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Wprawdzie rząd Wenezueli daw-
no zaprzestał przekazywania da-
nych o gospodarce tego pogrążonego
w głębokim kryzysie kraju, w tym
i danych o inflacji, ale wiele insty-
tucji próbuje ją oszacować. W tym
i Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy, który prognozuje, że w
tym roku wzrost cen wyniesie 1 mi-
lion (jedynka i 6 zer) procent. Z ta-
kim wynikiem Wenezuela „idzie na
rekord” najwyższej inflacji na kon-

tynencie południowoamerykań-
skim i już zapisała się w historii tego
zjawiska.
Jako, że nie istnieje jednoznaczna
definicja liczbowa, w ekonomii hi-
perinflacją nazywa się inflację,
która wymknęła się spod kontroli
lub jest bardzo wysoka. Najczęściej
jest efektem kryzysów ekonomicz-
nych, wojen, przewrotów społecz-
nych i politycznych. Pojawia się, gdy
dochodzi do nadmiernego wzros-

tu podaży pieniądza. Z reguły to-
warzyszy jej powszechna niechęć do
przetrzymywania pieniędzy w port-
felu przez czas dłuższy niż po-
trzebny do wydania ich na coś, co
nie traci realnej wartości.
Do końca XX wieku niewątpliwie
największą w historii była hiper-
inflacja na Węgrzech po zakoń-
czeniu II wojny światowej, gdzie w
1946 roku wyniosła prawie 42 bi-
liardy (jedynka i 15 zer) procent w

skali miesiąca, co oznaczało pod-
wajanie się cen przeciętnie w ciągu
każdych 15 godzin. Najsłynniejsza
– miała miejsce w Niemczech, we
wczesnych latach 20. ubiegłego
wieku, po przegranej I wojnie świa-
towej. W 1923 roku wzrost cen wy-
niósł wtedy 30 miliardów (jedyn-
ka i 9 zer) procent, co oznaczało

dzienną stopę inflacji na poziomie
ok. 20 proc. i podwajanie cen co 3,5
dnia.
tym czasie z hiperinflacją zmagało
się także młode państwo Polskie. Jej
skalę obrazuje jedna z karykatur z
tego okresu, przedstawiająca pol-
skiego urzędnika. Dźwigał on
wypłatę w pokazanej torbie i na-
rzekał na swój los. Brak mu bo-
wiem było pomocnika, który po-
mógłby mu przytaszczyć pobory do
domu, a one same były zbyt
szczupłe, aby opłacić dorożkę. 31
grudnia 1923 roku cena 1 dolara
wynosi 6,4 mln marek polskich – od
listopada 1918 roku wzrosła o ok.
1,5 miliona proc.
Aktualny hiperinflacyjny rekord
świata należy niewątpliwie do

Zimbabwe (i na razie wydaje się on
niezagrożony ze strony Wenezueli).
W listopadzie 2008 roku szacowa-
no ją na 89,7 tryliardów (jedynka
i 21 zer) procent, co oznaczało
wprost cen codziennie o 100 proc.
W ciągu kolejnego miesiąca wzrosła
do trudnej nawet do wyobrażenia
wielkości liczonej w oktylionach (je-
dynka i 48 zer) procent.
Patrząc z tej perspektywy – nasza
hiperinflacja z przełomu lat 80./90.
to tylko „niewielki wzrost cen” na
poziomie 600 procent rocznie w
ciągu kilkunastu miesięcy między
rokiem 1989 i 1990 (z rekordem na
poziomie 1400 proc. w marcu 1990
r.), nieporównywalny nawet z tym,
co działo się w Polsce w latach 20.

Aureus

Kilka dni temu Wenezuela wprowadziła nową walutę – boliwara suwerennego, który od poprzed-
niego – boliwara fuerte różni się liczbą zer oznaczających nominał. Jest ich o pięć mniej – jeden nowy
to 100 000 starych boliwarów. Powód tej denominacji jest prosty: „Nie ma dziś fizycznie jednego we-
nezuelskiego banknotu o wystarczająco wysokim nominale, aby zapłacić (po komercyjnych cenach)
na stacji benzynowej za litr paliwa” – jak to ujął jeden z tamtejszych polityków.

- W październiku zaczniemy
szkolić studentów na kierunkach
pedagogika i bezpieczeństwo pub-
liczne w Bartoszycach, oraz psy-
chologia i bezpieczeństwo zdro-
wotne w Giżycku. Jest jeszcze
czas by dołączyć do grona na-
szych studentów. Rekrutacja w
Wyższej Szkole Bezpieczeństwa
trwa do końca września – za-
chęca Izabela Kurowicka, kie-
rownik promocji WNS w Bar-
toszycach.
Warmińsko - mazurskie wy-
działy uczelni wychodzą na-
przeciw zapotrzebowaniom ryn-
ku pracy. W Bartoszycach oraz
Giżycku kształcić się można na
specjalnościach takich jak: ra-
townictwo medyczne, służby

specjalne, kryminalistyka śled-
cza, zarządzanie kryzysowe, psy-
chodietetyka, czy psychologia
bezpieczeństwa publicznego. Dla
przyszłych pedagogów mamy
specjalności takie jak: pedago-
gika pracy z BHP, pedagogika
wczesnoszkolna, resocjalizacja i
pedagogika penitencjarna, oraz
terapia zajęciowa.
- Bartoszyce i Giżycko to nie-
przypadkowo wybrane lokali-
zacje, w których pragniemy
szkolić kadry głownie powiąza-
ne ze służbami mundurowymi.
Kierunki kształcenia ściśle
związane są z historią tych
miejsc, w których zatrudnienie
mogą zdobyć osoby wykwalifi-
kowane z zakresu bezpieczeń-

