzinową, nie ma po-
wodu, żeby ich nie poprzeć. Trzeba 
piętnować niemądre pomysły, tak 
jak przed chwilą zrobiłem, kiedy 
mówiliśmy o samorządzie. Nie je-
steśmy zacietrzewieni. Nie mó-
wimy „nie”, bo „nie”. Wolę po-
wiedzieć „tak, ale..”. Szkoda tylko, 
że pośród rządzących dzisiaj, nie 
ma chęci do budowania wspól-
nego poparcia wokół różnych pro-
jektów. Postępują zgodnie z dok-
tryną „mamy większość, możemy 
wszystko”. Większość, przyjmu-
jąc uwagi i poprawki do swoich 
projektów, może naprawdę dużo 
zyskać. Żałuję , że w programie 
500+ nie przyjęto przedstawionej 
przez PSL zasady „złotówka za zło-
tówkę”. Polegałaby ona na tym, że, 
w wypadku przekroczenia o pewną 
kwotę progu dochodowego, zosta-
łaby ona odjęta od pięciuset zło-
tych. Jeżeli byłoby to 7 zł, rodzina 
dostałaby 493 złote. 
- Czego, Pana zdaniem, potrze-

bują Polacy w 2017 roku? Ja-
kie są oczekiwania społeczne po 
dwóch latach rządów PiS-u? 
- Moim zdaniem, normalności. 
Najbardziej dzisiaj brakuje takiej 
tradycyjnej życzliwości jednego 
człowieka do drugiego. Za dużo 
jest podziałów społecznych. Myślę, 
że wiele osób tęskni za tzw. świę-
tym spokojem. Ciągle jesteśmy 
epatowani sprawami mniej waż-
nymi. Przeżywamy perypetie pana 
Misiewicza, chociaż w aspekcie 

funkcjonowania państwa , narodu, 
rozwoju gospodarczego, edukacji, 
jest to kompletnie nieważne. 
- Z czego wynika chęć margina-
lizowania i spychania do naroż-
nika opozycji przez stronę ak-
tualnie rządzącą? Nie chodzi tu 
tylko o obecną sytuację. Mam 
wrażenie, że w naszym kraju jest 
to ogólnie panujący trend. 
- Tak. I myślę, że to się pogłębia. 
Zgadzam się, że nie jest to efekt 
tylko tych ostatnich dwóch lat. 
Dwadzieścia lat temu Sejm był 
bardzo różnorodny. Była i mocna 
lewica, centrum i formacje pra-
wicowe. Sejm mimo to potrafił 
uchwalić konstytucję i naród przy-
jął ją w referendum. Czy dzisiaj 
byłoby to możliwe? Boje się, że 
nie. Nie ma możliwości porozu-
mienia. Za dużo jest w Polsce or-
todoksyjnych zachowań. Gdyby 
dzisiaj jedna partia miała więk-
szość konstytucyjną, uchwaliłaby 
konstytucję dla siebie, nie bacząc 
na to, czego oczekiwałaby druga 
strona. Mam nadzieję, że dożyję ta-
kich czasów, że pojawią się tematy, 
które będą łączyć a nie dzielić Po-

laków. Myślę, że polskiej polityce, 
polskim obyczajom politycznym 
potrzebny jest jakiś reset. 
- Czy, Pana zdaniem, Polska po-
winna wejść do strefy euro? Pro-
szę powiedzieć, jakie czynniki 
będą miały wpływ na rozwój Pol-
ski w najbliższych latach? 
- Po pierwsze, nasza pozycja na 
arenie europejskiej. Jest to główna 
determinanta rozwoju Polski. Od 
tego będzie zależeć, jakie będą 
środki od Unii Europejskiej po 
2020 roku. Obecnie Polska głów-
nie protestuje, a nie współpracuje 
w tworzeniu nowych rozwiązań na 
poziomie europejskim. Tracimy so-
juszników. Straciliśmy, moim zda-
niem na wiele lat, sojusznika w po-
staci Francji, który wsparłby nas 
w obronie wspólnej polityki rolnej. 
Tak naprawdę nie mamy pewno-
ści, że po 2020 roku będzie jeszcze 
wspólna polityka rolna i dopłaty 
a było to dla nas niezwykle ważne 
przy wchodzeniu do Unii Europej-
skiej. Niemcy i Francja kilkanaście 
lat po wojnie założyły Europejską 
Wspólnotę Węgla i Stali nie dla-
tego, że pałały do siebie wielką mi-
łością. Wspólne interesy gospodar-
cze zapobiegają konfliktom, także 
zbrojnym. Brexit osłabia bezpie-
czeństwo europejskie. 
Dzisiaj nie ma możliwości wpro-
wadzenia euro w Polsce i nie trzeba 
tego robić. Możliwość decydo-
wania o swojej walucie uratowała 
nas w czasie kryzysu. Róbmy na-
tomiast wszystko, aby spełniać 
warunki, które umożliwią wej-
ście do strefy euro i wtedy podej-
mijmy świadomą decyzję. Mu-
simy osiągnąć poziom rozwoju 
innych państw europejskich. Ja 
bym nie rzucał tak jak Donald Tusk 
słów na wiatr, że za trzy lub cztery 
lata wejdziemy do strefy euro. Nie 
było wówczas ku temu odpowied-
nich przesłanek. Oczywiście, Tusk 
powiedział to w momencie, kiedy 
jeszcze nie wiedział o kryzysie, ale 
w najbliższej dekadzie raczej nie 
ma szans na przyjęcie euro. Szwe-
cja, która jest silną gospodarką, jest 
wciąż poza strefą euro i nie chce do 
niej przystąpić. Moim marzeniem 
jest to, żeby Polska miała komfort 
wyboru- możemy wejść do strefy 
euro, bo spełniamy wszystkie wy-
magania, ale nie musimy, bo zależy 
to tylko od naszej decyzji. 
- Czy Polsce jest potrzebna Eu-
ropa z jej wszystkimi obecnymi 
problemami, na przykład z falą 
imigracji? 
- Polsce jest potrzebna Europa 
a Europie Polska. To są naczynia 
połączone. Niedawno obchodzi-
liśmy dwunastą rocznicę śmierci 
Jana Pawła II. Nie bez przyczyny 
mówił on o dwóch płucach Eu-
ropy- tym na zachodzie i tym na 
wschodzie. Żeby „organizm” do-
brze funkcjonował, muszą funk-
cjonować wspólnie. Naszym ma-
rzeniem było życie w zjednoczonej 
Europie. Wynikało to nie tylko 

