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OLSZTYN: USIŁOWALI
UKRAŚĆ KOSZYK Z ZA-
KUPAMI O WARTOŚCI PO-
NAD 1700 ZŁ
11.02.2019r. przed godziną
19.00 oficer dyżurny olsztyń-
skiej jednostki otrzymał infor-
mację, że na terenie jednego z
supermarketów przy ul. Wy-
szyńskiego w Olsztynie, pra-
cownik ochrony ujął dwóch
mężczyzn podejrzanych o kra-
dzież. Na miejsce natychmiast
zostały wysłane policyjne pat-
role.
Z otrzymanych przez funkcjo-
nariuszy informacji wynikało,
że od samego początku pracow-
nik ochrony zwrócił uwagę na
chaotyczne ruchy młodego
mężczyzny. Klient wrzucał do
swojego koszyka dosłownie
wszystko:drogialkohol, słodycze,
mięso, słodycze czy środki czys-
tości. W pewnym momencie
ochroniarz zauważył, że klient
wraz z wózkiem zakupów szedł
w kierunku drzwi wejściowych,
zaktórymijaksiępóźniejokazało,
czekał kolejny mężczyzna i uru-
chomiłdrzwi,abytesięotworzyły.
W ręce pracownika ochrony, a
następniepolicjantówtrafilidwaj
sprawcy kradzieży w wieku 31 i
33 lat.
Skradziony towarzostałdokład-
nie przeliczony a produkty w
stanie nienaruszonym wróciły
na sklepowe półki. Okazało się,
żesprawcykradzieży,chcieliwy-
nieść ze sklepu towar o wartoś-
ci blisko 1700zł.
Obaj mężczyźni zostali zatrzy-
mani i przewiezieni do policyj-
nego aresztu. Po przesłuchaniu
usłyszą zarzuty kradzieży. Grożą
im kary nawet do 5 lat pozba-
wienia wolności.

rp/in

KRONIKA
POLICYJNA

W poprzednim roku został
ogłoszony przetarg i po nim miało
być wiadomo, która firma zajmie
się rozbudową linii tramwajowej.
Sprawy jednak nie potoczyły się
po myśli miasta, ponieważ żadna
z ofert nie była zadowalająca.
Miasto przeznaczyło na ten cel
246 milionów złotych. A najniższa
wysłana oferta przekraczała,
kwotę, o prawie 150 milionów
złotych. Z tego względu przetarg
pozostał nierozstrzygnięty.
W budżecie na ten rok nie zostały

zatwierdzone środki na rozbu-
dowę linii tramwajowej, nie ozna-
cza, to jednak, że nic w tym
aspekcie nie będzie robione.
- Ceny, które zostały nam przedsta-
wione przez oferentów w przetargu
zdecydowanie przekraczały nasz
budżet. W związku z tym występu-
jemy już od dłuższego czasu do Mi-
nistra Inwestycji i Rozwoju, żeby
dołożył nam środków na realizacje
tego projektu, a z drugiej strony
prowadzimy działania optymali-
zujące, żeby ten projekt trochę „od-

chudzić” - powiedział Piotr Grzy-
mowicz, Prezydent Olsztyna.
- W połowie tego roku ma zostać
ogłoszony przetarg, aby pod koniec
roku, móc wybrać wykonawcę i od
roku 2020 przystąpić do realizacji
tej drugiej nitki tramwajowej –
dodał Piotr Grzymowicz.
Czyli ostatecznie rozpoczęcie roz-
budowy się bardzo opóźni, ponie-
waż pierwotnie planowano, że już
w 2018 roku, prace będą trwały.
Trzeba jeszcze przypomnieć o
tym, że trasy nowych linii tram-

wajowych będą obsługiwane przez
tureckie tramwaje, które już w
przyszłym roku miały być dostar-
czone do Olsztyna. Czy opóźnie-
nie w rozpoczęciu budowy sprawi,
że również tureckie tramwaje pó-
źniej zawitają do Olsztyna?
Wygląda na to, że nie, ponieważ
do momentu wybudowania nowej
nitki torowiska łączącego Pie-
czewo z dworcem i Wysoką
Bramą, pojazdy produkowane w
Turcji wykorzystywane mają być
na już istniejących trasach.

Przypomnijmy, że nowa trasa
tramwajowa ma rozpocząć się na
dotychczasowej pętli autobusowej
„Pieczewo” i przebiegać będzie
przez następujące ulice: Krasic-
kiego, Synów Pułku, Wyszyń-
skiego, aleję Piłsudskiego, do
skrzyżowania z ul. Kościuszki.
Ogólnie po zakończeniu prac, w
Olsztynie pojawią się dwie nowe
linie tramwajowe. Linia nr 4 z Pie-
czewa do Dworca Głównego i
linia nr 5 z Pieczewa pod Wysoką
Bramę. raf

Prace nad rozbudową linii tramwajowych
w Olsztynie w 2020 roku

Podobnie jak inne tego typu „byty”
– przede wszystkim ze względu na
osobę sympatycznego lidera, jak i za-
potrzebowanie części wyborców na
partię będącą w kontrze do aktual-
nego duopolu PO-PiS, może znaleźć
ona poparcie w najbliższych wybo-
rach parlamentarnych na poziomie
kilku, może kilkunastu procent. Jed-
nak los Wiosny, podobnie jaki innych
„efemeryd” będzie w zasadzie
przesądzony, jeżeli Robert Biedroń
nie wyciągnie wniosków z ich his-
torii.
Udana debiutancka konwencja par-
tyjna znalazła odzwierciedlenie w
pierwszych sondażach, w których
partia Biedronia osiągnęła poparcie
nawet 14 proc. badanych. Ale kolejne
pokazują już, że „szału” nie ma i, że
wizję objęci teki premiera przez Ro-
berta Biedronia po jesiennych wy-
borach, zaliczyć można raczej do sfe-

ry pobożnych życzeń. Dlaczego?
Jak mawiał Markus Hanna, pierw-
szy w historii specjalista od marke-
tingu politycznego: „w polityce ważne
są dwie rzeczy; pierwsza to pie-
niądze, a drugiej… nie pamiętam”.
Na razie konwencja inaugurująca
działalność partii została zorgani-
zowana „na bogato” (według me-
dialnych szacunków za kilkaset ty-
sięcy złotych), ale czy nowemu i po-
wiedzmy sobie mało znanemu by-
towi politycznemu wystarczy pie-
niędzy na aż dwie nieodległe w cza-
sie tegoroczne kampanie, z których
ważniejsza jest ta druga?
A warunkiem zaistnienia partii R.
Biedronia na polskiej scenie poli-
tycznej jest spektakularny sukces, bo
inaczej bardzo szybko jego Wiosna
ulegnie przede wszystkim we-
wnętrznej dezintegracji. Członków
jego partii, patrząc na przedsta-

wiony na konwencji „progresyw-
ny” program, nie łączy bowiem więź
ideologiczna. Stąd też jest to na ra-
zie klasyczne ugrupowanie „docho-
dzenia do władzy”, ale już nie jej
sprawowania. Taka sytuacja szybko
powoduje „frustracje” ich polity-
ków i ich „rozpływanie” się w struk-
turach innych graczy politycznych…
I partia kończy swój efemerydalny
byt.
Poważny problem ma Wiosna pana
Biedronia także z programem, w któ-
rym lider naobiecywał ile się da, pod
hasłem „dla każdego coś dobrego”.
Konkretnie – jak skrzętnie policzo-
no – złożył 35 różnorodnych obiet-
nic za 35 miliardów złotych. Ale nie
ma w nim unikalnego przesłania, ani
precyzyjnie określonego odbiorcy.
Postulaty Biedronia nie są ani do
końca socjalistyczne, ani liberalne (na
pewno nie są jednak konserwatyw-

ne). Nie do końca wiadomo, czy jest
ugrupowaniem pracowników, pre-
kariuszy czy pracodawców. Partią
pro- czy antyeuropejską, itd. W
dużym stopniu uprawniona jest
więc jej krytyka oparta na zarzucie
programowego populizmu nowego
ugrupowania.
Nowej partii potrzebne są też zna-
ne twarze. A jak do tej pory, najgłoś-
niejszym chyba „nazwiskiem” obok
Roberta Biedronia, jest Krzysztof
Gawkowski, były sekretarz general-
ny SLD. Zasłynął on jednak w trak-
cie ostatniej kampanii prezyden-
ckiej zdaniem, że bez względu na to,
jaki będzie wynik Magdaleny Ogó-
rek, kandydatki Sojuszu w tych wy-
borach – „mamy sukces”! Wydaje się,
że były już polityk sojuszu, woli ra-
czej nie wspominać ani o tym „suk-
cesie”, ani tym bardziej o samej
kandydatce.

Wiosna musi też szybko zbudować
lokalne struktury, bo o ile kampania
do Parlamentu Europejskiego jest na
ogół scentralizowana i może być
realizowana przez niewielkie grono
ludzi, o tyle jesiennej kampanii par-
lamentarnej nie da się już „robić” z
Warszawy. Potrzebne jest tzw. za-
plecze logistyczne, oparte na lokal-
nych członkach i sympatykach oraz
pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Bez
nich nie ma co mówić o szansach
Wiosny wczesną jesienią.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

W budżecie miasta Olsztyn na 2019 roku nie została umieszczona rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie. W tym roku ma zostać ogłoszony kolejny prze-
targ.

Wiosna Biedronia – a jesień?

Tak będą wyglądać tureckie tramwaje

Mimo spektakularnego debiutu i stosunkowo wysokich słupków poparcia w pierwszych sondażach, partię „Wiosna” Roberta Biedronia przy-
najmniej na razie zaliczałbym do tzw. politycznych bytów efemerydalnych. Ich długą listę na polskiej scenie politycznej otwiera Polska Par-
tia Przyjaciół Piwa, a kończy właśnie Nowoczesna.
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Płace wojewódzkie
Wynagrodzenie osób zarządza-
jących województwem, zarówno
wojewody jak i marszałka jest bar-
dzo podobne. Miesięczne wyna-
grodzenie wojewody warmińsko-
mazurskiego, Artura Chojeckiego
wynosi 11 438,03 zł. Marszałek wo-
jewództwa warmińsko-mazur-
skiego Gustaw Marek Brzezin w
tej kadencji otrzymuje wynagro-
dzenie w kwocie 11500 zł.