stwa. Nasi studenci przekonali
się już że studiowanie w małym
mieście ma swój urok. Na
dużych Wydziałach w dużych
miastach stają się oni tylko częś-
cią tłumu,
a w naszym dziekanacie każdy
może liczyć na indywidualne

traktowanie. Studia w Wyższej
Szkole Bezpieczeństwa odby-
wają się w trybie zaocznym.
Zjazdy organizowane są w week-
endy, wiec nie kolidują z pracą
ani życiem rodzinnym studen-
tów.
Uczelnia oferuje atrakcyjne

zniżki dla pracowników insty-
tucji partnerskich, absolwentów
oraz mundurowych należących
do służb: wojskowej, policyjnej,
więziennej, granicznej, celnej,
państwowej i ochotniczej straży
pożarnej.

Trwa rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa
Już od ponad czterech lat Bartoszyce i Giżycko są miastami aka-
demickim. Wszystko za sprawą Wydziałów Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, które
z powiedzeniem kształcą studentów na poziomie studiów li-
cencjackich, oraz podyplomowych.

Hiperinflacyjne rekordy

Dokładnie 9143 zawiadomień o
utworzeniu komitetu wyborcze-
go wpłynęło do PKW i komisarzy
wyborczych w całej Polsce. PKW
rejestrowała komitety wyborcze
partii politycznych, koalicyjne
komitety wyborcze partii poli-
tycznych, a także, o ile działają na
obszarze większym niż jedno wo-
jewództwo, komitety wyborcze
organizacji i komitety wyborcze
wyborców. Pozostałe komitety
wyborcze, w tym te działające
maksymalnie na obszarze jedne-
go województwa, rejestrowali
właściwi terytorialnie komisarze
wyborczy.

W Olsztynie
Ostatecznie PKW zarejestrowała
26 komitetów wyborczych, od-
mówiła rejestracji jednemu ko-
mitetowi; 2 komitety zostały wez-
wane do usunięcia wad. Komisa-
rze Wyborczy w Olsztynie zare-
jestrowali 233 komitety wyborcze.
Liczba ta nie jest jednak jeszcze
ostateczna.
- Część komitetów jest już zareje-

strowanych, czyli dostali już po-
stanowienie o zarejestrowaniu,
część komitetów ma status
„zgłoszony”, co oznacza, że komi-
sarz sprawdzą jeszcze te komite-
ty. Wtedy jest wezwanie do usu-
nięcia wad, albo przyjęcie danego
komitetu. Jeżeli ewentualne wady
zostaną usunięte, to następuje re-
jestracja – powiedział Piotr Sar-
nacki, Dyrektor olsztyńskiej De-
legatury PKW.
Trzeba jednak zaznaczyć, że ta-
kich komitetów, które zostały
wezwane do usunięcia wad było
na olsztyńskim terenie tylko pięć.
W Olsztynie znamy już kilku
kandydatów, którzy będą ubiegać
się o fotel prezydenta miasta.
Wiadomo, że w wyborach wy-
startują; Piotr Grzymowicz, An-
drzej Maciejewski, Michał Wypij,
Beata Bublewicz i Krzysztof Kac-
przycki. Na liście komitetów wy-
borczych widnieje również Ko-
mitet Wyborczy Czesława Jerze-
go Małkowskiego. Chociaż nie ma
jeszcze żadnego oficjalnego ko-
munikatu, to jednak można przy-

puszczać, że były prezydent
Olsztyna, będzie chciał się po-
nownie ubiegać o to stanowisko.
Kandydata na prezydenta Olszty-
na wystawią też komitety „Wspól-
ny Olsztyn”, a także „Olsztyn Ko-
cham”. Jak widać, jest sporo osób
chętnych, aby przejąć władzę w
stolicy województwa warmiń-
sko-mazurskiego.
- Do 17 września komitety muszą
zgłosić kandydatów na radnych, a
do 26 września kandydatów na
wójtów, prezydentów i burmist-
rzów miast – dodaje Piotr Sar-
nacki.

W Elblągu
Maleje liczba komitetów wybor-
czych w wyborach samorządo-
wych. Wiele komitetów jak udało
nam się dowiedzieć zostawiło
formalności na sam koniec przez
co Delegatura Biura Wyborczego
w Elblągu miała mnóstwo pracy
do samego końca. Blisko 70 ko-
mitetów wyborczych mniej niż
podczas wyborów samorządo-
wych w 2014 roku

- Zarejestrowaliśmy 204 komitety
wyborcze, w tym dwa dla miasta
Elbląg. Widać spadek liczby reje-
strowanych komitetów wyborczych,
gdyż w poprzednich wyborach za-
rejestrowano 70 komitetów więcej
niż w tegorocznych wyborach – po-
wiedział nam Adam Okruciński,
dyrektor biura wyborczego w
Elblągu.
W Elblągu poza partiami poli-
tycznymi dobrze znanymi wszyst-
kim zarejestrowały się dwa ko-
mitety wyborców. Jeden z nich to
Komitet Wyborczy Wyborców
Witolda Wróblewskiego, czyli
obecnie urzędującego Prezyden-
ta Elbląga. Drugi z kolei to KWW
Wolny Elbląg. Komitet o tej na-
zwie startował w 2013 roku, tuż
po udanym referendum lokal-
nym odwołującym Prezydenta
Elbląg Grzegorza Nowaczyka. W
tamtych wyborach żadnych rad-
nych KWW Wolny Elbląg do
rady nie wprowadził.