z aspiracji ekonomicznych. Trudno 
byłoby wytłumaczyć młodym lu-
dziom, że będą musieli mieć wizę, 
żeby wyjechać do naszych sąsia-
dów. Nie będzie już tak łatwo wy-
jechać na wakacje czy na studia. Je-
steśmy Europejczykami i Polakom 
bardzo się to podoba. Ważne jest 
nie tylko poczucie bezpieczeństwa, 
płynące z przynależności do wspól-
noty, ale także współudział w roz-
woju kulturalnym i intelektualnym. 
Możemy mieć wspaniałą wymianę 
gospodarczą z Chinami, za czym 
się zresztą opowiadam, ale geo-
graficznie, historycznie, kulturowo 
jesteśmy sobie obcy. Nie ma alter-
natywy dla Polski i lepszego soju-
szu niż z Unią Europejską pomimo 
takich jej wad jak zagubienie się 
w priorytetach, zatracanie wartości, 
przerost administracji i biurokracja, 
która zżera możliwości rozwojowe. 
Unię Europejską trzeba zmieniać, 
ale nie wolno jej dewastować. 
- W jaki sposób Polska i Polacy 
mogą sobie zapewnić wpływ na 
sprawy europejskie?
- Po pierwsze, musimy być po-
ważnym członkiem Unii Europej-
skiej. Po drugie, trzeba przyjąć za-
sadę- dyskusja i decyzja na forum 
krajowym, działanie na arenie mię-
dzynarodowej. Muszą to zaakcep-
tować wszystkie strony polityczne. 
Fatalnie się dzieje, że ośmieszamy 
się w Europie przez wojnę polsko- 
polską. W konsekwencji rzutuje to 
na naszą wiarygodność. Jak można 
nas potraktować jako wiarygod-
nego partnera, jeśli przez kilka mie-
sięcy rząd nie informuje o tym, że 
będzie mieć swojego kandydata na 
urząd Przewodniczącego Rady Eu-
ropejskiej? Robi to wówczas, kiedy 
de facto dokonano wszystkich 
uzgodnień. W polityce między-
narodowej stabilność i wiarygod-
ność są bardzo ważne. Wiele z tego 
w ostatnich tygodniach utraciliśmy. 
Nikt nie bierze poważnie państwa, 
którego minister obrony narodowej 
mówi o swoim sojuszniku- Fran-
cji, że sprzedaje okręty Mistral dla 
Rosji przez Egipt za dwa dolary. 
Jeżeli brakuje zaufania między 
państwami, dochodzi do zerwania 
różnych struktur, w których funk-
cjonują. Polska straciła zaufanie 
innych państw i to jest dzisiaj nasz 
największy problem. 
Korzystając z okazji, składam 
wszystkim Czytelnikom Gazety 
Warmińskiej najserdeczniej-
sze życzenia z okazji nadchodzą-
cych Świąt Wielkanocnych. Ży-
czę Państwu dobrych spotkań 
przy świątecznym stole, w atmos-
ferze budowania wspólnoty, któ-
rej tak bardzo dziś nam brakuje. 
Te święta są symbolem odradza-
jącego się życia i nadziei. Życzę 
wszystkim nadziei, czy to w ży-
ciu osobistym, czy społecznym. 
Niech przy stole wielkanocnym 
obecna będzie nadzieja na lepsze 
jutro. 

Dariusz Gołębiowski

Władysław Kosiniak –Kamysz, Prezes PSL  podczas konferencji prasowej
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Mechanizm działa tak
Taryfę przygotowuje spółka Zakład 
Usług Wodnych i w odpowiednim ter-
minie składa ją do burmistrza celem 
zweryfikowania. Po zweryfikowaniu 
burmistrz przedstawia Radzie Miej-
skiej taryfę do zatwierdzenia w for-
mie uchwały. Procedura jest taka, że 
niezależnie od podjęcia lub nie pod-
jęcia uchwały, jeśli wszystko zostało 
przygotowane zgodnie z rozporzą-
dzeniami i zostało zweryfikowane 
przez burmistrza, taryfa i tak wchodzi 
w życie. Nowa cena usług, wykony-
wanych przez ZUW będzie obowią-
zywała od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 
2018 roku. Jest to pierwsza podwyżka 
od dwóch lat. -Niestety, rosną wszyst-
kie koszty i, żeby spółka mogła do-
brze prowadzić swoją działalność, 
musi zwiększyć ceny usług - wyja-
śnia Przewodnicząca Rady Nad-
zorczej Spółki z o.o. Zakład Usług 
Wodnych w Dobrym Mieście, Da-
nuta Borek. Ostatni rok zamknął się, 
niestety, naszą stratą. Jesteśmy spółką 
komunalną i nie nastawiamy się na 
osiąganie zysków, ale nie można do-
prowadzać do takiej sytuacji, że, kosz-
tem utrzymania niskiej ceny, zbankru-
tujemy. Wydatki i dochody powinny 
się bilansować. Można oszczędzać 
na inwestycjach, ale wtedy wcześniej 
czy później dojdzie do dekapitalizacji 
sieci i gmina zostanie bez wody- oce-
nia Danuta Borek. 

O ile więcej, o ile mniej 
niż gdzie indziej?