Wynagrodzenia starostów
Starosta powiatu olsztyńskiego,
Andrzej Abako w tej kadencji
otrzymuje 5000 zł wynagrodzenia

zasadniczego, 2100 zł
dodatku funkcyjnego, a
także dodatek specjalny
w wysokości 40%
łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku
funkcyjnego. Rada Po-
wiatu ustaliła Staroście
olsztyńskiemu Andrze-
jowi Abako dodatek za
wieloletnią pracę w wy-
sokości 17% wynagro-
dzenia zasadniczego, a z
dniem 1 marca 2019
roku - 18%. Dodatek
ten wzrasta z tym
dniem o l%, w każdym
następnym roku do
20% po dwudziestu la-
tach pracy. Łącznie wy-
nagrodzenie starosty
olsztyńskiego będzie

wynosić około 10 840 zł.
Starosta powiatu ostródzkiego,
Andrzej Wiczkowski otrzymuje
4800 zł wynagrodzenia zasadni-
czego, 2100 zł dodatku funkcyj-
nego, 2760 zł dodatku specjalnego,
a także 960 zł dodatku za wielolet-
nią pracę. Łącznie wyniesie to 10
620 zł.
Starosta powiatu bartoszyckiego,
Jan Zbigniew Nadolny wynagro-
dzenie zasadnicze ma ustalone w
kwocie 4700 zł, dodatek funkcyjny
w kwocie 1700 zł, dodatek spe-
cjalny w wysokości 2640 zł oraz
dodatek za wieloletnią pracę
według obowiązujących przepisów.

Starosta powiatu lidzbarskiego,
Jan Harhaj otrzymuje wynagro-
dzenie zasadnicze w wysokości
4700 zł, dodatek funkcyjny w wy-
sokości 1900 zł, dodatek specjalny
w wysokości 2640 zł i dodatek za
wieloletnią pracę w wysokości 940
zł. Łącznie wynagrodzenie starosty
będzie wynosić 10 180 zł. Iden-
tyczne wynagrodzenie otrzymuje
również Karol Motyka, starosta
powiatu braniewskiego.

Wynagrodzenia w miastach
Prezydent Olsztyna Piotr Grzy-
mowicz otrzymuje wynagrodzenie
zasadnicze w wysokości 5000 zł,
dodatek funkcyjny w wysokości
2100 zł, dodatek specjalny w wyso-
kości 2840 zł i dodatek za wielolet-
nią pracę w wysokości 20%,
wynagrodzenia zasadniczego w
kwocie 1000 zł. Łącznie wynagro-
dzenie wynosi 10 940 zł. Iden-
tyczne wynagrodzenie otrzymuje
Prezydent Elbląga, Witold Wrób-
lewski. Wynagrodzenie to mocą
rozporządzenia Rady Ministrów,
zostało zmniejszone o 20% wzglę-
dem poprzedniej kadencji.
Burmistrz Dobrego Miasta Ja-
rosław Kowalski otrzymuje wyna-
grodzenie zasadnicze w kwocie
4800zł, dodatek funkcyjny w kwo-
cie 2100 zł, dodatek specjalny w
wysokości 40% łącznie wynagro-
dzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego w kwocie 2760 zł i do-
datek za wieloletnią pracę w wyso-

kości 20% wynagrodzenia zasa-
dniczego w kwocie 960 zł. Łącznie
wynagrodzenie wynosi 10 620
złotych.
Burmistrz Miasta Bartoszyce,
Piotr Petrykowski otrzymuje wy-
nagrodzenie zasadnicze w kwocie
4800 zł, dodatek funkcyjny w kwo-
cie 2000 zł, dodatek specjalny w
kwocie 2380 zł, a także dodatek za
wieloletnią pracę zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.
Burmistrz Jezioran, Maciej Lesz-
czyński, otrzymuje wynagrodzenie
zasadnicze w wysokości 4700 zł,
dodatek funkcyjny w wysokości
1900 zł, dodatek specjalny w wyso-
kości 40% wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego 2640
zł, a także dodatek za wieloletnią
pracę w wysokości 8% miesięcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego
czyli 376 zł. Łącznie wynagrodze-
nie wynosi 9616 złotych.
Burmistrz Lidzbarka Warmiń-
skiego, Jacek Wiśniowski, otrzy-
muje wynagrodzenie zasadnicze
w kwocie 4800 zł, dodatek funk-
cyjny w kwocie 2100 zł, dodatek
specjalny w kwocie 2760 zł. Po-
nadto Burmistrzowi przysługują:
dodatek za wieloletnią pracę, do-
datkowe wynagrodzenie roczne i
nagrody jubileuszowe.
Burmistrz Ostródy, Zbigniew
Michalak otrzymuje wynagrodze-
nie zasadnicze w kwocie 4800 zł,
dodatek funkcyjny w kwocie 2100
zł, dodatek specjalny w wysokości
- 40 % łącznie wynagrodzenia za-
sadniczego i dodatku funkcyjnego,

co daje kwotę 2760 zł, a
także dodatek za wielo-
letnią pracę - 11 % wy-
n a g r o d z e n i a
zasadniczego, co daje
kwotę 528 zł. Dodatek
będzie wzrastał o 1% z
dniem 1 lutego w
każdym następnym
roku, aż do uzyskania
20%. Łącznie na ten
moment jest to kwota 10
188 złotych.
Burmistrz Olsztynka,
Mirosław Wojciech
Stegienko otrzymuje
wynagrodzenie zasadni-
cze w wysokości 4700 zł,
dodatek funkcyjny w wysokości
1900 zł, dodatek za wieloletnią
pracę w wysokości 20% wynagro-
dzenia zasadniczego, a także do-
datek specjalny w wysokości 40%
sumy wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego.
Łącznie wynagrodzenie burmist-
rza Olsztynka wynosi 10 180
złotych.

Wynagrodzenia
zarządców gmin
Wójt gminy Purda, Teresa
Chrostowska, otrzymuje wyna-
grodzenie zasadnicze w kwocie
3800 zł, dodatek funkcyjny w wy-
sokości 1000 zł, dodatek specjalny
w wysokości 960 zł, a także doda-
tek za wieloletnią pracę uza-
leżniony od stażu pracy.
Wójt gminy Stawiguda, Marek
Kontraktowicz otrzymuje wyna-

grodzenie zasadnicze w kwocie
4700 zł, dodatek funkcyjny w
kwocie 1900 zł, dodatek specjalny
w wysokości 40% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego i do-
datku funkcyjnego, czyli 2640 zł,
a także dodatek za wieloletnią
pracę w wysokości 19% miesięcz-
nego wynagrodzenia zasadni-
czego wzrastający z dniem 1
października 2019r. do 20%.
Wójt gminy Jonkowo, Wojciech
Giecko otrzymuje wynagrodzenie
zasadnicze 4700 zł, dodatek funk-
cyjny w wysokości 1900 zł, doda-
tek za wieloletnią pracę w wyso-
kości 940 zł, a także dodatek spe-
cjalny w wysokości 2640 zł.
Łącznie wynagrodzenie wyniesie
10 180 złotych.
*Wszystkie kwoty, są kwotami
brutto

raf

Wojewoda i marszałek na szczycie listy płac
Nowa kadencja samorządowa trwa już od kilku miesięcy. Sprawdziliśmy, jak wyglądają zarob-
ki wojewody, marszałka, starostów, prezydentów miast i włodarzy gmin.

Marszałek Województwa warmińsko-mazurskie-
go, Gustaw Marek Brzezin

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki

www.facebook.com/wgwarminska 13.02.2019-26.02.2019 r. numer 140 www.gwarminska.pl 3

Czynniki kształtujące cenę
za odbiór odpadów
- Gmina odpowiedzialna jest za za-
gospodarowanie odpadów, wytwa-
rzanych przez mieszkańców. Na
koszty zagospodarowania odpadów
składają się następujące pozycje:
odebranie od mieszkańców odpa-
dów i dostarczenie ich do regional-
nej instalacji, drugim składnikiem
kosztów, który ponosi gmina, jest
koszt unieszkodliwienia odpadów
w instalacji regionalnej, trzecia po-
zycja kosztowa, znacznie niższa ja-
kościowo, niż dwie pierwsze, to
koszty administrowania gospo-
darką odpadową. Jeżeli chodzi o
miasto Olsztyn, to 60% kosztów
przypada na ZGOK, a 40% to
koszty generowane przez firmy
zbierające odpady – powiedział
Marek Bryszewski, prezes

ZGOK w Olsztynie.

Ceny za odpady w górę
Mieszkańców naszego regionu
czekają spore podwyżki stawek za
odbiór odpadów. W Olsztynie po
podwyżce za te selektywnie zbie-
rane mieszkańcy zapłacą po 18 zł
od osoby, a za zmieszane dwa razy
więcej. W Dobrym Mieście nowe
stawki wynoszą 17 i 27 zł, a w
Świątkach 13 i 21 zł. W Lidzbarku
Warmińskim obecnie stawki wy-
noszą 12 i 20 zł, ale prawdopo-
dobnie po podwyżce, jeżeli radni
podejmą taką decyzje, będą wy-
nosić 15 i 30zł. W Bartoszycach i
w Ornecie również podwyżka za
odbiór odpadów jest planowana,
ale jeszcze nie wiadomo ile ona
wyniesie. Obecnie w Bartoszycach
za odbiór odpadów segregowa-

nych mieszkańcy płacą 14 zł, a nie
segregowanych 21 zł, a w Ornecie
11 i 18 zł.
- Jako ZGOK odpowiadamy za
60% tej podwyżki. Rzeczywiście
nasze koszty zagospodarowania
wzrosły z kwoty 300 zł/tonę odpa-
dów zmieszanych, obowiązującej do
końca roku 2018, do kwoty 418
zł/tonę, która obowiązuje w roku
2019. Ta podwyżka wynika z tego,
że ogólnie wzrastają koszty zagos-
podarowania odpadów. Cena 300
zł/tonę była ceną niedoszacowaną.
Poprzedni Zarząd oczywiście
dołożył wszelkiej staranności, żeby
w sposób odpowiedni ustalić tę cenę,
jednak całe zamieszanie na rynku
odpadowym, które miało miejsce w
2018 roku, spowodowało, że ceny
zagospodarowania odpadów,
zwłaszcza w instalacjach komercyj-

nych, poszybowały tak mocno w
górę, że żaden menadżer zajmujący
się gospodarką komunalną, nie był
w stanie tego przewidzieć - mówi
prezes Marek Bryszewski.

Pozostałe koszty również
rosną
Były również inne przesłanki do
tego, że ZGOK cenę na bramie
musiał podnieść. Za RDF, czyli
inaczej paliwo alternatywne, w po-
przednim roku ZGOK płacił 181
zł, a teraz 285 zł, natomiast w tym

roku za odpady zmieszane, któ-
rych nie jest w stanie przetworzyć,
płaci 432 zł, podczas gdy w po-
przednim roku płacił 300 zł/tonę.