W Braniewie i Pasłęku
Ciekawie zapowiada się rywali-

zacja w Braniewie i Pasłęku. W
Braniewie zarejestrowano 4 ko-
mitety wyborcze, w Pasłęku są to
3 komitety wyborcze – mówi
Adam Okruciński, dyrektor biu-
ra wyborczego w Elblągu.
W Braniewie są to KWW „Dla lu-
dzi z ludźmi”, KWW Konrada
Mizerskiego, KWW Moniki
Trzcińskiej, KWW Nasze Bra-
niewo 2006. Ponadto zarejestro-
wano również w Braniewie Ko-
mitety Wyborcze o zakresie
możliwości kandydowania więk-
szym niż tylko w samym mieście
jak KWW Lokalni Patrioci,

KWW Porozumienie Samo-
rządowe oraz KWW Wojciecha
Penkalskiego. Szczególnie intere-
sująco zapowiada się pojedynek
byłego posła Wojciecha Penkal-
skiego z obecną Burmistrz Mo-
niką Trzcińską, którzy od po-
czątku kadencji pozostają w po-
litycznym sporze, a w tym roku
oboje będą kandydować na fotel
Burmistrza Braniewa.
W Pasłęku zarejestrowano KWW
Pasłęk Przyjazny Mieszkańcom,
KWW Pasłęk Razem oraz KWW
Wspólnie dla Pasłęka.

raf, barest

Poznaliśmy komitety wyborcze, które
wystawią kandydatów w wyborach
Upłynął termin zgłaszania komitetów wyborczych w jesiennych wyborach samorządowych. Teraz komitety mają czas aby zgłosić
swoich kandydatów na radnych, burmistrzów, wójtów i prezydentów miast.
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Według Marcina Bustowskie-
go, przewodniczącego Związku
Zawodowego Rolników RP „So-
lidarni” podwyżki są nieunik-
nione- Już niedługo bochenek
chleba może kosztować nawet 8 zł,
a to samo będzie z drobiem, wiep-
rzowiną i wołowiną, która zdrożeje
radykalnie, o 30‒40 proc. wiąże się
to m.in. z tym, że ceny pszenicy no-
torycznie rosną, dopiero teraz po
tych artykułach prasowych cena
się zatrzymała, ale jest to tylko
chwilowe. Moim zdaniem teraz
jest napływ pszenicy i płodów
rolnych z innego kraju. Kolejny
problem jest taki, że mamy w
Polsce klęskę żywiołową i trzeba
ten stan wprowadzić, aby ujed-
nolicić na danych obszarach wo-
jewództwa wypłatę odszkodo-
wań. Nie może być tak, że stwier-
dzamy, że tu była susza, a tam
nie. Największy problem jest jed-
nak taki, że nie mamy w Polsce re-
zerwy materiałowej i kryzyso-
wej, dlatego nie będzie z czego ko-

rzystać. Już NIK w 2016 roku
sporządził raport, w którym
stwierdził, że tych rezerw braku-
je, ale nie podjęto działań, aby to
zmienić.
Już są widoczne skoki cen w
górę- Wzrost cen już pomału wi-
dać, chleb w niektórych miejscach
zdrożał nawet o 60 groszy. Mamy
w takim przypadku wzrost ceno-
wy o około 15%. Jeżeli nie będzie
przetwórstwa, przechowalnictwa
i nie będziemy mieli handlu, to bę-
dzie jeszcze gorzej. Bardzo dużo
produktów spożywczych drożeje,
a do Świąt będzie jeszcze drożej.
Konsument musi zrozumieć, że za
złą politykę rolną, to właśnie on
najbardziej zapłaci. Przełoży się to
wszystko również na ceny w re-
stauracjach, ponieważ mąką, po-
midory czy ziemniaki zdrożeją,
więc właściciel będzie musiał pod-
nieść ceny posiłków – powiedział
Marcin Bustowski.
Przewodniczący Związku Zawo-
dowego Rolników Rzeczpospoli-

tej „Solidarni” ostrzega również o
tym, że niedługo trzeba będzie
sprowadzać mięso i pszenicę z za-
granicy. Wiąże się to jednak z tym,
że nie zawsze będziemy wiedzie-
li co tak naprawdę jemy, a jakość
tych produktów, jako że będą
one tańsze, będzie dużo gorsza.

Może jednak nie będzie
tak źle?
- Sześć czy siedem lat pszenica była
po 1000 zł za tonę, a chleb był dużo
tańszy. To się jednak tak nie
przekłada na podwyżki cen chleb,
ponieważ udział producentów jest
znikomy, jeżeli chodzi o tę deta-
liczną cenę netto. Nie powinniśmy
się spodziewać większych pod-
wyżek. Oczywiście producenci już
mówią, że takie produkty, jak
mąka są droższe, ale to nieko-
niecznie musi się przełożyć na
wzrost cen chleba – powiedział
Jan Heichel Prezes Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
- Ceny pszenicy są już wysokie, ale

kilka lat temu były na podobnym
poziomie, albo nawet i wyższe. Nie
ma się co więc tym przejmować
na razie. Owszem wiadomo, że
rosną koszty pracownicze, że
droższe są poszczególne produk-
ty, drożeje również energia i to
może się przełożyć na ostateczną
cenę produktu i sprawić, że będzie

ona większa. Trudno wyroko-
wać, jak sytuacja może się roz-
winąć w najbliższych latach, ale
na dzień dzisiejszy jakiś ogrom-
nych skoków w cenie bym się nie
spodziewał – powiedział Ma-
riusz Nackowski, rzecznik Pol-
skiego Związku Zawodowego
Rolników.