Koszty, przedsta-
wione w nowej ta-
ryfie wynikają z do-
kładnych wyliczeń. 
Pod uwagę bierze się 
wydatki, jakie miały 
miejsce w roku, po-
przedzającym wpro-
wadzenie taryfy oraz 
planowane inwestycje. Te ostatnie 
bardzo mocno wpływają na wzrost 
opłat. W 2016 roku zostało zmie-
nione Rozporządzenie Ministra Bu-
downictwa z dnia 28 czerwca 2006 
r. w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-

wadzanie ścieków. Obecnie spółka 
może uwzględnić amortyzację inwe-
stycji, które były realizowane ze środ-
ków unijnych. Firma nie wydała na 
nie pieniędzy, ale musi utrzymać i od-
twarzać infrastrukturę. Zmiana ceny 
nie oznacza drastycznej podwyżki 
opłat w gminie Dobre Miasto. Miesz-
kaniec zapłaci 40 groszy więcej za od-
biór ścieków i pobraną wodę. Rodzina 
zużywa przeciętnie 8 m³ w miesiącu, 
więc podwyżka wyniesie średnio 
3,20 zł. Aktualnie obowiązująca cena 
1 m³ wody dla gospodarstwa domo-

wego wynosi 3,16 zł. -Nasza cena jest 
jedną z najniższych za odbiór ścieków 
i dostarczanie wody na terenie woje-
wództwa. Gospodarstwa płacić będą 
8,39 zł na m³ - mówi Andrzej Mikul-
ski, Prezes Zarządu Zakładu Usług 
Wodnych w Dobrym Mieście. Jeste-
śmy poniżej średniej, która waha się 
od 9, 50 do 10 zł. Mniej zapłacą miesz-

kańcy Nidzicy, gdzie aktualna cena to 
8,23 zł. Różnica jest minimalna. W są-
siedniej gminie Jeziorany mają w tej 
chwili 10,03 zł i składają wniosek ta-
ryfowy o wzrost ceny. Najwyższa cena 
obowiązuje w gminie Wydminy i jest to 
4,59 zł za m³. Cena za ścieki sanitarne 
w tej samej gminie również jest naj-
wyższa i wynosi 15,77zł. 

Inwestycje są konieczne 
Na wysokość taryfy wpływa wiele 
czynników, na przykład prowadze-
nie inwestycji i rozbudowa sieci. Do-
datkowym czynnikiem, rzutującym 
na wzrost cen jest koszt zakupu ener-
gii elektrycznej. Dobromiejski Za-
kład Usług Wodnych ma w planach 
przeprowadzenie w najbliższym cza-
sie kilku ważnych inwestycji. Jedną 

z nich będzie mo-
dernizacja miejskiej 
oczyszczalni ście-
ków w Kosyniu, która 
funkcjonuje już od 
15 lat i po tak długim 
okresie eksploata-
cji wymaga wymiany 
urządzeń. Został już 
złożony wniosek do 
Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
Zakład wnioskuje o kwotę 3 mln zło-
tych dofinansowania. W 2017 roku 
prawdopodobnie zostanie także zre-
alizowana budowa fermy fotowolta-
icznej o mocy 40 kilowatów. Zakład 
chce w ten sposób pozyskać źródło 
własnej energii odnawialnej. Z wy-
liczeń wynika, że pozyskana energia 
pokryje nasze dwumiesięczne zapo-

trzebowanie – wyjaśnia Andrzej Mi-
kulski. Inwestycję zamierzamy wyko-
nać dzięki pozyskaniu dofinansowania 
ze środków unijnych. Całkowity jej 
koszt został oszacowany na 320 ty-
sięcy złotych. Dofinansowanie wy-
nosi ok. 85%. Bardzo dużo buduje się 
obecnie sieci wodociągowych na te-
renach wiejskich. W ciągu ostatnich 
2-3 lat wybudowano jej w gminie Do-
bre Miasto ponad 12 kilometrów wraz 
z przyłączami. W tym czasie powstało 
też ponad 2 km sieci kanalizacyjnej 
i 0,5 km sieci kanalizacji deszczowej. 

Ilość awarii świadczy 
o stopniu zużycia
Sieć wodno-kanalizacyjna w mie-
ście jest systematycznie odnawiana, 
w zależności od posiadanych środ-
ków. Wskaźnikiem stanu technicz-
nego jest częstotliwość występowa-
nia awarii na danej ulicy. Dość dużo 
napraw trzeba było wykonać na 
ulicy Poprzecznej i dlatego w ubie-
głych latach wymieniona została tam 
cała sieć na nową. Trzeba pamiętać 
o tym, że ułożenie sieci na wsi kosz-
tuje o wiele mniej, niż przezbroje-
nie jednej ulicy w mieście. W przy-
szłym roku ma być przebudowywana 
ulica Olsztyńska i przy okazji zosta-
nie tam przebudowana także infra-
struktura wodno- kanalizacyjna. Ilość 
awarii systematycznie co roku spada. 
W 2016 roku w Dobrym Mieście do-
szło do bardzo poważnej awarii sieci 
magistralnej. Była ona spowodowana 
ekstremalnymi warunkami atmosfe-
rycznymi. Wystąpiły mrozy poniżej 
20° C. Sieć nie wytrzymała i pękła 
rura w fatalnym miejscu, bo w ciągu 

drogi krajowej nr 51. Taką awarię przy 
normalnych warunkach, w okresie let-
nim można by usunąć o wiele prędzej. 
W tym wypadku trzeba było wkuć 
się na odpowiednią głębokość i zor-
ganizować kierowanie ruchem ulicz-
nym. Przy tak niskiej temperaturze 
trzeba było także dużo częściej zmie-
niać pracowników. W tej chwili pracu-
jemy nad systemem monitoringu sieci 
wodociągowej. Dolny Przysiółek od 
dwóch lat posiada taki monitoring, 
dzięki czemu mamy pełną informację 
o każdej awarii, która tam występuje. 
Mamy w planach rozbudowę tego sys-
temu dla pozostałych części miasta. 
W tym roku prawdopodobnie uda nam 
się dołączyć do niego kolejny frag-
ment miasta. Całkowite pokrycie mia-
sta punktami pomiarowo- kontrolnymi 
potrwa około dwóch lat – zapewnia 
Andrzej Mikulski. 

Woda w kranie niczym 
mineralna w butelce
Woda, dostarczana mieszkańcom 
Dobrego Miasta odpowiada wszel-
kim normom, wynikającym z prze-
pisów, wydanych przez Ministra 
Zdrowia. Według opinii ekspertów, 
jest lepsza pod względem jakości od 
tej, kupowanej w sklepach, szcze-
gólnie w plastikowych butelkach. 
Jest przy tym o wiele tańsza i nie 
trzeba na nią specjalnych opakowań, 
które potem muszą być utylizowane. 
Naszą wodę przebadano w Warsza-
wie, w specjalistycznym Instytucie 
pod względem zawartości mikroele-
mentów i okazało się, że jakością 
niemal odpowiada wodom, które 
pija się w uzdrowiskach. Korzy-
stajmy z tego dobrodziejstwa, które 
mamy pod ręką – zachęca Prezes 
Mikulski. 