Samorządy mają różną
cenę
Stawki za zagospodarowanie odpa-
dów w gminach znacząco się
różnią. ZGOK jednak nie ma na to
żadnego wpływu. - Kwota opłaty
śmieciowej, którą płaci mieszkaniec,
musi wystarczyć gminie na pokrycie
tych trzech rodzajów kosztów, o któ-

rzy wcześniej wspomniałem. Koszt
zagospodarowania przez ZKOK jed-
nej tony odpadów jest taki sam dla
każdej gminy z regionu. W związku
z powyższym, jeżeli występują
różnice w miesięcznej opłacie, którą
gmina pobiera od mieszkańców za
odbiór odpadów, to nie wynikają
one z przyczyn leżących po stronie
ZGOK-u, ale wynikają najprawdo-
podobniej z różnych stawek, które
liczą sobie firmy odbierające odpady
od mieszkańców – dodaje Marek
Bryszewski.
W poprzednim roku było sporo
głosów mówiących o tym, że
ZGOK z powodu złej kondycji fi-
nansowej może ogłosić upadłość.
Prezes ZGOK uważa, że sytuacja
już się ustabilizowała.
- Zagrożenie związane z utratą
płynności, czyli utratą przez ZGOK
zdolności do realizowania wszyst-
kich bieżących zobowiązań, jest już
przeszłością. Zmiana ceny za od-
pady zmieszane z 300 zł na 418
zł/tonę powoduje, że sytuacja, jeżeli
chodzi o płynność spółki i jej wynik
finansowy, jest stabilna, bezpieczna
i pozwala nam z optymizmem pat-
rzeć w przyszłość. raf

Skąd wzięła się podwyżka
za odbiór odpadów?
Już niedługo w większości gmin współpracujących z Zakładem Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi w Olsztynie, mieszkańcy zapłacą więcej za odbiór odpadów.

Marek Bryszewski, Prezes ZGOK w Olsztynie



Afrykański pomór świń to wiru-
sowa choroba świń o przebiegu
ostrym lub przewlekłym. Cechą
charakterystyczną jest bardzo silna
wybroczynowość i bardzo wysoka
śmiertelność. W ostatnim czasie
na terenie kraju, jak i wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego na-
siliły się przypadki zarażenia tym
wirusem.
-W ostatnich dniach mieliśmy
przypadek afrykańskiego pomoru
świń w gospodarstwie rolnika w po-
wiecie gołdapskim. Nie była to
duża ferma, tylko około 70 sztuk
trzody. W sytuacji zarażenia stada
wirusem ASF, wszystkie sztuki
muszą być likwidowane, również
lochy w ciąży i z małymi – powie-
dział Marek Kuźniewski, członek
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej.

Liczba zakażeń szybko
rośnie
W tym roku na Warmii i Mazu-
rach było już 69 przypadków za-

rażenia wirusem ASF. Nie były to
jednak bardzo groźne przypadki,
a jedynie pojedyncze i nie za-
grażały one dużej liczbie świń, ale
sama ta ilość przypadków, zwłasz-
cza, że minął tylko miesiąc, jest
bardzo duża.
- Większość naszego województwa,
to są już strefy czerwone, czyli strefy
zagrożenia. Są również w naszym
województwie strefy niebieskie,
czyli takie, gdzie wystąpił już
pomór u świń. Cała północna i
wschodnia część województwa jest
w tej chwili w strefach – powiedział
Romuald Amborski, Łowczy
Okręgowy z Zarządu Okręgo-
wego Polskiego Związku Łowiec-
kiego w Olsztynie.
W ostatnim czasie głośno mówi
się o tym, że depopulacja dzików,
może sprawić, że zagrożenie ASF-
em będzie mniejsze, a wirus prze-
stanie się rozprzestrzeniać w tak
szybkim tempie. Opinie na temat
depopulacji dzików są skrajnie
różne, począwszy od sformułowa-

nia, że jest to „barbarzyństwo”.
Zwolennicy zmniejszenia popula-
cji dzikich świń, praktycznie jed-
nym głosem twierdzą, że jest to
konieczne rozwiązanie.

Dzik jest nosicielem
- Dzik jest głównym nosicielem,
który przenosi ASF i to zarówno my
rolnicy, ale również ludzie, którzy
mają większą wiedzę, twierdzą, że
depopulacja dzika spowoduje, że
uchronimy gospodarstwa .Dziki
zostawione same sobie i tak padną,
ponieważ jeden od drugiego się bę-
dzie zarażał. Jeżeli nie doprowa-
dzimy do poważnej redukcji
dzików, to będziemy mieli problem
z hodowlą trzody. W latach 70 w
naszym kraju było około 50 tysięcy
dzików, a teraz w tej chwili jest to
liczba ponad 300 tysięcy. Zga-
dzamy się z Ministrem Ochrony
Środowiska, który mówi, że jeden
dzik na jeden kilometr wystarczy.
Trzeba mocno artykułować to, że
jeżeli my nie zajmiemy się tą depo-

pulacją, to ten wirus i tak dziki wy-
kończy – powiedział Marek Kuź-
niewski.
- Jeżeli dzik jest nosicielem wirusa,
to jest to potrzebne. Jak taki dzik
sam padnie i my nie znajdziemy
truchła, to wiadomo, że dostęp do
niego będą miały inne dzikie zwie-
rzęta, a w naturze ten wirus się
bardzo długo utrzymuje. Chodzi o
to, żeby był jak najmniejszy kontakt
między dzikami, ponieważ one
między sobą ten wirus przenoszą.
Natomiast wirus, który trafia do
chlewni, to nie jest sprawa dzika,
tylko bioasekuracji – dodaje Ro-
muald Amborski.

Lepiej zapobiegać
niż leczyć
Tak naprawdę nie ma obecnie
konkretnej profilaktyki przeciwko
ASF- Profilaktyka, jeżeli chodzi o
szczepienia ochronne nie istnieje
wcale. Jedyny sposób zapobiegania,
to bioasekuracja, czyli izolowanie
od dzików hodowli świń, ponieważ

wirus jest szkodliwy tylko dla świń.
Ma on wredną cechę, ponieważ jest
bardzo odporny na czynniki środo-
wiskowe. W związku z tym, jeżeli
zostaną pozostałości zwłok dzików,
to w tym miejscu wirus potrafi być
obecny jeszcze nawet przez cztery
miesiące. Najważniejsze jest to,
żeby nie przynieść tego wirusa z

lasu do domu, a szczególnie doty-
czy to myśliwych czy rolników. Naj-
lepsza profilaktyka byłaby taka,
żeby na bieżąco usuwać z lasu
wszystkie padłe dziki - powiedział
Mirosław Karczewski, Powia-
towy Lekarz Weterynarii w
Olsztynie.

raf

Wirus ASF coraz groźniejszy w naszym regionie
Województwo warmińsko-mazurskie jest teraz w szerokiej strefie zagrożenia, jeżeli chodzi o wirus ASF, czyli afrykański po-
mór świń. Dla ludzi wirus jest całkowicie niegroźny, ale dla dzików i świń stanowi śmiertelne zagrożenie.

Dzik - źródło PZŁ Łomża
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MAX USŁUGA Sp. z o.o., ul. Leonharda 3, 10-454 Olsztyn, tel. 89 539 07 60
www.nissan.max-usluga.pl
Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Oferta obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów.
Rabat 16 100 zł dotyczy nowego Nissana Qashqai 1.5 dCi 115 KM z roku produkcji 2018.
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Olsztyn -  16 luty 2019 r. (sobo-
ta) o godz. 10:00 w Spichlerzu na
ul. Piastowska 13 odbędą się
WARSZTATY Z EWĄ SCHIL-
LING pt. Alternatywna historia li-
teratury. Wstęp Wolny. (obo-
wiązują zapisy:
warsztaty@mok.olsztyn.pl)

Olsztyn - 16 luty 2019 r. (sobota)
o godz. 14:00  Sala kameralna pod
Amfiteatrem . Koncert walen-
tynkowy - koncert młodych lo-
kalnych artystów w ramach olim-
piady "Zwolnieni z Teorii"! Pod-
czas koncertu będziemy zbierać
darowizny na rzecz olsztyńskie-
go schroniska dla zwierząt. Obo-
wiązuje wstęp wolny!

Olsztyn - 19 lutego 2019 (wtorek)
o godz. 17:00 w Muzeum Nowo-
czesności ul. Knosały 3b Wysta-
wa: Eksponat miesiąca: Najstar-
sze Pzewodniki Turystyczne Po
Olsztynie. Na przykładzie dwóch
przewodników – z 1900 i 1914 r.
– w Muzeum Nowoczesności
dowiemy się, czym chwalono się
w Olsztynie sto lat temu, w jaki
sposób prezentowano nasze mias-
to i jakie miejsca uważano za
godne zwiedzania. Wstęp Wolny.

Elbląg - 14 lutego 2019 r. (czwar-
tek) o godz. 19:00 w Młod-
zieżowym Domu Kultury przy ul.
Bema 37 (sala koncertowa) od-
będą się Jazzowe Walentynki z
udziałem uczniów pracowni per-
kusji pana Krzysztofa Narodow-
skiego. Wykonają oni standardy
muzyki jazzowej i rozrywkowej.
Wstęp Wolny.

Elbląg -   „Dwa Światy” to tytuł
wystawy Tatyany Popovichenko
i Ewy Pisarskiej, którą  można zo-
baczyć w Centrum Spotkań Eu-
ropejskich „Światowid” w Elblągu.
Dwie artystki zapisują w swoich
pracach otaczającą rzeczywisto-
ść, jednak każda na własny spo-
sób. Wystawa dostępna do
15.03.2019 r.

Gietrzwałd - 15 luty 2019 r.
(piątek) o godz. 19:00. Serdecznie
zapraszamy do Gminnego Oś-
rodka Kultury na wieczór wa-
lentynkowy z muzyką 18 + pt.
"Dorosła Miłość" - wystąpią lo-
kalni artyści . 

Stawiguda - 20 luty 2019 r. (śro-
da) o godz. 19:00   sala sportowa
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Stawigudzie Budynek A, ul.
Warszawska 5. FITNESS - Płaski
Brzuch Zgrabne Uda i Pośladki.
W trakcie zajęć wykorzystuje-
my piłki, wałki do masażu, taśmy
i ciężarki prowadząca: SLIM Han-
na Czechowska tel. 692 407 305.
Zajęcia są Bezpłatne. Wyb.(mar) 

KRÓTKOMŁODZIEŻ Z "ELIZKI" EDUKUJE NA TEMAT PRAW W INTERNECIE

- Zdecydowanie jesteśmy przeciwni
hejtowi, mowie nienawiści i
wszelkiej przemocy w Internecie-

twierdzi Eliza Pasiecznik, liderka
grupy. - Dlatego zdecydowaliśmy się
mówić głośno o tym, co nam wolno

w Sieci, a za co grożą kary.
Od dwóch tygodni grupa projek-
towa prowadzi prelekcje w szkole.