Głosy ze środowisk rolniczych są
bardzo różne. Ceny będą za-
leżały od tego, jak w najbliższym
czasie będzie wyglądał rynek.
Podwyżki są bardzo możliwe,
ale musimy jeszcze poczekać,
aby przekonać się w jakim stop-
niu je odczujemy.

raf

Ile będzie kosztować pieczywo?
W ostatnim czasie głównie ze względu na suszę, jaka panowała w regionie, sporo mówiło, się
o tym, że mogą nas czekać podwyżki różnych produktów, a głównie chleba. Czy naprawdę mamy
się czego obawiać?

Czy zapłacimy więcej za pieczywo okaże się wkrótce

- W Olsztynie utrzymanie straży
miejskiej kosztuje około 5 milionów
złotych rocznie. Jako klub złożyliś-
my projekt uchwały, który zakłada
likwidację straży miejskiej. Żeby to
miało ręce i nogi, to chcemy, aby
wykwalifikowane kadry, po ewen-
tualnym zlikwidowaniu straży
miejskiej przesunąć do policji.
Ogólnie w policji dużo się mówi o
tym, że są problemy kadrowe,
więc uważamy, że to będzie dobry
ruch – powiedział Poseł Andrzej
Maciejewski, kandydat na pre-
zydenta Olsztyna.

Sami o sobie
Komendant Straży Miejskiej w
Olsztynie, Jarosław Lipiński
stwierdził, że z roku na rok Straż
Miejska w Olsztynie ma więcej
pracy- Z każdym rokiem mamy
coraz więcej interwencji, a także
mamy więcej zgłoszeń od miesz-
kańców. W 2017 roku mieliśmy po-
nad 30 tysięcy interwencji na te-
renie Olsztyna i wpłynęło do nas
18 tysięcy zgłoszeń od mieszkań-
ców. Najczęstsze interwencje do-
tyczyły zakłócania spokoju, de-
wastacji, libacji alkoholowych,
spraw środowiskowych i wielu in-
nych spraw dotyczących prawa
ruchu drogowego. W ubiegłym
roku przekazaliśmy do izby wy-
trzeźwień ponad 3 tysiące osób,
które stanowiły zagrożenie lub
zakłócały spokój. Co roku usuwa-
my również z Olsztyna około 80
wraków samochodów. Dzięki temu
mieszkańcy też mają więcej miejsc
parkingowych.
Straż miejska ma również coraz
więcej nowych obowiązków.-
Służymy społeczności lokalnej i od-
powiadamy na zgłoszenia miesz-

kańców. Z każdym rokiem te po-
trzeby się zmieniają. Teraz jest
też sporo kontroli w sprawach
czystości. Dokonujemy kontroli do-
mowych pieców, w kwestii spalania
odpadów. Podpowiadamy jak
można skorzystać z programu w
kwestii wymiany pieca. Takich po-
trzeb jest bardzo dużo. Jesteśmy
bardzo blisko społeczności lokalnej,
ponieważ bierzemy też czynny
udział m.in. w zebraniach rad
osiedla. Podczas zimy pomagamy
również osobom bezdomnym, po-
nieważ mamy bardzo dobre ro-
zeznanie, gdzie dane osoby mogą
się znajdować – dodaje Komen-
dant Jarosław Lipiński.

Co w zamian?
- Środki, które teraz są przezna-
czane na straż miejską, można
przesunąć na policję i wtedy można
by powołać policję lokalną, która
będzie pilnować porządku w mie-
ście, a przede wszystkim będzie dla
mieszkańca. To wszystko jest też w
interesie strażników miejskich,
żeby podnieść ich prestiż, żeby
mieli lepsze uwarunkowania, za-
robki, czy prawa emerytalne –
stwierdził Poseł Andrzej Macie-
jewski.
W ostatnim czasie Urząd Miasta
w Olsztynie przekazał, straży
miejskiej środki finansowe na
podwyżki dla pracowników, by
zatrzymać te osoby, które chciały
zmieniać zatrudnienie ze wzglę-
du na zbyt niskie uposażenie oraz
by zachęcić kolejne osoby do pra-
cy w tym miejscu.

Od dziesięciu lat liczba strażników
miejskich w Olsztynie praktycz-
nie się nie zmienia. W samym

Olsztynie jest 80 strażników, a
dwóch jest oddelegowanych do
gminy Dywity. Teraz obecnie
trwa rekrutacja i jak stwierdził,
Komendant Jarosław Lipiński cie-
szy się ona sporym zaintereso-
waniem. Jednak, żeby zostać
strażnikiem miejskim, trzeba
przejść przez trudne sito rekru-
tacji. Są testy sprawnościowe, ba-
dania lekarskie, egzamin pisem-
ny i kursy doszkalające. Cały ten
proces trwa nawet do dwóch mie-
sięcy.
Komendant dodaje również, że
tak naprawdę potrzebna jest
służba, która będzie blisko
społeczności lokalnej, a czy będzie

się ona nazywała strażą miejską,
czy policją lokalną, to już nie ma
większego znaczenia. Ważne, żeby
mieszkańcy czuli się bezpiecz-
nie.