Projekt skierowany jest do miesz-
kańców małych społeczności, które 
są wykluczone cyfrowo, tj. mają 
problem z poruszaniem się i ko-
munikacją w wirtualnym świecie. 
Poprzez rozwój kompetencji cy-
frowych rozumie się wzbogacenie 
o pewność poruszania się w sieci 
jak i edukację dotyczącą niebezpie-
czeństw, jakie pod pozorem legalno-
ści mogą czekać na niedoświadczo-
nych użytkowników. Gmina Świątki 
utworzyła dwa kluby, w których 
mieszkańcy będą mieli okazję do-
szkolić się z wirtualnych kompeten-
cji w realnym świecie z instruktorem 
i przewodnikiem. Jeden z klubów 
znajduje się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Świątkach, natomiast 

drugi działa na terenie Kwiecewa 
w tamtejszej świetlicy. -W Świąt-
kach uformowały się już dwie grupy 
chętnych do uczestnictwa w zaję-
ciach, w Kwiecewie póki co jest 
jedna grupa, jednak w najbliższym 
czasie prawdopodobnie utworzona 
zostanie druga. Każda z grup będzie 
liczyła maksymalnie 9 osób, ponie-
waż zależy nam na tym, aby trener 
mógł dotrzeć do każdego z uczestni-
ków indywidualnie, gdzie przy dużej 
grupie kontakt ten jest utrudniony. 
Wierzymy, że takie rozwiązanie bę-
dzie bardziej efektywne i korzystne 
dla uczestników-mówi Jaro-
sław Milewski, sekretarz Gminy 
Świątki. Małe miejscowości bory-
kają się z problemem dojazdów do 

większych ośrodków miejskich, co 
automatycznie generuje bezrobocie 
wśród mieszkańców. Przy pomocy 
Internetu możliwe jest sprawdzenie 
większej ilości ofert pracy, a także 
daje on możliwość pracy zdalnej 
z domu, co rozwiązałoby problem 
dojazdów. Dodatkowo, uczestnicy 
szkoleni będą także w zakresie za-
łatwiania spraw urzędowych przy 
pomocy Internetu, a gmina rozważa 
wprowadzenie usług cyfrowych, tj. 
usług dotyczących realizacji opłat 
lokalnych, podatków, czy opłat za 
śmieci.- Dzięki Internetowi możemy 
spłacić swoje zobowiązania, prze-
glądać kartoteki, złożyć wniosek 
o decyzję o warunkach zabudowy, 
wymeldować się i zameldować. 

Gmina jako uczestnik programu dą-
żyła będzie do ucyfrowienia niektó-
rych usług-podkreśla Jarosław Mi-
lewski. Projekt przewidziany jest 
do 2019 roku, jednak przygotowa-
nia do niego zaczęto już pod koniec 

2015 roku. Gmina zobowiązała się 
do bezpłatnego udostępniania bu-
dynków oraz pokrycia wszelkich 
kosztów eksploatacyjnych: energii 
elektrycznej, sali, mediów, a także 
części sprzętu potrzebnego e-klu-

bom. Docelowo w projekcie udział 
weźmie ponad 30 osób, jednak w ra-
zie potrzeby grupy mogąbyć więk-
sze. Optymalna częstotliwość zajęć 
waha się pomiędzy 2 spotkaniami 
w tygodniu lub 3 na dwa tygodnie 

i będzie ona dostosowana do uczest-
ników i ich możliwości. -Ilość spo-
tkań wynika z tego, że nawet, jeżeli 
ktoś aktualnie nie pracuje zawo-
dowo nie oznacza to, że nie ma swo-
ich obowiązków. Wśród uczestników 

są także osoby pracujące, które po-
mimo tego pragną działać i zdobyć 
nową kompetencję. Projekt skiero-
wany jest do wszystkich mieszkań-
ców gminy Świątki, której władze 
są otwarte na tworzenie nowych e-

-klubów, jeżeli tylko będą chętni z in-
nych miejscowości na terenie gminy. 
Głównie tych posiadających świe-
tlice, np. Skolity, Brzydowo czy Wło-
dowo.-dodaje Jarosław Milewski. 
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W efekcie porozumienia pomiędzy gminą Świątki i Zakładem Doskonalenia Zawo-
dowego w Olsztynie ruszył projekt unijny “E-kompetencje bez barier”. Inicjatywa 
ma na celu rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Świątki.

W Świątkach będą nabywać 
nowe e-kompetencje

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, która odbyła się 5 kwietnia, 
radni dyskutowali nad zmianą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Dobromiejscy radni nie podjęli uchwały w tej sprawie. Po-
mimo tego od 1 maja wzrośnie cena za pobraną wodę i odprowadzone ścieki dla 
gospodarstw domowych. 

Woda droższa, ale jakość uzdrowiskowa

Dobromiejski  ZUW  Sp. z o.o.  będzie inwestował w infrastrukturę wod-kan

Uczestnicy pierwszego spotkania 
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Od 2 września 2016 roku obowiązuje ustawa o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej, w tym nazwy ulic. Samorządy mają rok na zmianę obecnie funk-
cjonujących nazw na nowe. W Olsztynku trzeba będzie zmienić nazwy dwóch ulic. 
Rozpoczęły się już konsultacje społeczne w tej sprawie. 