Mówi nie tylko o prawach obow-
iązujących w Sieci, ale pokazuje
również konsekwencje stosowania
cyberprzemocy w oparciu o fakty. 
- Po prelekcjach, podczas spotkań z
rówieśnikami, prosiliśmy o informa-
cje zwrotne, które wysłuchaliśmy z
uwagą, dyskutowaliśmy, odpo-
wiadaliśmy na pytania -mówi Wo-
jtek Kucharski, członek grupy.-To
jest bardzo potrzebne, żeby poprawić
nasze działania i w jeszcze lepszy
sposób przekazywać innym naszą
wiedzę.
Ostatni miesiąc był bardzo pra-
cowity. Młodzi musieli zmierzyć się
z rozplanowaniem budżetu i
pozyskaniem materiałów promo-
cyjnych. 
- We współpracy ze studiem reklamy

stworzyliśmy naklejki z naszym logo,
balony, plakaty i ulotki -tłumaczy
Justyna Speruda, członkini grupy. -
Zaprojektowaliśmy również ko-
szulki, w których występujemy pod-
czas prelekcji, dumnie pokazując
napis ,,Prawi w Sieci’’. Po feriach zi-
mowych rozpoczynamy prezentacje
w innych szkołach w naszym
powiecie. Mamy nadzieję, że
dotrzemy do jak największego grona
osób, dzięki czemu cyberprzestępc-
zość zmaleje-podsumowuje.
Grupa projektowa “Prawi w sieci”:
Eliza Pasiecznik, Oliwia Wasyłyk,
Justyna Speruda, Agnieszka Po-
tymko, Ewa Bylina, Wojtek Ku-
charski.

ZSP2

"Prawi w Sieci" - to hasło tegorocznego projektu społecznego, realizowanego przez grupę młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Barto-
szycach. Uczniowie działają w ramach olimpiady "Zwolnieni z teorii" i postawili sobie za cel szerzenie świadomości odbiorców na temat praw wynikających
z korzystania z Internetu oraz konsekwencji ich łamania. 

Prawi w sieci

Spore problemy z ważnymi inwestycjami w Ostródzie

Wiadukt w Ostródzie, to niezwyk-
le potrzebna inwestycja, ale prze-
ciąga się ona zdecydowanie za
długo. Pierwotne założenia były
takie, że zostanie on oddany do
użytku w końcu 2018 roku. Tak na-
prawdę od początku, tak szybka
data zakończenia robót wzbudzała
spore wątpliwości, a już kilka mie-
sięcy temu wiadomo było, że ten
termin na pewno nie zostanie do-
trzymany. 
Wpływ na takie opóźnienie miała
zła pogoda oraz prace archeolo-

giczne, które trzeba było w miejscu
budowy wykonać. Spowodowały
one, że wykonawca nie mógł wy-
konywać prac przez ponad 40 dni.
Obecny termin oddania wiaduktu
do użytku, to czerwiec 2019 roku.
Jest to pół roku później niż pier-
wotnie zamierzano. To wszystko
sprawia, że ostródzianie przez kil-
ka miesięcy będą musieli w godzi-
nach szczytu stać w sporych kor-
kach.
Problemy, o których już wcześniej
informowaliśmy, są również z mo-

dernizacją basenu. Przypomnijmy
tylko, że basen pierwotnie miał
zostać oddany do użytku w paź-
dzierniku poprzedniego roku (w
czasie wyborów samorządowych).
Gdy zmienił się burmistrz oka-
zało się, że do zakończenia re-
montu basenu jeszcze daleka dro-
ga i nic nie wskazuje na to, żeby
ostródzianie w najbliższym czasie
mogli z basenu korzystać.
Obecne władze Ostródy rozwiązały
umowę z poprzednim wykonawcą
remontu basenu i ogłosiły nowy

przetarg na roboty zewnętrzne.
Swoje oferty zgłosiły trzy firmy.
Zdecydowano się wybrać ofertę
firmy ADR BUD Usługi Remon-
towo- Budowlane Wojciech Ba-
rański z Nidzicy. Wykonawca od

momentu podpisania zamówienia
ma 90 dni na jego realizację. 
Zatem w przybliżeniu basen w
Ostródzie zostanie otwarty za-
pewne nie wcześniej niż w okolicy
kwietnia 2019 roku. raf

Obecnie w Ostródzie kontynuowana jest rozbudowa dwóch ważnych inwestycji. Mowa o mo-
dernizacji basenu, a także budowie wiaduktu. Obie te inwestycje są sporo opóźnione, jeżeli
spojrzymy na pierwotną datę kiedy miały zostać oddane do użytku.

Basen w Ostródzie jeszcze długo nie będzie otwarty

Prokuratura przedłużyła śledztwo związane
z inwestycją Eggera w Biskupcu

Przypomnijmy, że rozpoczęte po-
stępowania kontrolne dotyczyły
określonych przepisami prawa
procedur podejmowania i realiza-
cji wybranych decyzji podejmo-
wanych przez Urząd Miejski w
Biskupcu w związku z realizacją
umowy inwestycyjnej z 20 kwiet-
nia 2015 r. zawartej z Horizont
Project Development Sp. z o.o. i
Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o.
Kontrole dotyczyły przede wszyst-
kim rozporządzenia przez Urząd
Miejski w Biskupcu mieniem ko-
munalnym m.in. w związku z bez-
przetargowym zbyciem nierucho-

mości gminnych o wartości około
3 mln zł na rzecz firmy EGGER za
pośrednictwem Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Bis-
kupcu Sp. z o.o..
Prokuratura Okręgowa w Olszty-
nie powierzyła także do prowa-
dzenia Delegaturze Centralnego
Biura Antykorupcyjnego w
Białymstoku śledztwo dotyczące
rozporządzania mieniem przez
Urząd Miejski w Biskupcu oraz
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o. w
zakresie rozporządzania mieniem
komunalnym w związku z reali-
zacją zawartej z Horizont Project

Development Sp. z o.o. w 2015 r.
umowy inwestycyjnej, a także w
zakresie budowy przez inwestora
spalarni odpadów.
O tym dowiedzieliśmy się w
kwietniu ubiegłego roku. Obecnie
wiemy już, że prokuratura ma
spory materiał dowodowy i śledz-
two zostało przedłużone.-W toku
śledztwa zebrano obszerny mate-
riał dowodowy w postaci
przesłuchań dużej liczby świadków,
jak też zgromadzenia obszernej do-
kumentacji. Aktualnie śledztwo
zostało przedłużone do siedemnas-
tego marca b.r., celem uzyskania
opinii zespołu biegłych z zakresu

analizy ekonomicznej – powiedział
Krzysztof Stodolny, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej
w Olsztynie.
Z informacji prokuratury wynika,
że  śledztwo potrwa jeszcze mie-

siąc i wtedy na pewno będziemy
wiedzieć więcej- Do chwili obecnej
nikomu nie przedstawiono żadnego
zarzutu – dodaje Krzysztof Sto-
dolny. raf

Źródło: Własne/CBA

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przedłużyła śledztwo związane z realizacją umowy in-
westycyjnej m.in. w zakresie budowy spalarni odpadów oraz bezprzetargowego zbycia nie-
ruchomości gminnych o wartości około 3 mln zł na rzecz zagranicznej firmy prywatnej. 

Plac budowy Egger (październik 2017)
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-Jak smakuje powtórne zwycię-
stwo w wyborach samorządo-
wych?
Okres wyborczy jest trudnym cza-
sem dla każdego kandydata na
urząd prezydenta, burmistrza, wójta
oraz kandydatów do rad. Sam się o
tym przekonałem. Jesteśmy w cza-
sie kampanii wyborczej weryfiko-
wani, ale pojawia się wtedy na temat
kandydatów wiele różnych opinii.
Są spotkania i debaty. Ten element
kampanii jest dla mnie codziennoś-
cią i dobrze się czuję pośród moich
wyborców. Lecz były i trudne
chwile. Owoce tej wyborczej  wery-
fikacji ostatecznie były dla mnie
bardzo miłym zaskoczeniem. Po-
parcie wynoszące aż 79.14 % to jest
wspaniałe uczucie potwierdzające
akceptację pracy mojej i moich
współpracowników. 
- Co zmieni wydłużona kadencja
o jeden rok w stosunku do po-
przedniej w samorządach?
Pięć  lat to czas w którym można
zrealizować wiele dużych projektów
i pomysłów na zmianę czy uspraw-
nień samorządu. W mojej sytuacji
następne pięć lat to czas na kreowa-
nie dynamicznego rozwoju miasta.
Zrealizowanie dużych projektów
inwestycyjnych i przemian społecz-
nych. Jeden  rok więcej to dużo, aby
dokładnie zaplanować następne lata
rozwoju miasta.
-Rozmawiamy na początku pię-
cioletniego nowego planu dla
Lidzbarka Warmińskiego?
Tak pomysł jest w oparty na czte-
rech filarach rozwoju miasta tj. Tu-
rystyki, Kultury i Sportu, Uzdro-
wiska, Rozwoju  Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. W ramach tych
wszystkich filarów jest pomysł na
dynamiczny rozwój aktywności
społecznej i świadomości współ-
rządzenia miastem przez miesz-
kańców. Takim narzędziem jest
aktywność kulturalna społeczeń-
stwa i dialog społeczny. Jak mawiają
politolodzy bez kultury nie ma
społeczeństwa. Jest wiele projektów
inwestycyjnych i społecznych, które
są w trakcie realizacji. Dla ich reali-
zacji poświęcę dużo energii i czasu,
aby je z sukcesem zakończyć i
wdrożyć w  życie.     
-Sporo zamierzeń udało się zreali-
zować w poprzedniej kadencji?
Poprzednia kadencja to czas wielu
inwestycji.  Łącznie na cele inwesty-
cyjne wydaliśmy ok. 87 mln złotych
wykonując ponad 140 zadań inwe-
stycyjnych. Wykreowaliśmy wiele
działań komplementarnych poka-
zując siłę naszego miasta w regionie