W Lidzbarku Warmiń-
skim straż miejska jest
potrzebna
- Niegdyś miałem jeszcze wątpli-
wości, co do słuszności powołania
straży miejskiej i jej funkcjono-
wania. Przeprowadziliśmy w mie-
ście sondaż na ten temat, na mo-
ich spotkaniach były wypełniane
anonimowe ankiety i na ich pod-
stawie stwierdziliśmy, że miesz-
kańcy chcą, żeby straż miejska

funkcjonowała, tylko należy ją
usprawnić. Dokonaliśmy pewnych
usprawnień m.in. praca po
południu i w weekendy, wspólne
patrole z policją, a także zwróce-
nie większej uwagi na patrole pie-
sze – powiedział Jacek Wiśniow-
ski, burmistrz Lidzbarka War-
mińskiego.
Wiadomo, że w Lidzbarku War-
mińskiego, ze względu na wiel-
kość miasta, straż miejska działa
na dużo mniejszą skalę niż w
Olsztynie. Praca jaką wykonuje
jest jednak zauważalna i doce-
niana, zarówno przez włodarza
miasta, jak i samych mieszkańców.
- Po tych zmianach mamy duży

pożytek ze straży miejskiej. Strażni-
cy pomagają nam w imprezach,
których na terenie naszego mias-
ta jest dużo. Pomagają w realiza-
cji elementów związanych z utrzy-
maniem porządku w mieście, a
także pomagają w kontroli w na-
szych mieszkaniach komunalnych
czy socjalnych. Straż miejska po-
maga też przy przeprowadzaniu
dzieci przez jezdnię, co jest ważne
zwłaszcza z początkiem roku szkol-
nego. Myślę, że na chwilę obecną,
jeżeli chodzi o przydatność straży
miejskiej, to jest ona uzasadniona
– dodaje burmistrz Jacek Wiś-
niowski.

raf

Straż miejska do likwidacji?

Jarosław Lipiński Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie

Kukiz'15 złożył w Sejmie projekt ustawy, który zakłada likwi-
dację straży miejskich w całej Polsce. Wykwalifikowane kad-
ry miałyby zasilić szeregi innych formacji.
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- Kto będzie rządził Olsztynem
po wyborach?
Prezydentem będzie Beata Buble-
wicz, wiceprezydentem ds. inwe-
stycji Piotr Grzymowicz, ich do-
radcą Michał Wypij, przewod-
niczącym Rady Miasta – Andrzej
Maciejewski, szefem koalicyjnego

klubu radnych – Krzysztof Kac-
przycki, a klubu opozycyjnego –
Czesław Jerzy Małkowski.
- A poważnie?
Poważnie, to jest jeszcze zdecy-
dowanie za wcześnie, aby przed-
stawiać jakiekolwiek prognozy, bo
machina wyborcza dopiero po-
mału rusza. Tworzone są listy
kandydatów, trwają prace w szta-
bach, gdzie przygotowywane są
hasła, programy, projekty plakatów,
ulotek, bilbordów. To jeszcze musi
trochę potrwać, więc prawdziwa
kampania rozpocznie się w drugiej
dekadzie września, kiedy już za-
kończy się część „formalna” kam-
panii, związana z rejestracją kan-
dydatów, przydziałem numerów
list itp.
-Będzie gorąco?
Z pewnością. Trzeba pamiętać,
że sejmiki wojewódzkie są przed-

miotem pożądania wszystkich na-
szych większych partii – tam jest
realna władza i wielkie pieniądze.
Mniej ważne, ale za to bardziej
prestiżowe są dla nich tzw. wielkie
miasta – w przypadku naszego wo-
jewództwa, to przede wszystkim
Olsztyn, jako stolica województwa
oraz Elbląg. I tu walka prowa-
dzona przez duże ugrupowania
będzie bardzo zażarta, bo traktują
one tegoroczne wybory samo-
rządowe jako pierwszy etap wal-
ki o władzę w najważniejszych dla
nich, przyszłorocznych wybo-
rach parlamentarnych. W „tle”
pozostają także wybory prezy-
denckie za dwa lata.
Ale nie można zapominać, że
nawet w najmniejszej gminie re-
gionu też ścierać się będą różne
siły polityczne. Aktualny
wójt/burmistrz stanie oko w oko

z przynajmniej jednym konku-
rentem. Jak pokazuje historia bo-
jów o samorządy, o fotele radnych
ubiegać się będzie co najmniej kil-
ku chętnych – tylko w Olsztynie
zarejestrowało się prawie 250 lo-
kalnych komitetów wyborczych.
A w walce wyborczej nie ma dru-
giego miejsca, bo „nie ma na tro-
nie miejsca dla dwóch” – jak pi-
sał przed wiekami Seneka.
- Wygra więc najlepszy czy
najładniejszy…?
O ile nie można jeszcze mówić o
rozstrzygnięciach personalnych,
o tyle można pokusić się o kilka
uogólnień. Jak głosi popularny w
świecie polityki bon mott: „Złych
polityków wybierają dobrzy lu-
dzie, którzy nie głosują”, dlatego
pocieszające jest to, że ci którzy
chodzą na wybory rzadko opo-
wiadają się za kandydatem na-
prawdę kiepskim, bo są zdecy-
dowanie bystrzejsi, niż się na
ogół sądzi. Ale też nie są tak