Zmiana nazw ulic w Olsztynku

Wielokrotnie podejmowano 
próby zmiany nazw niektórych 
ulic, ale zazwyczaj sprawa roz-
bijała się o koszty, jakie mu-
siałby ponieść każdy obywatel, 

chociażby w związku z koniecz-
nością wymiany wszystkich do-
kumentów. Ostatnia ustawa 
stanowi, że mieszkańcy nie po-
niosą w wyniku jej wprowadze-

nia żadnych kosztów. Wszyst-
kie dokumenty z dawną nazwą 
ulicy będą nadal ważne. Pisma 
oraz postępowania sądowe i ad-
ministracyjne w sprawach doty-

czących ujawnienia w księgach 
wieczystych oraz uwzględnie-
nia w rejestrach, ewidencjach 
i dokumentach urzędowych 
zmiany nazwy doko-
nanej na podstawie 
ustawy są wolne od 
opłat. W Olsztynku 
wątpliwości budziły 
nazwy trzech ulic. 
Co do dwóch z nich 
nie było wątpliwo-
ści- główna ulica mia-
sta nadal nosi imię 
Karola Świerczew-
skiego. Druga ulica, 
której nazwa musi być 
zmieniona, to ulica 22 lipca. 
IPN wydał komentarz w spra-
wie trzeciej ulicy- Pionierów. 
Jej nazwa nie gloryfikuje pio-
nierów radzieckich, lecz upa-
miętnia osadników, którzy 
przybyli na Warmię i Mazury 
po zakończeniu II wojny świa-
towej. W Olsztynku rozpo-

częły się konsultacje społeczne 
w sprawie wyboru nowych 
nazw ulic. W Urzędzie Miej-
skim została wystawiona urna, 
do której mieszkańcy wrzucają 
swoje propozycje. Wpłynął już 
wniosek na upamiętnienie po-
przez nazwę ulicy Żołnierzy 

Wyklętych. W związku ze zbli-
żającą się setną rocznicą od-
rodzenia Polski pojawił się 
pomysł, żeby ulicę Świerczew-
skiego nazwać ulicą Niepodle-
głości. Padają też różne propo-
zycje w sprawie nowej nazwy 
ulicy 22 lipca. Wcześniej była 
to ulica Zajęcza, ale nie ma zbyt 

wielu zwolenników przywró-
cenia tej nazwy. Dużo bardziej 
popularną sugestią jest pomysł 
nazwania jej ulicą Olimpijską, 
bo mieści się przy niej olszty-
necki klub sportowy „Olimpia 
Olsztynek”, który powstał po 
wojnie i ma już swoje tradycje. 

Docierają do mnie po-
glądy wielu mieszkań-
ców o tym, że chcieliby 
uniwersalnej nazwy, 
która nie ulegnie zmia-
nie w wyniku przemian 
historycznych. Dobrym 
przykładem jest ulica 
Świerczewskiego, która 
przed wojną nazywała 
się Hitlerstraße. Na-
zwa ma być godna, ale 
nie budząca w żadnym 

czasie wątpliwości. Wiele osób 
uważa, że nazwa ulicy nie po-
winna być poświęcona konkret-
nym osobom – mówi burmistrz 
Olsztynka, Artur Wrochna. 
Po zakończeniu konsultacji 
Rada Miejska podejmie decy-
zję o nadaniu nowych nazw ulic 
w drodze głosowania.             
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 -Szkolenie jest elementem pro-
gramu „Olsztynek - gmina 
bez przemocy”. Program jest 
zbiorem zadań podej-
mowanych w zakre-
sie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
W roku 2016 Stowa-
rzyszenie Wspiera-
nia Działań na Rzecz 
Osób Potrzebują -
cych Pomocy DROGA 
w Olsztynku we współ-
pracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Olsz-
tynku szkoliło radnych 
i przedstawicieli samorządu lo-
kalnego, przedstawicieli poli-
cji, pedagogów oraz pracow-
ników socjalnych. Prowadzone 
były także działania dla osób 
doświadczających przemocy 
i stosujących przemoc w punk-
tach konsultacyjnych, praca 
z dziećmi z rodzin dotkniętych 
przemocą w świetlicy socjotera-
peutycznej a także prowadzono 
kampanię społeczną na temat 
problematyki przemocy. W tym 
roku zaplanowaliśmy szkolenie 
dla służby zdrowia, a także dla 
przedstawicieli wszystkich so-
łectw z terenu gminy Olsztynek. 
– powiedział Krzysztof Rubas, 
Kierownik Klubu Integracji 
Społecznej w Olsztynku.
Krzysztof Rubas powiedział 
nam  również dlaczego pracow-
nicy służby zdrowia uczestni-
czą w szkoleniu – Szkolenie 
jest oparte na  wiadomościach 

związanych z nowelizacją 
ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie. Głównie cho-

dzi o procedurę „Niebieskiej 
Karty”. Jeżeli pracownicy służb 
społecznych zakładają  ,,Nie-
bieską Kartę”, to wiadomo, że 
w danej rodzinie dzieje się coś 
złego. Pracownicy służby zdro-
wia mają dzięki szkoleniu uaktu-
alnić swoją wiedzę z zakresu za-
dań opisanych w wyżej opisanej 
nowelizacji ustawy. Uczestnicy 
dowiedzą się, jakie stosować 
procedury, kiedy dana osoba 
dozna przemocy, ale także przy-
swoić sobie podstawowe infor-
macje dotyczące przemocy.
Uczestnicy szkolenia zadekla-
rowali, że nie mieli wcześniej 
styczności z niebieską kartą, 
nigdy takiej karty jeszcze za-
kładali, ale wyrazili opinię, że 
czują się na siłach, żeby w razie 
potrzeby pomóc osobom, które 
doznają przemocy. Szkolenie 
było prowadzone w taki spo-
sób, że jego uczestnicy mogli 

swobodnie wypowiadać i wy-
rażać swoje zdanie. Uczestnicy 
współpracowali z prowadzą-

cymi i dzięki temu 
szkolenie było dużo 
ciekawsze.
Elżbieta Górecka, Dy-
rektor Ośrodka Profi-
laktyki i Edukacji „Li-
der” w Morągu,  jedna 
z prowadzących szko-
lenie, mówiła, że pod-
czas szkolenia uczest-
nicy dowiedzą się jak 
powinno się zakładać 
„niebieską kartę” – Za-
poznamy uczestników 

z pewnymi narzędziami dzięki, 
którym, będą mogli odpowied-
nio zdiagnozować osobę, która 
doznaje przemocy. Przybliżmy 
również uczestnikom samo za-
kładanie niebieskiej karty, po-
nieważ wiem, że dla pracow-
ników służby zdrowia jest to 
trudne zadanie. Często jest z tym 
kłopot i właśnie stąd to dzisiej-
sze szkolenie.
Jak dodaje Elżbieta Górecka, 
wiedza o przemocy jest tylko 
punktem wyjścia- Sama wiedza 
uważam, że jest niezbędna, ale 
jest ona tylko punktem wyjścia, 
żeby mieć takie przekonanie, 
czego niewiedzą, jakich umie-
jętności im brakuje, żeby odpo-
wiednio zając się osobami, które 
doznały przemocy. To spotkanie 
pokaże im, jak wiele muszą się 
jeszcze nauczyć, żeby skutecznie 
udzielać pomocy.