i Polsce. Jesteśmy postrzegani jako
miasto które wie w jakim kierunku
zmierza i co chce osiągnąć. Aktyw-
ność społeczna w każdej dziedzinie
życia wskazuje na efektywność tych
działań. Powstają nowe kluby i sto-
warzyszenia, które wypełniają oso-
bowo i ideowo nowo powstałą
infrastrukturę kulturalną, sportową
i edukacyjną. Są też obszary , któ-
rych jeszcze nie zdołaliśmy do
końca zmienić i usprawnić. Tak jak
mieszkaniówka, aktywność przed-
siębiorców w życiu miasta, uzbroje-
nie terenów inwestycyjnych, czy też
energetyka i odpady komunalne. To
jest czas na te działania. 
-Jakimi wydarzeniami rozpoczął
się  ten czas, mam na uwadze po-
czątek kadencji, dla miasta i jego
mieszkańców  w sferze rozwoju
jego znaczenia w regionie ?
Wydarzeniem były znaczne środki
przyznane z funduszy europejskich
na budowę uzdrowiska, działań
związanych z aktywizacją zawo-
dową i społeczną mieszkańców po-
przez Ośrodek Aktywizacji
Zawodowej oraz rozwój e-usług w
komunikacji Urząd - Mieszkańcy.
Pieniądze te w kwocie dofinanso-
wania ok. 14 mln złotych zostały za-
bezpieczone poprzez podpisanie
stosownych umów z Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
-Zamierzenia inwestycyjne na
najbliższy czas?
W najbliższych lat skupimy się na
budowie infrastruktury uzdrowi-
skowej, naprawie i budowie nowych
ciągów komunikacyjnych i energe-
tyce oraz komunikacji miejskiej. 
- Budowa bazy uzdrowiskowej bę-
dzie skutkowała zmianą nazwy
miasta np. na  Lidzbark Warmiń-
ski -Zdrój? 
Mam nadzieję, że za parę lat tak bę-
dzie. 
-W jaki sposób budowa infra-
struktury uzdrowiskowej wpłynie
na rozwój miasta i jego znaczenie?
Obecnie ukształtowane i rozwi-
jające się prężnie kierunki rozwoju
miasta tj. turystyczny, sportowy,
kulturalny i usługowy znajdą w roz-
woju uzdrowiskowym sprzymie-
rzeńca w  postaci zwiększonego
popytu na te elementy rozwoju
miasta. Większa liczba odwie-
dzających osób nasze miasto w ce-
lach zdrowotnych będzie ocze-
kiwała różnych form usługowych
od fryzjera, sprzedawcy, restaura-
tora, hotelarza po producenta żyw-
ności, pamiątek  czy też oferty usług
transportowych. To tutaj kuracjusze

i turyści będą chcieli odpoczywać i
korzystać z dobrodziejstw środo-
wiska ( czystego środowiska. To
tutaj trzeba będzie naprawić samo-
chód, którym przyjadą ( jeśli będzie
taka konieczność ). To tutaj ludzie
będą chcieli być może wybudować
swój dom i w nim zamieszkać. Będą
kupować tutaj materiały budowlane
i korzystać z usług firm budowla-
nych. Tak by można było dalej wy-
mieniać. Sprawa rozwoju miasta to
również kwestia kreatywności
mieszkańców. Jako samorząd two-
rzymy im  warunki do wykorzysta-
nia. 
-Powstanie nowej sfery usług dla
kuracjuszy będzie ograniczeniem
dla miasta czy raczej jego szansą?
Miasto szczęśliwie podzieliliśmy na
różne obszary rozwoju. Te uzdro-
wiskowe są w rejonie największego
zalesienia i obszarów wycho-
dzących poza granicę miasta w kie-
runku gospodarstw rolnych. Obok
znajdują się firmy których obecna
działalność nie jest zagrożona. W
części obecnie największego zagęsz-
czenia firm jest obszar prze-
mysłowy tj. przy ul. Olsztyńskiej w
kierunku wyjazdu na Górowo
Iławeckie. obszar turystyczny to
centrum miasta, sportowy to
obiekty przyległe do osiedli miesz-

kaniowych i tras turystycznych.
Wszystkie te obszary są i będą pod
ścisłą kontrolą oddziaływania na
środowisko, które jest naszym bo-
gactwem i przepustką  do lepszego
życia i rozwoju.   
- Pytanie nie jest bez powodu, po-
nieważ rozwój sfery usług zdro-
wotnych może spowodować
wzrost barier dla rozwoju prze-
mysłowego?
Oczywiście, ograniczenia będą wy-
stępowały, lecz prawidłowe plano-
wanie przestrzenne eliminuje
możliwość wprowadzenia nowych
aktywności gospodarczych na wy-
branych działkach i obszarach dając
w zamian inne tereny, na których
można realizować swój pomysł na
biznes. Tak  jest w naszym mieście. 
-Jeżeli wszystkie zamierzenia
związane z uzdrowiskiem uda się
zrealizować to jakie inne aktyw-
ności w sferze gospodarczej wi-
działby Pan w Lidzbarku w ciągu
najbliższych pięciu lat ?
Szczególnie stawiałbym na rozwój
usług zdrowotnych i rehabilitacyj-
nych. Usługi turystyki zdrowotnej
- letnia komunikacja meleksami,
przejażdżka po torach motocrosso-
wych, zespołowe spacery po oko-
licy, turystyka rowerowe i konna ,
kształcenie i szkolenie kadry w

uzdrowisku, chirurgia plastyczna,
medycyna niekonwencjonalna,
medycyna estetyczna. Usługi lecz-
nicze  to  szpitale uzdrowiskowe,
kliniki, sanatoria, instytucje badaw-
cze. Chciałbym ,żeby równolegle
rozwijały się usługi pomocnicze i
gospodarcze terenów uzdrowi-
skowych.
-Jakie elementy towarzyszące bu-
dowie uzdrowiska funkcjonują
już w Lidzbarku i czy dadzą się
one wpasować  w jego nowy obraz
i charakter?
Pozyskaliśmy i zainwestowaliśmy
w terenie środki z Funduszy Unij-
nych w Dolinie Symsarny oraz w
Leśnym Parku Uzdrowiskowym.
Wykonaliśmy tam małą architek-
turę tj. wiaty, ścieżkę sensoryczną,
ścieżkę kinezoterapi, tablice infor-
macyjne, kosze i ścieżki piesze
oraz pomosty drewniane. Napra-
wiliśmy schody prowadzące do
Zacisza Leśnego. Wykonaliśmy
dwa Bulwary nad rzeką Łyną i
park w Suchej Fosie, oraz infra-
strukturę kulturalną w postaci
Małego i Dużego Amfiteatru. Wy-
konaliśmy siłownie zewnętrzne
oraz place zabaw dla dzieci.
Wszystko to jest elementem kom-
plementarności do usług uzdro-
wiskowych.

-Pana zdaniem mieszkańcy i
radni podzielają wizję rozwoju
miasta? 
Wizja rozwoju miasta jest akcep-
towalna przez większość miesz-
kańców, lecz mamy sceptyków i
negujących kierunek uzdrowi-
skowy. Sam niegdyś należałem do
sceptyków ze względu na
ostrożność i brak pełnej wiedzy o
silnych i słabych stronach Lidz-
barka Warmińskiego. Po zmia-
nach gospodarczych Polski w
okresie kilku ostatnich lat oraz dy-
namice rozwoju naszego miasta
uzyskaniu większej wiedzy a także
wykonaniu swoistej analizy
SWOT(słabe i silne strony) jestem
za.  Opinia człowieka często zmie-
nia się pod wpływem doświad-
czeń, więc nie neguję demo-
kratycznego prawa do własnej
opinii, lecz będę starał się, aby
doświadczenia z uzdrowiskiem
były pozytywne i zmieniały opinie
mieszkańców.      
-Jako miasto jesteście skazani na
sukces?
Na sukces trzeba zapracować a
jeszcze trudniej go utrzymać.
Uważam, że lidzbarczanie i sam
Lidzbark Warmiński są gotowi na
sukces.      

Dariusz Gołębiowski

Jesteśmy gotowi na sukces
Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego nie wy-
klucza zmiany nazwy miasta na kojarzącą się bardziej z uzdro-
wiskiem. Pieniądze unijne na budowę kurortu mają dać mias-
tu nowy impuls rozwojowy w najbliższych latach. 

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
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Pieniądze zewnętrzne 
i własne 
Dla małej wiejskiej gminy projekt
budowy biblioteki był dużym
przedsięwzięciem finansowym.
Wprawdzie większość środków, w
wysokości 2 mln złotych, pocho-
dziła  z Narodowego Programu
Czytelnictwa. Priorytet drugi. Bu-
dowa Infrastruktury Bibliotecznej,
ale gmina wyłożyła z własnych za-
sobów ponad milion złotych. Wójt
Gminy Świątki Sławomir Kowal-
czyk jest zdania, że są to dobrze
wydane pieniądze- Gmina Świątki
jest niewielka, a tak dużo się u nas
dzieje. Mamy pokaźne osiągnięcia

w sporcie, konkretnie w boksie, ale
także w obrębie kultury. Nasza bib-
lioteka każdego roku zajmuje
czołowe miejsca w ogólnopolskich
konkursach dla bibliotek wiejskich.
W tym roku było to piąte miejsce, w
ubiegłym roku drugie, wcześniej
trzecie i czwarte. W skali woje-
wództwa zajmujemy natomiast
miejsca pierwsze lub drugie. Nie-
jedna wiejska gmina może poza-
zdrościć nam takiego poziomu
organizacji kultury. Myślę, że nowy
budynek będzie pełnił funkcję oś-
rodka kultury. Jest pięknie i jest dużo
przestrzeni.