mądrzy, jak sądzą niektórzy, dla-
tego też nie zawsze wybierają
kandydata najlepszego.
Trzeba jednak pamiętać, że w lo-
kalu wyborczym większość oby-
wateli staje przed „wyborem
mniejszego zła”. Muszą wybrać, ale
tak naprawdę nie są przekonani
do żadnego kandydata. I wtedy
głosują „przeciw” – motywem
ich decyzji jest chęć nieoddania
władzy tym, których uważają za
„zło największe”. I wtedy też
możliwe są wyborcze niespo-
dzianki, bo taki głos oddawany
jest „na chybił trafił”, „na pierw-
szego z brzegu” itp. Na tej zasadzie
w 1980 roku burmistrzem kali-
fornijskiego miasta Sunol zos-
tał... pies Bosco, który prowadził
kampanię pod hasłem: „Kość w
każdej misce, kot na każdym
drzewie, a hydranty przeciw-
pożarowe na każdym rogu ulicy”.
Poparcia udzielili mu mieszkań-
cy, zdegustowani działalnością

miejscowych władz i lokalnej kla-
sy politycznej. Czworonożny bur-
mistrz okrzyknięty został w USA
obrońcą demokracji.
Ale w olsztyńskim ani elbląskim
ratuszu nie będzie rządził czwo-
ronóg!?
Tylko z przyczyn formalnych w
wyborach samorządowych w
amerykańskim Berkeley nie mógł
wziąć udziału kot Mike. Między
innymi nie podpisał wniosku o
udział w wyborach i nie miał
dowodu na pełnoletniość, więc
jego kandydaturę unieważnił sąd.
U nas ten numer też nie przej-
dzie, więc rządzić będzie zapew-
ne ten z kandydatów, który zdo-
będzie największą liczbę głosów.
Kto to będzie, trudno powie-
dzieć, bo nawet lista kandydatów
jest jeszcze otwarta… Cały czas
otwarte jest też pytanie o ich pro-
gram i kampanię.

Dariusz Gołębiowski

Tylko z przyczyn formalnych w amerykańskim wyborach samorządowych nie mógł wziąć udziału kot Mike.

O kampanii nie do końca poważnie
O rozpoczynającej się kampanii wyborczej rozmawiamy z dr Wojciechem Krzysztofem Szal-
kiewiczem, politologiem, specjalistą od marketingu politycznego i felietonistą naszej gazety.

Obszar chroniony nie
może być zmieniany
Kilka lat temu grupa radnych za-
proponowała przeprowadzenie
w tym miejscu inwestycji, pole-
gającej na utworzeniu sztucznego
zalewu, służącego szeroko pojętej
rekreacji mieszkańców. W 2016
roku przystąpiono do opracowa-
nia Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w re-
jonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej,
Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny
w granicach administracyjnych
miasta Dobre Miasto. Projektant
na sugestię samorządu wpisał w
planie utworzenie w miejscu za
kolegiatą infrastruktury rekrea-
cyjnej. Poza sztucznym jeziorem
miałyby tu powstać obiekty małej
architektury, ciągi piesze i rowe-
rowe. Projekt został wysłany w
sierpniu 2016 roku do uzgod-
nienia Dyrektorowi Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowis-
ka w Olsztynie. W obydwu przy-
padkach we wrześniu 2016 roku
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
otrzymał odmowę uzgodnienia
projektu planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego miejsca.

W uzasadnieniu decyzji Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska położył nacisk na fakt, że
planowana inwestycja znajduje
się na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Doliny Środkowej
Łyny. Przepisy nie zezwalają w ta-
kim miejscu na prowadzenie ja-
kiejkolwiek działalności, która
mogłaby spowodować m.in.
zniszczenie miejscowego ekosys-
temu, zmianę stosunków wod-
nych, jeżeli służą innym celom niż
ochrona przyrody oraz likwido-
wania naturalnych zbiorników
wodnych i starorzeczy- Budowa
zbiornika wodnego w dolinie rze-
ki Łyny radykalnie zmieni ist-
niejące warunki środowiska przy-
rodniczego- czytamy w uzasad-
nieniu decyzji. Zniszczeniu ulegną
wykształcone na przestrzeni lat lo-
kalne uwarunkowania przyrod-
nicze. Rzeka wyżłobiła w podłożu
liczne zakola, które z czasem zos-
tały odcięte od głównego koryta
cieku, tworząc starorzecze, które w
naturalny sposób reguluje lokalne
stosunki wodne…w przypadku
wykonania zbiornika wodnego
zniszczone zostaną siedliska przy-
rodnicze, w tym miejsca rozrodu
wielu gatunków zwierząt. Zlik-

widowany zostanie również obszar
wodno- błotny, co wpłynie na
zmianę lokalnych stosunków wod-
nych. W postanowieniu Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej odmowę uzgod-
nienia projektu tłumaczy się prze-
de wszystkim tym, że obszar ten
znajduje się na terenie szczegól-
nie objętym powodzią rzeki Łyna,
na którym obowiązują określone
prawem zakazy. Nie można na
przykład regulować brzegów,
wznosić żadnych obiektów poza
ścieżkami rowerowymi, dokony-
wać zmiany ukształtowania tere-
nu. W grudniu 2016 roku zostało
wydane rozporządzenie Rady Mi-
nistrów W sprawie planu gos-
podarowania wodami na obsza-
rze dorzecza Pregoły, które wy-
raźnie określa, że na terenie, gdzie
planowano utworzenie sztucz-
nego zbiornika rekreacyjno-re-
tencyjnego, może powstać jedynie
zbiornik retencyjny, który ma za-
bezpieczyć miasto przed zalewa-
mi w wyniku zbyt wysokich sta-
nów wód na Łynie i Małej Łynie.
W rozporządzeniu zapisano in-
westycję na tym terenie w kwocie
7 mln złotych, którą przeprowa-
dzi i w pełni sfinansuje Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, która ma się za-
kończyć do 2020 roku.