raf

Szkolenie dla pracowników 
służby zdrowia z zakresu 
przeciwdziałania przemocy
W Gminnym Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Olsztynku odbyło się szkolenie dla pracowników służby zdrowia z zakresu pro-
blematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ta ulica jest na liście do zmiany nazwy

Uczestniczki szkolenia dla służby zdrowia
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Historia z zakupem basenu to 
istna telenowela. Warto przypo-
mnieć, że poprzedni właściciel 
basenu postawiony został w stan 
upadłości, a jego majątkiem za-
czął zarządzać syndyk. Nego-
cjacje z przedstawicielami mia-
sta, na temat pozyskania przez 
miasto basenu trwały bardzo 
długo, ponieważ obie strony na 
początku nie mogły dojść do po-
rozumienia.
Syndyk w początkowym eta-
pie negocjacji żądał za wykup 
basenu kwotę 7 milionów zło-
tych. Burmistrz Ostródy, Cze-
sław Najmowicz nie chciał się 
zgodzić na taką kwotę, ponie-
waż zdecydowanie przekraczała 
ona wartość basenu. Negocjacje 
bardzo się przeciągały i nie było 
pewności, czy w ogóle uda się je 

zakończyć z pozytywnym skut-
kiem.
Ostatecznie Burmistrz, Cze-
sław Najmowicz, w porozu-
mieniu z Radą Miasta zapro-
ponował kwotę 2,5 miliona 
złotych. Syndyk przyjął tę pro-
pozycję, a rada wierzycieli zgo-
dziła się na sprzedaż basenu za 
taką kwotę. Jak można zauwa-
żyć pomimo tych długich nego-
cjacji, ostródzkie władze mogą 
być bardzo zadowolone, ponie-
waż ostatecznie wylicytowana 
kwota, jest o ponad trzykrotnie 
niższa, od tej która była propo-
nowana na początku.
Teraz pojawia się pytanie kiedy 
basen może zostać ponownie 
otwarty? Władze miasta podkre-
ślają, że jeżeli wszystko dobrze 
się ułoży to jeszcze w tym roku 

mieszkańcy Ostródy będą mo-
gli znowu korzystać z basenu. 
W budżecie miasta przygoto-
wane są pieniądze na gruntowny 
remont basenu, który miałby się 
zakończyć jesienią tego roku.
Trzeba przyznać, że w związku 
z ponownym otwarciem basenu 
pozostaje jeszcze sporo zna-
ków zapytania. Tak naprawdę 
nie wiadomo, ile dokładnie bę-
dzie kosztował remont, a także 
kiedy dokładnie uda się go za-
kończyć? Jednak najważniej-
sze dla wszystkich mieszkań-
ców Ostródy, jest to, że basen 
na 100% zostanie ponownie 
otwarty i już niedługo w Ostró-
dzie przywrócone zostanie miej-
sce, które jest dla miasta i jego 
mieszkańców niezwykle ważne.
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Po wielu perturbacjach i długich negocjacjach władze samorządowe 
Ostródy kupiły basen od syndyka. Wszystko wskazuje na to, że jesz-
cze w tym roku basen zostanie ponownie otwarty.

Ostródzki basen w rękach miasta!

Przypomnijmy, że nowy sta-
dion lekkoatletyczny znaj-
dował się będzie przy ulicy 
Wyszyńskiego. Stadion po-
wstaje w wyniku modernizacji 
obiektu, który już w tym miej-
scu się znajdował. Stary obiekt 

nie nadawał się już do profesjo-
nalnego użytku. Owszem, wiele 
osób, przychodziło na obiekt, 
żeby rekreacyjnie sobie pobie-
gać, ale Ostródzie potrzebny 
był stadion lekkoatletyczny 
z prawdziwego zdarzenia.

Zmodernizowany obiekt uzyska 
certyfikat klasy 4A Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki. To 
znaczy, że będzie na nim można 
organizować imprezy sportowe 
rangi Mistrzostw Polski Junio-
rów. Pierwsza część inwestycji 

została już wykonana. Na sta-
dionie została położona bieżnia 
tartanowa, która liczy sześć to-
rów. Dodatkowo jest również 
ośmiotorowa bieżnia, na któ-
rej można rozgrywać biegi na 
100 metrów i 110 metrów przez 
płotki.
Jak już wcześniej wspomniano 
na stadionie mają się odbywać 
zawody rangi Mistrzostw Pol-
ski Juniorów, dlatego będzie 
on wyposażony m.in. w rzut-
nie na której będą rywalizować 
młociarze, koło do rozgrywa-
nia konkurencji pchnięcia kulą, 
a także skocznie, gdzie odby-
wać się będą skoki w dal i trój-
skok. Wizualnie już teraz sta-
dion prezentuje się naprawdę 

okazale, jednak żeby spełnić 
wymagania Polskiego Związku 
Lekkoatletyki potrzebnych jest 
jeszcze sporo inwestycji.
Na początku 2017 roku Urząd 
Miasta Ostródy wytypował 
najważniejsze inwestycje, ja-
kie mają zostać przeprowa-
dzone w 2017 roku.– „Przed 
nami również II etap budowy 
stadionu lekkoatletycznego, 
który rozpocznie się wiosną. 
W jego ramach przewidujemy 
budowę trybun na nieco ponad 
500 miejsc, w tym trybuna kryta 
na 300 miejsc oraz budynek so-
cjalny z pomieszczeniami typu: 
łazienki, szatnie, sanitariaty itp. 
W tym celu został już złożony 
wniosek o dofinansowanie do 

ROPS (Regionalny Ośrodek Po-
lityki Społecznej). Liczymy na 
to, że uda nam się zdobyć sto-
sowne dofinansowanie.”
Jeżeli wszystko to uda się zre-
alizować, to wtedy na ostródz-
kim stadionie będziemy mo-
gli oglądać m.in. najlepszych 
lekkoatletycznych juniorów 
w Polsce. Ważne jest także to, 
że w końcu normalne warunki 
do treningów będą mieli zawod-
nicy i zawodniczki lekkoatle-
tycznego klubu „MLKS Ostró-
dzianka Ostróda”. Ostródzcy 
lekkoatleci do tej pory, żeby po-
trenować na bieżni tartanowej 
musieli jeździć na stadion do 
Lubawy.

ra

REKLAMA

W Ostródzie pod koniec 2016 roku zakończyła się pierwsza część bu-
dowy stadionu lekkoatletycznego. Teraz rozpocznie się druga część, 
której głównym elementem będzie stawianie trybun.