Lepsze warunki
Nowa siedziba biblioteki różni się
od poprzedniej właśnie przede
wszystkim powierzchnią użytkową
i możliwością prowadzenia zajęć w
salach tematycznych. W poprzed-
nim budynku wszystkie działania
prowadzone były praktycznie w
jednej sali. W nowym budynku
jest kilka pracowni tematycznych-
ceramiczna, rzeźbiarska, z prze-
znaczeniem dla majsterkowiczów.
Jest czym pracować, ponieważ bib-
lioteka posiada bardzo dużo
sprzętu zakupionego w ramach in-
nych projektów. Są to na przykład
wyrzynarki, szlifierki, wiertarki,
wkrętarki i wiele innych. Kierow-
nik Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Świątkach, Halina Kirjew
cieszy się, że jej pracownicy będą
teraz mogli zaproponować miesz-
kańcom całej gminy zajęcia, które
będą się odbywać w specjalnie do
tego przygotowanych salach.-
Sprzęt, który tam stoi pozyskaliśmy,
w ramach innych projektów, ale nie
mogliśmy z niego w pełni korzystać.
Nie było go widać, bo był wyciągany
na potrzeby warsztatów, a potem
chowany. Większość czasu spędza-
liśmy na szukaniu, porządkowaniu
i przygotowywaniu zajęć. Wiele rze-
czy, które znajdują się w salach te-
matycznych przenieśliśmy z
dawnego budynku, bo zostały za-
kupione wcześniej. Wyglądają jak
nowe, ponieważ zostały dokładnie
wyczyszczone i odnowione. Nasza
biblioteka pozyskiwała pieniądze
na zajęcia komputerowe, rzeźbiar-
skie, językowe i wiele innych. Tutaj
mamy kilka pracowni i zaplecze
czytelnicze.
Niezaprzeczalnym walorem no-
wego budynku biblioteki jest jego
pełna dostępność dla osób nie-
pełnosprawnych i seniorów.  Do
tej pory była to jedna z bolączek
tej instytucji. W dawnym bu-
dynku była bardzo wąska klatka
schodowa i  strome schody. W

nowym jest winda i  podjazd dla
wózków, z których korzystać
mogą także matki z dziećmi. Jest
to miejsce otwarte, niezasłonięte,
w centrum miejscowości. Trudno
budynku nowej biblioteki nie za-
uważyć. 

Może czas na zmianę 
nazwy?
Wiele osób zastanawia się, czy
obecnie dla biblioteki nie byłaby
bardziej odpowiednia nazwa
Centrum Kultury, ponieważ od
wielu lat realizuje się tu przeróżne
projekty kulturalne, nie tylko
związane z czytelnictwem. Biblio-
teka w Świątkach od lat promuje
różną działalność kulturalną i dba
o zachowanie tradycji. Nieprze-
rwanie jest na czele różnych ran-
kingów bibliotek wiejskich
również dlatego, że robi wszystko,
żeby  być placówką nowoczesną.
Czytelnicy wypożyczają książki i
czasopisma na różnych nośnikach
takich jak  e-booki, a osoby o
słabym wzroku mogą korzystać z
czytaków. Świątecka biblioteka
przystąpiła także  do programu
eBook Konsorcjum. Użytkownicy
będą mogli dzięki temu uzyskać
kod z biblioteki i wypożyczać lite-
raturę na swój sprzęt kompute-
rowy.
Kierownik Halina Kirjew w
zmianach charakteru instytucji,
którą kieruje nie widzi nic dziw-
nego.- Funkcja biblioteki publicz-
nej w dzisiejszych czasach to już
nie tylko wypożyczanie książek i
dbanie o czytelnictwo. Zajęcia ku-
linarne są okazją także do propa-
gowania treści kulturalnych. Na
przykład na warsztatach pieczenia
warmińskich kuchów prezento-
wana była tradycja i stroje war-
mińskie. Podczas pieczenia
pierników mówiono o Toruniu, a
obwarzanków-o Krakowie.
Pracownikom biblioteki w
Świątkach nie brak wytrwałości,
determinacji i nowych  pomysłów.
W związku z otwarciem nowej

siedziby liczą na to, że jeszcze bar-
dziej powiększy się liczba użyt-
kowników biblioteki. Czekają
również na propozycje kolejnych
działań od mieszkańców i są

otwarci na ich sugestie, a miejsca
na realizacje nowych pomysłów z
pewnością w nowym budynku nie
zabraknie.

rad

Nowa biblioteka w Świątkach na miarę potrzeb i przyszłych działań
Biblioteka Na Rozdrożu Kultur, Tradycji i Nowoczesności w Świątkach to nowo wybudowany obiekt  z Krajowego Funduszu
Budowy Bibliotek i gminnego budżetu. W  poniedziałkowe przedpołudnie 4 lutego br. biblioteka uroczyście otworzyła swoje
podwoje przed zaproszonymi gośćmi. Od wtorku 5 lutego stanęła otworem przed wszystkimi użytkownikami. 

Od lewej Franciszek Płotnikowski, przeowdniczacy Rady Gminy w Świątkach,
Sławomir Kowalczyk,wójt Gminy Świątki, Halina Kirjew, kierownik GBP w
Świątkach

Obok wójta zaproszeni goście

Nowe wnętrza zachęcają do korzystania

Wypożyczalnia w nowym kształcie

Pracownia rzeźby

Pracownia garncarska

Budynek biblioteki

Na chwilę przed otwarciem
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Oficjalne otwarcie drogi poprze-
dziło spotkanie zaproszonych gości,
włącznie z delegacją z zaprzyjaźnio-
nej ze Świątkami gminy z Ukrainy.
Sławomir Kowalczyk, wójt gminy
Świątki przypomniał, że mieszkańcy
osiedla „Nad Jarem” czekali na tę in-

westycję drogową ok. dziesięciu lat.
–Nowa droga polepszy komfort życia
mieszkańców przez lepszy dojazd  do
miejsca zamieszkania- mówił wójt
Sławomir Kowalczyk. Po drugiej stro-
nie nowo wybudowanej drogi
położone są działki gminne, które

również zyskują na wartości i będą
przeznaczone prawdopodobnie pod
zabudowę.
Koszt inwestycji drogowej to ponad
574 tys. złotych z czego gmina
dołożyła z własnego budżetu 208
tys. złotych. rad

W Świątkach otwarto inwestycję
drogową z funduszy europejskich
W Świątkach oddano do użytku drogę prowadzącą do osiedla mieszkaniowego  „Nad Jarem”
i boiska. Pieniądze na budowę drogi pochodziły z  funduszy unijnych Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Długość drogi wybudowanej z kostki bru-
kowej to 320 metrów.

Od lewej: Sławomir Kowalczyk,wójt Gminy Świątki razem z zaproszonymi gośćmi



Spektakl grany będzie tylko w
dniach 22-24 lutego. Poniżej frag-
menty recenzji jednego z najbar-
dziej opiniotwórczych krytyków
teatralnych w Polsce – Jacka Wa-
kara:

„[…]Teoretyczne hasła Witkacego
może się w naszych czasach
przeżyły, ale warto testować je nieco
z przymrużeniem oka. Tak jak
uczynił to w Teatrze Jaracza reżyser
Krzysztof Rekowski. Zaakceptował

on również fakt, że „Kurka wodna”
to nie tylko różne konwencje, ale też
odległe od siebie literackie klasy.
Bywa ta sztuka napisana świetnie,
ale ma też fragmenty niedorobione
albo tandetnie kiczowate. Niewiele

w ramach inscenizacji można z tym
zrobić. Zostaje zaakceptować z
całym dobrodziejstwem inwenta-
rza, a co bardziej ryzykowne frag-
menty rozbrajać ironią. Tak robi
Rekowski i odnosi w Olsztynie suk-
ces.[…] […]Sprawdza się minima-
listyczna scenografia Jana
Kozikowskiego oraz decyzja, by grać
„Kurkę wodną” w przestrzeni Sceny
Kameralnej. Niczego też nie można

zarzucić nie przyporządkowanym
do żadnego konkretnego czasu his-
torycznego kostiumom. Dzięki nim
również olsztyński Witkacy brzmi
współcześnie.
Dobrze wypadają aktorzy, choć
czasem zdaje się, że bardziej inten-
sywna praca z reżyserem nad ro-
lami mogła przynieść jeszcze lepsze
efekty. Jednak i tak jest w porządku.
Szczególnie sobie cenię bardzo na-

turalną, ale i wielobarwną w roli
Kurki Małgorzatę Rydzyńską. Zna-
komity jest również Radosław
Hebal jako Edgar, wprost stwo-
rzony, by teraz zagrać w „Sonacie
Belzebuba”, a przywodzący na myśl
również Adasia Miauczyńskiego z
filmów Marka Koterskiego. Świetne
to role na tle wyrównanego ze-
społu.[…]”
Szczegóły na www.teatr.olsztyn.pl

Witkacy w Teatrze Jaracza!

Chcemy, by każdy maluch czuł się
swobodnie, dlatego widownia zaj-
muje miejsca na kolorowych pod-
uchach i materacach! To prosta
opowieść, w której kolory i barwy
mieszają się, mają różne faktury i
odcienie. Sprawdźcie jak będzie

wyglądał ich świat! To historia o
przyjaźni i potrzebie wspólnej za-
bawy. Twórcy spektaklu, za auto-
rem książki, pytają o ważne dla
dziecka i rodzica tematy: kwestię
posłuszeństwa i nieposłuszeństwa,
przynależności do grupy i rodziny

oraz konsekwencji własnych wy-
borów. Ta realizacja ma również za
zadanie pobudzenie wyobraźni i
twórczej ekspresji dziecka. 
Coraz więcej polskich teatrów ma
w swoim repertuarze taką propo-
zycję, a w wielu krajach europej-
skich inicjatywy tego typu mają już
swoją tradycję i zagorzałych zwo-
lenników.  Spektakle dla najnajów
to rodzaj teatru inicjacyjnego – do-

stosowanego do wrażliwości
Małego Widza. Twórcy takich
przedstawień mając wiedzę z dzie-
dziny psychologii dziecka umiejęt-
nie wprowadzą  maluchy w
nieznany i niezwykle kolorowy
świat sztuki. W tym pierwszym
spotkaniu z teatrem bezcenna jest
obecność dorosłych.

PREMIERA 2 MARCA 2019 |
Olsztyński Teatr Lalek

„Żółtoniebieski” na motywach
książki „Mały żółty i mały niebie-
ski” Leo Lionniego
reżyseria: Honorata Mierze-
jewska-Mikosza
Scenografia: Ewa Woźniak
Muzyka: Iga Eckert
Tłumaczenie: Marta Tychmano-
wicz (Wydawnictwo BABA-
RYBA)

Olsztyński Teatr Lalek zaprasza najnajmłodszych
widzów na kolorową opowieść o przyjaźni
Aktorzy, wykorzystując proste elementy, wyczarowują histo-
rię przyjaźni Żółtego i Niebieskiego. Spektakl będzie ciekawą
podróżą w krainę plastyki już dla 1,5 rocznych widzów. 

Olsztyński Teatr zaprasza na „Kurkę Wodną” Stanisława Ignacego Witkiewicza zwanego też
Witkacym. To tragedia trzech nieudanych pokoleń podana w przepysznie humorystyczny spo-
sób...