Plan zagospodarowania
nie może łamać prawa
Biorąc pod uwagę przytoczone
prawo, należało opracować nowy
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu za
dobromiejska kolegiatą, który
Rada Miejska zatwierdziła w mar-
cu 2017 roku. Wydawałoby się, że
w tym momencie pomysł budo-

wy sztucznego jeziora w Dobrym
Mieście powinien ,jako niereal-
ny i niezgodny z prawem upaść.
Jednak tak się nie stało. Na ses-
ji budżetowej 13 grudnia 2017
roku Rada Miejska w Dobrym
Mieście, na wniosek radnego
Jarosława Kowalskiego zapisała
w budżecie gminy 25 tysięcy
złotych na „opracowanie kon-
cepcji budowy i zagospodarowa-
nia zbiornika retencyjnego”. Rada
przyjęła wniosek pomimo tego,
że od grudnia 2016 roku obo-
wiązywało rozporządzenie Rady
Ministrów, które wykluczało
możliwość wprowadzania ja-
kichkolwiek zmian na terenie za-
lewowym. Zastępca burmist-
rza Dobrego Miasta Beata Ha-
rań uważa, że wydawanie pie-
niędzy na opracowywanie kon-
cepcji zagospodarowania zbior-
nika retencyjnego w sytuacji,
kiedy uchwalono już Miejscowy
plan zagospodarowania i który
jest obowiązującym prawem,
jest co najmniej nierozsądne.
Jeszcze ważniejsze jest roz-
porządzenie Rady Ministrów,
które precyzuje, co i w jaki spo-
sób może być w tym miejscu
zrobione.-Radny Jarosław Ko-
walski od wielu lat promuje po-
mysł budowy sztucznego jeziora
z infrastrukturą rekreacyjną do
sportów wodnych. Pomysł jest
bardzo ciekawy, ale jego realiza-
cja, chociażby tylko z powodów
prawnych, jest niemożliwa. Na-
prawdę nie rozumiem uporu, z ja-
kim nadal wraca się do tej kon-
cepcji.

Sztuczne jezioro wysycha
powoli
W lipcu tego roku zostało wy-
stosowane zapytanie ofertowe
do pracowni, wskazanych przez
radnego Kowalskiego. Nikt się
nie zgłosił. Burmistrz Dobrego
Miasta Stanisław Trzaskowski

pisemnie zapytał Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w
Dobrym Mieście, co ma dalej ro-
bić. Na wniosek radnego Ko-
walskiego 24 sierpnia tego roku
po raz kolejny złożono zapytanie
ofertowe w tej sprawie. Teraz

urząd oczekuje ponownie na od-
powiedź od firm, które zdecydują
się podjąć zaprojektowania zale-
wu. Wielkich szans na to nie ma,
ale czas jest wyznaczony do 14
września.

rad

Sztuczne jezioro w Dobrym Mieście wyschło zanim się napełniło
W Dobrym Mieście co jakiś czas powraca temat zagospodarowania terenów zalewowych, leżących
wzdłuż Małej Łyny, w pobliżu dobromiejskiej kolegiaty. Pomysł nawet zdobył uznanie części
radnych, ale na tym chyba zakończy się jego żywot. Przeszkodą są przepisy, które nie pozwa-
lają niczego zmieniać na terenach chronionych.

Miasto od dłuższego czasu zasta-
nawiało się nad remontem stare-
go budynku przedszkola, ewen-
tualnie wybudowaniem nowego.
Zdecydowano się na drugą opcję,
zwłaszcza, że udało się pozyskać
na ten cel środki zewnętrzne.
Nowe przedszkole powstało w
centrum miasta, na niezagospo-
darowanym dotąd placu. Dzieci
dostały do użytku przestronne,
kolorowe sale, bezpieczne place

zabaw, dostosowane dla potrzeb
przedszkolaków w różnym wieku.
W placówce powstanie 7 od-
działów przedszkolnych i oddział
żłobkowy. Zostaną tu przenie-
sione dzieci z budynku przy uli-
cy Grudziądzkiej. Nowowybrany
samorząd będzie musiał zadecy-
dować, co zrobić z opuszczonym
obiektem- wyremontować, czy
wyburzyć stary budynek?.

red

Początek nowego roku
szkolnego w Dobrym
Mieście z nowym
przedszkolem i żłobkiem

Beata Harań, wiceburmistrz Dobrego Miasta cieszy się z inwestycji razem z
dziećmi i rodzicami oraz personelem przedszkola i żłobka

Pierwszego września w Dobrym Mieście swoją działalność roz-
poczęło świeżo oddane do użytku przedszkole samorządo-
we z oddziałem żłobkowym. Inwestycja została zrealizowa-
na w centrum miasta, na ulicy Warszawskiej, głównie dzięki
środkom, pozyskanym z Unii Europejskiej.