Ostróda będzie miała stadion lekkoatletyczny 
Basen odzyska dawną świetność

Ostróda  stawia na infrastrukturę sportową
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AUTO-MOTO KUPIĘ

CAŁE, powypadkowe, 502-180-
869.
FIAT 125p i części kupię, 503-
332-534
KUPIĘ motocykle i skutery, 
całe, uszkodzone. Gotówka od 
ręki, 504-631-626.

AUTO-MOTO SPRZEDAM

AUDI A6, 1.8 turbo benzyna 
(1998)sprowadzony rok temu, 
zarejestrowany, stan bardzo do-
bry, 736-892-918.
FIAT Siena 1,2 (2001r.), 3000zł 
do uzgodnienia, 501-224-521.
FORD focus kombi poj. 1,8TD 
rok produkcji 2001, cena do 
uzgodnienia, tel. 609-163-735.
MERCEDES C 220, (2006), 
2148cm3, 138000km, CDI, 604-
606-638.
MERCEDES S-klasa 2008rok. 
600-588-666
OPEL Corsa poj 1,2b automat, 
rok produkcji 1999, przebieg ok. 
100tyś km.., cena do uzgodnie-
nia, tel. 609-163-735.
PASSAT B5 kombi 1,9TDI, 
(1998),bogata wersja, 790-719-
993.

INNE SPRZEDAM

TYTOŃ gold i light wysyłam ze 
sprawdzeniem zawartości przy 
odbiorze tel.506 999 801 
TYTOŃ gold i light wysyłam ze 
sprawdzeniem zawartości przy 
odbiorze tel.506 999 801 

PRACA  DAM

!Ciekawe możliwości dorabiania 
dla każdego 601-64-90-31, 504-
175-182.
FIRMA RM Motors zatrudni 
spawacza TiG, tel: 668-335-900 
email: biuro@rm-motors.pl
IMPORTER odzieży nowej/uży-
wanej -Anglia, szuka odważnych 
osób, które chcą prowadzić wła-
sny biznes -sklep, -sprzedaż in-
ternetową. Oferujemy pomoc - 
dofinansowanie. 
731-348-815, 798-397-263.
KIEROWCA C+E www.dom-
kiangielskie.pl Dorotowo, 503-
103-703.
MURARZ pomocnik, 503-092-
068.
MURARZY- umowa o pracę, 
608-533-161.
OPERATORA koparki liniowej 
km 251 zatrudnię 608-410-812.

OPIEKUNKI do Niemiec nowe 
oferty, 737-499-812 www.am-
bercare24.pl
SZPACHLOWANIE ścian, 606-
159-048
ZATRUDNIĘ elektryków, praca 
w terenie, 662-071-061.

PRACA SZUKAM
 
POSIADAM orzeczenie o nie-
pełnosprawności podejmę pracę 
jako dozorca wraz z zamieszka-
niem z małą odpłatnością. Olsz-
tyn. okolice Tel.727243487 

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę 
z warunkami zabudowy 8 km 
od Olsztyna, 5000 m2 za 130 

tys. zł. Tel. 669 336 031 

SPRZEDAM działkę 
z warunkami zabudowy 8 km 
od Olsztyna, 5000 m2 za 130 

tys. zł. Tel. 669 336 031 

SPRZEDAM działkę 
z warunkami zabudowy 8 km 
od Olsztyna, 5000 m2 za 130 

tys. zł. Tel. 669 336 031 

1700m2 działka budowlana 
z połową domu 55m2 (do kapi-

talnego remontu lub rozbiórki) 
plus 0,23 ha ziemi rolnej, Raci-
szewo 2, gmina Miłakowo, 535-
250-596.

DOM w centrum miasta Elbląga 
po remoncie. Działka 350m, 
dom 130m. Przystosowany do 
dwóch rodzin. Cena: 559.000zł, 
501-968-727.
DOM, Szczęsne, graniczy 
z Olsztynem, gm. Purda, wolno-
stojący w sadzie, blisko jeziora 
Linowo i Skanda, woda, prąd, 
czynne ogrzewanie centralne, 
miejscowe na olej. 230.000zł, 
(89)-539-91-11.
MIESZKANIE 2-pokojowe, 
36m2, IIp./IV przy ul. Kołobrze-
skiej, Tel. (89)5126-188;792-
890-756.

NIERUCHOMOŚCI 
WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ pokoju do wy-
najęcia w weekendy lub dluż-
szy okres z oddzielnym wej-
ściem w Olsztynie. Prosze o sms.
Tel.727243487 

USŁUGI

REMONTY mieszkań, 
prace hydrauliczne, 

elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi. 

tel.669 336 031 

RREMONTY mieszkań, 
prace hydrauliczne, 

elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi. 

tel.669 336 031 

REMONTY mieszkań, 
prace hydrauliczne, 

elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi. 

tel.669 336 031

! Glazura, terakota, hydrauliczne, 
795-820-780
!!!SZAMBA betonowe, 512-
846-571
!!OCZYSZCZALNIE przydo-
mowe, 666-950-940
CYKLINOWANIE bezpyłowe 
podłogi+schody, 507-306-262
DACHY, 514-456-553

DACHY, naprawy, 502-202-377
GLAZURA, terakota, elektryka, 
zabudowy G-K, łazienki kom-
pleksowo, tanio i solidnie. tel. 
881-785-385.
MALOWANIE, szpachlowanie, 
roboty wykończeniowe, glazura, 
terakota, płyty K/G, poleca firma 
z długoletnią tradycją. (89)541-
35-00 lub 504-720-494.