Życzeniem Ogrodzińskiego było,
aby po śmierci jego osobisty księ-
gozbiór trafił do ukochanego przez
Niego Lidzbarka. Do tej pory prze-
bywał w depozycie w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej w Olsztynie.
18 lutego księgozbiór zostanie prze-
kazany do Miejskiej Biblioteki Pe-
dagogicznej – Oranżerii Kultury w

Lidzbarku Warmińskim. Na spot-
kaniu gościć będziemy m.in. syna
Ogrodzińskiego – Wojciecha, dy-
rektora Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Olsztynie – Andrze-
ja Marcinkiewicza oraz posła na
Sejm RP, Jacka Protasa.
Władysław Ogrodziński (1918 –
2012) – historyk i publicysta

(pseud. lit. Stefan Sulima). Hono-
rowy Obywatel Lidzbarka War-
mińskiego i Olsztyna, decyzją Sto-
warzyszenie „Dom Warmiński”
uznany „Przyjacielem Warmii”.
Urodził się w Dolinie na Pokuciu
(obecnie Ukraina), studia histo-
ryczne ukończył na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Lidzbark Warmiń-
ski odwiedził po raz pierwszy
jeszcze w czasie studiów i to na te-
mat Lidzbarka napisał pracę ma-
gisterską, którą opublikował w

650 rocznicę założenia miasta. W
latach 1960 – 1983, jako dyrektor
programowy Stowarzyszenia „Po-
jezierze” a potem dyrektor Muze-
um Warmii i Mazur, sprawował
opiekę nad lidzbarskim zamkiem. 
Zapraszamy wszystkich, którzy
znali Pana Władysława i tych,
którzy chcą poznać jego postać. 
Bezpłatne zaproszenia i zapisy:
oranzeria@lidzbarkw.pl oraz tel.
517 262 146.

red 

Księgozbiór Władysława Ogrodzińskiego
trafi do Oranżerii Kultury
18 lutego Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim zapra-
sza do Salonu Literackiego. Spotkanie będzie poświęcone
Władysławowi Ogrodzińskiemu, autorowi książki "Pochwała
Lidzbarka". 

Pochwała lidzbarka

Kurka wodna

Kurka wodna
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

SPRZEDAM skoda oktawia 1.9 przebieg
213000 tysięcy km rok 2010 cena 23 tysiące
tel. 798 977 093.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę rolną o powierzch-
ni 49 ar media w pobliżu, cena 50t tysię-
cy złotych. Cerkiewnik koło Dobrego
Miasta tel 798 977 093.
NIERUCHOMOŚĆ Bartoszyce 247mk
.tel 724841835.

NIERUCHOMOŚCI  
WYNAJMĘ/KUPIĘ

POSZUKUJĘ pokoju do wynajęcia w
weekendy lub dłuższy okres z oddzielnym
wejściem w Olsztynie. Proszę o
sms.Tel.727243487.
POSZUKUJĘ pokoju do wynajęcia w
weekendy lub dłuższy okres z oddzielnym
wejściem w Olsztynie. Proszę o
sms.Tel.727243487.

KOMUNIKATY

MEN pozna dziewczynę. Pomogę. 514 471
808. Olsztyn i okolice.
MEN pozna dziewczynę. Pomogę. 514 471
808. Olsztyn i okolice.

INNE SPRZEDAM

PIELUCHO majtki, tanio, rozmiar s, ma-
terac przeciw odleżynowy bąbelkowy, koc
elektryczny, 887-125-503.

INNE KUPIĘ

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

PRACA SZUKAM

MĘŻCZYZNA 45 letni poszukuje pracy
w gastronomii, pomoc kuchenna z możli-
wością przyuczenia tel 669 980 945.
POSIADAM orzeczenie o niepełnos-
prawności podejmę pracę jako dozorca
wraz z zamieszkaniem z mala odplatno-
scia.Olsztyn. okolice Tel.727243487
MĘŻCZYZNA 45 letni poszukuje pracy
w gastronomii, pomoc kuchenna z możli-
wością przyuczenia tel 669 980 945.
MĘŻCZYZNA 45 letni poszukuje pracy
w gastronomii, pomoc kuchenna z możli-
wością przyuczenia tel 669 980 945.
MĘŻCZYZNA 45 letni poszukuje pracy
w gastronomii, pomoc kuchenna z możli-
wością przyuczenia tel 669 980 945.

USŁUGI

ZABIERAM agd, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież.itp.tel.731-743-
011.
ZABIERAM agd, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież.itp.tel.731-743-
011.

ZABIERAM agd, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież.itp.tel.731-743-
011.
ZABIERAM agd, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież.itp.tel.731-743-
011.
ZABIERAM agd, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież.itp.tel.731-743-
011.
ZABIERAM agd, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież.itp.tel.731-743-
011.

ZABIERAM agd, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież.itp.tel.731-743-
011.

POŻYCZKI pozabankowe
pod grunty rolne i nierucho-
mości bez Bik, umowa nota-
rialna, RRSO 36% rok, szyb-
ko i uczciwie tel.577873616.

POŻYCZKI pozabankowe
pod grunty rolne i nierucho-
mości bez Bik, umowa nota-
rialna, RRSO 36% rok, szyb-
ko i uczciwie tel.577873616.

ZAWIEDZIONY delikatny i
zadbany szuka młodej

dziewczyny lub starszej Pani.
Napisz SMS tel. 510551607.

Warm-mazurskie Bartoszyce
i okolice.

GIEŁDA płyt winylowych.
Kupno, sprzedaż,

wymiana.Vinyl Pub,Pias-
towska 4a,Olsztyn. W każdą
ostatnią niedzielę miesiacą.

Godz.12.

SKUP zboża, kukurydzy,
grochu, rzepaku, łubinu,

min.20t zapewniam trans-
port tel 691278002.
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BARDZO
DOBRE

promocyjne
ceny

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej Gminy Świątki znajduje się wykaz nieruchomości, prze-
znaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - dz. nr 505, dz. nr 422 i dz. nr

68/9 obręb Skolity, gmina Świątki. Więcej inf. na stronie: 

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3843 
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3844 
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3845 

Wójt Gminy Świątki
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Wiemy, że w Sokole nie zagrają już
Mateusz Broź i Kacper Jodłowski.
Pierwszy z nich z powodu „wybry-
ków” poza boiskowych nie zado-
mowił się w Ostródzie, a drugi
zdecydował, że spróbuje swoich sił
w wyższej lidze i prawdopodobnie
zostanie nowym zawodnikiem
Górnika Łęczna.
Natomiast nowymi piłkarzami
ostródzkiego klubu zostali Mate-
usz Dampc, Andrzej Łyszyk i Ro-
bert Hirsz. Pierwszy z  nich gra na
pozycji napastnika i w tym sezo-
nie był po rundzie jesiennej lide-
rem klasyfikacji strzelców w
grupie pomorskiej czwartej ligi.
Do Sokoła został wypożyczony do
końca bieżącego sezonu z IV-ligo-
wego Stolemu Gniewino.
Łyszyk występuje na boku po-
mocy i przyszedł do Ostródy z
Kotwicy Kołobrzeg. Rozegrał w
tym sezonie 12 spotkań na trze-
cioligowych boiskach. Zdążył się
już w świetny sposób przywitać z
ostródzką publicznością, ponie-
waż w meczu sparingowym z Le-
chem Rypin, strzelił dwie bramki i
zaliczył pięć asyst.
Ostatnim, jak do tej pory nabyt-
kiem jest Robert Hirsz. Nie trzeba
go przedstawiać ostródzkiej pub-

liczności, ponieważ w sezonie
2016/17 występował już w
drużynie Sokoła Ostróda. Strzelił
wtedy dla ostródzkiej drużyny 16
bramek. Rundę jesienną spędził w
II-ligowej Olimpii Grudziądz, w
której zaliczył 16 występów i strze-
lił 5 bramek. Powinien być sporym
wzmocnieniem Sokoła, ponieważ
w tym sezonie bardzo brakowało
w drużynie takiego typowego
środkowego napastnika.
Każdy z wymienionych zawodni-

ków powinien wnieść trochę
świeżości do drużyny, a także
sprawić, że będzie większa rywali-
zacja o miejsce w składzie.
Wszyscy to zawodnicy ofensywni,
więc zapewne trener Jarosław
Kotas będzie szukał jeszcze jaki-
chś wzmocnień do formacji de-
fensywnej. Jeżeli chodzi natomiast
o sparingi to najbliższy ostródzia-
nie rozegrają 16 lutego w Elblągu,
a ich rywalem będzie tamtejsza
Concordia. raf

Sokół Ostróda zbroi się przed
rundą wiosenną
Sokół Ostróda przygotowuje się do rundy wiosennej i jednocześnie wzmacnia swoją kadrę.
Drużyna powinna być jeszcze mocniejsza, niż na początku sezonu.

Mateusz Dampc, fot. SokolOstroda.com

Targi Ślubne
23 luty 2019, g. 12:00–18:00

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, gdzie
w jednym miejscu zaprezentują się firmy z branży weselnej.

�� degustacje potraw i słodkości.
����aranżacja stołów weselnych i prezentacja dań.
����pokaz barmański, zespołów weselnych, fotografia ślubna.
����limuzyny ślubne i wiele innych atrakcji ….
����dla wszystkich uczestników targów 

specjalne warunki rezerwacji uroczystości

WSTęP WOLNY

Mazurski Raj*** 
Hotel, Marina & SPA

ul. Piaski 5
12-220 Ruciane Nida 

tel. 506 370 170
www.mazurskiraj.pl
konferencje@mraj.pl

Na nic zdały się ostrzeżenia wielu
ekspertów już na etapie pojawienia
się tego pomysłu i jego krytyka w
trakcie prac legislacyjnych. Nieste-
ty, gdy w grę wchodzi polityka, eko-
nomia stoi na straconej pozycji. A
nie da się ukryć, że uchwalenie
przez Prawo i Sprawiedliwość usta-
wy o zakazie handlu w niedzielę
było właśnie takim działaniem – ob-
liczonym na podtrzymanie poli-
tycznego sojuszu ze związkiem za-
wodowym „Solidarność”, który był
inicjatorem tych przepisów. PiS i „S”
są więc ojcami tego prawnego i
ekonomicznego „bubla”. „Bubla”,
bo wbrew zapewnieniom polity-
ków i związkowców: „zmniejszyła
się liczba aktywnych podmiotów
prowadzących indywidualną
działalność gospodarczą w handlu
detalicznym” – jak napisano w
ujawnionym niedawno raporcie
oceniającym skutki tych regulacji,
przygotowanym przez Biuro Ana-
liz Sejmowych. 

Nie został więc osiągnięty jeden z
głównych celów wskazywanych
przez projektodawców, tzn. two-
rzenie nowych miejsc pracy dla mi-
kroprzedsiębiorców. „Sprzedaż
wzrosła w największym stopniu na
stacjach benzynowych i w dyskon-
tach, zmalała natomiast w małych
sklepach” – napisali autorzy rapor-
tu BAS. Z danych Związku Przed-
siębiorców i Pracodawców wynika
z kolei, że do tej pory zbankrutowało
ok. 16 tys. sklepów. Według prognoz,
w tym roku z rynku może zniknąć
kolejnych 5,2 tys. małych placó-
wek handlowych. Przybędzie zaś
tych dużych i supermarketów – o bli-
sko 2 tysiące. 
Wyniki badań społecznych pokazują
również, że zakaz handlu nie
wpłynął na aktywność „rodzinną”
Polaków, co miało być drugim z
głównych celów tej regulacji. Jeżeli
nie niedzielny wspólny wypad do ga-
lerii handlowej, czy hipermarketu –
to kanapa i telewizor lub komputer

(co m.in. przyczyniło się do wzros-
tu liczby e-sklepów). Na pewno nie
spacer z rodziną – no bo po co? Przy
okazji zakaz handlu odebrał też
obroty restauratorom, którym biz-
nes powoli przestaje się kalkulować.
Zmniejsza się też frekwencja w koś-
ciołach, chociaż tu socjologowie
przyczyny upatrują raczej w od-
wracających  się od religii, niż
wpływie zakupów na uczestnictwie
w liturgiach. 
Na podstawie badań można stwier-
dzić, że zakaz handlu stworzył też
nowy problem społeczny – kwestię
zagospodarowania wolnego czasu,
dotkliwy szczególnie dla mieszkań-
ców mniejszych miejscowościach,
którzy – szczególnie zimą – nie
mają praktycznie żadnej alterna-
tywy dla niedzielnych „zakupów” (w
zdecydowanej większości wypady do
galerii mają niewiele wspólnego z
kupowaniem). 
Z tych przyczyn systematycznie
spada poparcie społeczne dla zaka-

zu handlu w niedzielę, o czym prze-
konał się nawet sam przewod-
niczący „Solidarności”, który nie-
dawno zadał w Internecie pytanie
o ocenę pomysłu związku. Prawie 80
procent z prawie 60 tys. biorących
udział w jego  ankiecie odpowie-
działo, że – negatywnie. 
Co dalej?, bo ten rok, w którym nie-
dzielne zakupy można już robić
tylko raz w miesiącu – jak progno-
zują ekonomiści i socjologowie –
przyniesie nasilenie niekorzystnych
trendów. 
Na razie zamrożeniu uległy prace
nad zaostrzeniem przepisów tej
ustawy. Przygotowywana noweli-
zacja – tak zwana lex Żabka –
miała uszczelnić zakaz po tym, jak
sąd potwierdził, że sklepy Żabki są
„placówkami pocztowymi” i mogą
być otwarte w niedziele. Inicjatorzy
oraz twórcy ustawy nie mogą się po-
godzić z tym, że ich pomysł na
ograniczenia handlu w niedzielę
jest w świetle prawa nieskuteczny

(aktualna ustawa przewiduje ka-
talog 32 wyłączeń ). 
Ważniejsze jednak jest to, że kwes-
tia zakazu handlu wyraźnie dzieli
elektorat. Jest więc istotna z punktu
widzenia przyszłych decyzji wy-
borczych. Jak pokazują badania, za-
ostrzenie bądź zliberalizowanie za-
kazu może wpłynąć na sympatie po-
lityczne 32 procent respondentów,
niewątpliwie więc będzie jednym z
tematów zbliżających się kampanii
wyborczych. Ponad 70 proc. Pola-
ków nie chce, żeby politycy planowali
im weekendy. Jak wynika z badań,

aż 42 procent wyborców PiS opo-
wiada się za zniesieniem obecnej re-
gulacji ustawowej, tak aby handel
dozwolony był we wszystkie nie-
dziele. 
O tym, czy w 2020 roku będziemy
robić zakupy w niedzielę zadecydują
więc w dużym stopniu tegoroczne
wybory parlamentarne, jak i kal-
kulacja PiS-u – czy narazić się wy-
borcom, czy też liderom „S”. Na ra-
zie jednak, za rok czeka nas nie-
dzielna „prohibicja” zakupowa, a w
tym „totolotek” – otwarte, czy nie? 
Aureus 

Aureus Septimius Severus

Kto handluje ten żyje… 
…Kto nie – upada. Tak przynajmniej wynika z najnowszych danych dotyczących skutków wprowadzenia zakazu handlu w nie-
dziele. Obowiązujące od roku przepisy pomagają tym, którym miały „szkodzić”, czyli zagranicznym sieciom handlowym. Szkodzą
zaś tym, którzy mieli na nich korzystać – drobnemu handlowi rodzinnemu. Zgodnie z przewidywaniami. 
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Olsztyńska drużyna pierwszy spa-
ring w pełnym zestawieniu zagrała
9 lutego, czyli na trzy tygodnie
przed startem ligi. To pokazuje, jak
trudny jest ten okres przygoto-
wawczy dla olsztyńskiej drużyny.
Stomil zmierzył się z juniorskim
zespołem Karpat Lwów i pewnie
to spotkanie wygrał. Widać było
dużą poprawę w grze, gdy do ze-
społu dołączyli doświadczeni za-
wodnicy, ponieważ wcześniej
drużyna grała głównie juniorami.
Stomil Olsztyn wspomniany mecz
wygrał 4:1, a gole strzelali m.in.
Paweł Głowacki i Michał Góral.
Obecny skład, to połączenie ru-
tyny z młodością, jednak trzeba
przyznać szczerze, że w kadrze

brakuje kilku zawodników,
zwłaszcza w formacji obronnej. Z
doświadczonych graczy w defen-
sywie zostali tylko Janusz Bucholc
i Lukas Kubań. Stomil owszem
testuje kilku zawodników, ale są to
głównie piłkarze z niższych lig.
Tak naprawdę prawdziwe przygo-
towania klub rozpoczął dopiero
od poniedziałku na obozie w Nie-
wiadowie. Tam drużyna rozegra
serię sparingów, które mają przy-
gotować zawodników do rozgry-
wek ligowych. Prawda jest jednak
taka, że zawodnikom dalej jest
trudno się skupić na przygotowa-
niu formy, ponieważ w dalszym
ciągu nie wiadomo, jaka będzie
przyszłość klubu. W wyjeździe na

obóz pomogli kibice, którzy uzbie-
rali sporą sumę pieniędzy, aby za-
wodnicy mogli do Niewiadowa
pojechać.
Prezes Maciej Radkiewicz, pod-
kreślał niejednokrotnie, że tylko
znalezienie prywatnego inwestora
pozwoli uratować klub. Na razie
jednak brakuje konkretów. Wia-
domo, że Prezydent Olsztyna,
Piotr Grzymowicz nie porozu-
miał się z dwoma potencjalnymi

inwestorami, ponieważ nie były to
osoby, które mogłyby już na dzień
dzisiejszy pomoc klubowi, tylko
dopiero w przyszłości.
Sprawa jednak nie została zakoń-
czona i rozmowy w dalszym ciągu
mają być kontynuowane. Czasu
jednak jest bardzo mało, ponieważ
jeżeli do początku rundy wiosen-
nej, nie uda się pozyskać pienię-
dzy, to z obecną kadrą będzie
bardzo trudno się utrzymać na

pierwszoligowym polu. Ta grupa
zawodników, która została w klu-
bie, jest jednak bardzo zdetermi-

nowana, żeby dokończyć sezon i
uchronić klub przed spadkiem.

raf

Stomil wreszcie wygrał, ale dalej czeka 
na decyzję w sprawie swojej przyszłości

Podkreślamy to ostatnio często, ale
na tym poziomie rozgrywek na-
prawdę nie ma już mało ważnych
spotkań. Tym razem znowu by-
liśmy świadkami meczu, który
mógł mieć znaczący wpływ na
układ tabeli na koniec sezonu.
Ostatnie cztery mecze pomiędzy
AZS-em a Treflem kończyły się
tie-breakami i tym razem było po-
dobnie.Spotkanie znacznie lepiej
rozpoczęli siatkarze z Olsztyna,
którzy w pierwszym secie grali
wręcz znakomicie i zabrali wszyst-
kie atuty swojemu rywalowi.
Olsztynianie dobrze przyjmowali
i dzięki temu Paweł Woicki mógł
gubić gdański blok. AZS tego seta
wygrał, ale niestety nie poszedł za
ciosem. W dwóch następnych se-
tach oglądaliśmy już zupełnie inną
olsztyńską drużynę. Bardzo słabo
wyglądało przyjęcie zagrywki, a to
miało również wpływ na gorszy
atak, ponieważ olsztyńscy siatka-
rze musieli atakować z dużo trud-
niejszych pozycji. Trefl natomiast
nie popełniał błędów, tylko zaczął

grać naprawdę dobrą siatkówkę i
wygrał sety 25:16 i 25:19.
Początek czwartego seta wskazy-
wał na to, że Trefl pewnie zmierza
po zwycięstwo. Gdańszczanie pro-
wadzili 5:9, ale nagle stracili sześć
punktów w jednym ustawieniu.
Wpływ na to miała bardzo dobra
zagrywka w wykonaniu Robberta
Andringi. Wtedy AZS uwierzył w
siebie i znowu zaczął grać znacz-
nie lepiej. Ostatecznie olsztynianie
wygrali tego seta i znowu o zwy-
cięstwie w meczu musiał roz-
strzygnąć piąty set.  Tie-break
lepiej rozpoczęli goście z Gdańska,
którzy zyskali kilka punktów prze-
wagi i kontrolowali seta do sa-
mego końca. Ostatecznie
spotkanie zakończyło się ich zwy-
cięstwem. Obydwa zespoły mogły
być jednak zadowolone, ponieważ
podzieliły się punktami. Wia-
domo, że wygrana zawsze jest naj-
ważniejsza, ale ten jeden punkt
wywalczony przez olsztynian, na-
leży bardzo szanować.
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Indykpol AZS Olsztyn
przegrał po 
pięciosetowym boju
Indykpol AZS Olsztyn we własnej hali przegrał z Treflem Gdańsk.
Tradycji stało się zadość i kibice znowu oglądali pięciosetowy
mecz.

Stomil Olsztyn w meczu sparingowym pokonał juniorski zespół Karpat Lwów. Przyszłość zespołu dalej jest jednak niejasna.

Janusz Bucholc, to jeden z nielicznych zawodników, którzy pozostali w klubie
w trudnej chwili

Bardzo dobrze spisał się Marcel Lux, który zdobył 14 punktów
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BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków

BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć

BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy
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