REKLAMA

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE
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Od samego początku była wi-
doczna przewaga olsztyń-
skiej drużyny nad gośćmi. Już 
w pierwszym drivie, systema-
tycznie zdobywali oni jardy, 
których zakończeniem zajął się 
Przemysław Mac, zdobywa-
jąc pierwsze 6 punktów. Pod-
wyższenie wykonał Piotr Go-
łacki za 1 punkt. Reszta kwarty 
w dużej mierze polegała na za-
trzymywaniu przez defensywę 
Lakers ataków Łuczników.
W drugiej kwarcie ponow-
nie punktami mogli pochwalić 
się tylko gospodarze. Patryk 
Rutkowski po 6-cio jardo-
wym biegu zdobywa kolejne 
6 punktów. Podwyższenie ze 
stoickim spokojem, wykonuje 
Piotr Gołacki.
Po przerwie, przez moment 
dało się wyczuć rozluźnienie 
olsztynian co bezlitośnie wy-
korzystali goście, posyłając 
w ich pole punktowe Jakuba 

Kubackiego. Podwyższenie 
Archers było udane, wyko-

pane przez Pałaszewskiego. 
Obrona Łuczników nie da-

wała za wygraną i olsztynianie 
musieli odpuścić przyłożenie 
i zdobyli punkty kopnięciem, 
które perfekcyjnie wykonał 
Piotr Gołacki z odległości 42 
jardów.
W czwartej kwarcie Archers 
znów próbowali wyrwać dla 
Lakers małe punkty z garści, 
ale nieudane podanie ich mło-
dego rozgrywającego bezlito-
śnie wykorzystał Jamar Dials, 
przechwytując piłkę i meldując 
się w polu punktowym gości. 
Podwyższenie Piotra Gołac-
kiego tym razem było nieudane 
i mecz zakończył się wynikiem 
23-7.
Był to wspaniały mecz i twarda 
rywalizacja. Wiele emocji jak 
zwykle dostarczały podania 
do Przemka Banata oraz fe-
nomenalne biegi Kamila Pol-
skiego. Teraz czekają nas dwa 
tygodnie przerwy i już za dwa 
tygodnie olsztynianie zagrają 
kolejny domowy mecz z Po-
znańskimi Kozłami.

ra

AZS UWM Olsztyn Lakers pokonał Bydgoszcz Archers. Mecz na bo-
isku w Kortowie i zakończył się wynikiem 23-7 dla Jeziorowców. 

AZS UWM Olsztyn Lakers wygrał 
pierwszy mecz w tym sezonie

Lakers cieszą się z wygranego spotkania
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Indykpol AZS Olsztyn był bar-
dzo blisko, żeby w tym sezo-
nie zagrać o medale. Zabrakło 
dwóch punktów, żeby znaleźć 
się w czołowej czwórce. Po-
mimo małego niedosytu należy 
powiedzieć, że jest to od bardzo 
dawna najlepszy sezon w wy-
konaniu olsztyńskiej drużyny. 
AZS pokazał w tegorocznych 
rozgrywkach bardzo dobrą siat-
kówkę, którą zachwycali się ki-
bice i eksperci. Niestety olsz-
tynianie przegrali wszystkie 
mecze z zespołami z tzw. wiel-
kiej trójki i to zadecydowało 
o braku awansu do półfinału.
Mecz o piąte miejsce jest jednak 
bardzo ważny, ponieważ, dru-
żyna, która to miejsce zajmie 
będzie mogła reprezentować 
Polskę w europejskich pucha-
rach. Początek tej rywalizacji 
nie był udany dla olsztyńskiej 
drużyny, która zdecydowanie 
przegrała pierwszego seta. AZS 
miał ogromne problemy z przy-
jęciem zagrywki i to powodo-
wało, że z atakiem także były 

problemy. Do połowy seta, jesz-
cze gra była w miarę wyrów-
nana, ale następnie gospodarze 
uciekli na kilka punktów i wy-
grali seta 25:16.
Drugi set był niezwykle wyrów-
nany. Olsztynianie poprawili 
przyjęcie zagrywki i sami za-
częli dużo lepiej serwować. Bar-
dzo dobrą zmianę dał Ezequiel 
Palacios, który zastąpił Wojcie-
cha Włodarczyka. Argentyń-
czyk był niezwykle skuteczny 
w ataku i dzięki temu Paweł 
Woicki miał większe pole ma-
newru. W końcówce partii oba 
zespoły grały punkt za punkt, 
ale ostatecznie to zespół z Olsz-
tyna okazał się lepszy.
Trzecia partia rozpoczęła się 
dla AZS-u wręcz genialnie. 
Olsztynianie za sprawą Ko-
chanowskiego i Hadravy nę-
kali zagrywką swoich rywali 
i w pewnym momencie prowa-
dzili już 10:3. W tym secie go-
spodarze byli totalnie rozbici, 
a siatkarze z Olsztyna bardzo 
dobrze to wykorzystali i przez 

całego seta utrzymywali wypra-
cowaną przewagę. 
W czwartym secie wszystko 

wróciło do równowagi i znowu 
oglądaliśmy bardzo wyrównaną 
walkę. Do stanu 19:19 trudno 
było przewidzieć, która drużyna 
wygra tego seta. Końcówka 
partii należała jednak do AZS-
-u, głównie za sprawą Jana Ha-
dravy, który dobrze serwował 

i był skuteczny w ataku. Olsz-
tynianie wygrali tego seta i cały 
mecz 3:1. Oznacza to, że są bar-
dzo blisko tego, żeby zająć piąte 
miejsce. Rewanż zostanie ro-
zegrany już w środę (12.04) 
w hali Urania.

ra

REKLAMA

Olsztyńscy siatkarze w dwumeczu o piąte miejsce w tym sezonie 
mierzą się z Cuprum Lubin. Po pierwszym meczu to olsztynianie są 
dużo bliżej tego piątego miejsce.

Indykpol AZS Olsztyn bardzo 
blisko piątego miejsca

REKLAMA

Paweł Woicki został wybrany MVP tego spotkania