Dr Wojciech Krzysztof Szalkiewicz

Teren zalewowy Małej Łyny
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Olsztyn - W 2018 roku, Olsztyń-
ski Festiwal Piwny odbędzie się w
dniach 7-8 września. Spotykamy
się na plaży miejskiej nr 3 start: 7
września o godz. 15:00. W pro-
gramie degustacje , konkursy.
Olsztyn - 8 września 2018 r. godz.
15:00. Festyn - Bezpieczny Olsztyn.
W programie festynu pokazy ta-
neczne, konkursy, pokazy służb
porządkowych i ratowniczych, a
na zakończenie wystąpi Waldemar
Malicki, pianista i satyryk. Orga-
nizują: Miejski Zespół Profilakty-
ki i Terapii Uzależnień, Miasto
Olsztyn, Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludnoś-
ci Urzędu Miasta Olsztyna. (Sce-
na Staromiejska, Amfiteatr).
WSTĘP WOLNY
Olsztyn - 9 września 2018 r. godz.
20:00 Wielki Koncert Gietrz-
wałdzki w Olsztynie. Miejsce: Ba-
zylika konkatedralna św. Jakuba,
ul. Staszica 5 . Prapremiera Sym-
fonii Objawienia w wykonaniu
muzyków Filharmonii Warmiń-
sko-Mazurskiej oraz chórów i so-
listów olsztyńskich. Kompozytor
i dyrygent: Rafał Janiak.WSTĘP
WOLNY.
Elbląg - 5 i 6 września 2018 r. w
Kinie Światowid odbędzie się
przegląd filmów w ramach 15.
Europejskiego Festiwalu Filmo-
wego Integracja Ty i Ja - odbędzie
się po raz piętnasty. Przez ponad
dekadę zdążył przetrzeć szlaki te-
matowi niepełnosprawności w
mediach, kulturze, przestrzeni
społecznej. Nie tylko koszaliń-
skiej, ale również polskiej i euro-
pejskiej, będąc inspiracją dla kil-
kudziesięciu podmiotów organi-
zujących równoległe do głównej
edycji Małe Festiwale Ty i Ja w kil-
kunastu miejscowościach, w tym
również w Elblągu. Program pro-
jekcji w Elblągu: 5/09 godz. 18:00,
„Janka”, reż. Adela Kaczmarek,
Polska 2018, 52 min ,„Podróż do
cudotwórcy”, reż. Lisa Vipola, Fa-
bian Wigren, Dania 2018, 65 min.
6/09 godz. 18:00 „Wszechwidzący”,
reż. Nuri Cihan Özdogan, Turcja
2017, 17 min, “W czyimś łóżku”,
reż. Jonay Garcia, Hiszpania 2018,
15 min, „The Unlimited House of
Krip, reż. Garry Robson, Jane Far-
ley, Wielka Brytania 2018, 28
min,„Niebo bez gwiazd”, reż. Ka-
tarzyna Dąbkowska-Kułacz, Pol-
ska 2018, 52 min. Wstęp bezpłat-
ny.
Biskupiec - 8 września 2018 r.
Dożynki Gminno-Powiatowe start
godz. 14:30 wymarsz korowodu
dożynkowego z przed Urzędu
Gminy. W programie : msza, wy-
stawa traktorów , loty balonem,
występy i koncerty, na koniec po-
kaz fajerwerków.
Miodówko - 8 września 2018 r. o
godz. 17:30 odbędą się Warsztaty
dla amatorów i miłośników foto-
grafii. Warsztaty realizowane są w
ramach przygotowań do foto kon-
kursu „Warmińskie Klimaty 2018”
pod hasłem „Pocztówka z Gminy
Stawiguda”. Należy zabrać własny
sprzęt fotograficzny. Plener po-
prowadzi Robert Ziehm- miesz-
kaniec Stawigudy, fotograf amator,
specjalizujący się od lat w fotografii
portretowej. Autor szeregu publi-
kacji i wystaw w kraju i zagranicą.
ZAPISY:tel. 509 757 294. Uczest-
nictwo bezpłatne.
Kadyny - 8 września 2018 r. od-
będzie się kolejna edycja Marato-
nu MTB. Organizatorzy zawo-
dów przygotowali 200 miejsc dla
miłośników ścigania się na „gó-
ralach” po Wysoczyźnie Elbląskiej.
Start zawodów zaplanowano na
godzinę 10.30 z parkouru Hotelu
Forwark Kadyny. Trasa będzie
prowadzić po szlaku rowerowym
MTB Nadleśnictwa Elbląg w Ka-
dynach. Wyb.(mar)

KRÓTKO

Na dachu budynku pojawiła się
instalacja słoneczna. - Zamon-

towaliśmy 125 polikrystalicznych
paneli fotowoltaicznych o łącznej

mocy 40 kWp. Instalacja zosta-
nie wyposażona w moduł, który

pozwoli na komunikację urządze-
nia z siecią internetową, co po-
zwoli pracownikom urzędu w
dowolnym momencie sprawdzić,
ile energii zostało wyproduko-
wanej, ile pobieramy prądu z pa-
neli, a ile z sieci. Zakładamy, że
wyprodukowany prąd w dużej
części pokryje zapotrzebowanie
urzędu na energię elektryczną.
Tym samym przyczynimy się do
bezpieczeństwa energetycznego
– mówi starosta Małgorzata
Chyziak.
W ramach inwestycji realizo-
wane jest także docieplenie ścian
zewnętrznych i stropu nad piw-
nicą, wymiana 220 okien,
założenie dodatkowych grzej-
ników, remont wejścia do bu-
dynku od strony wewnętrznego
placu. – Te wszystkie prace
przełożą się oczywiście na pod-

niesienie komfortu obsługi klien-
tów urzędu, ale także na zmniej-
szenie strat energii. To z kolei
oznacza większe oszczędności w
budżecie powiatu – tłumaczy
starosta.
„Modernizacja energetyczna bu-
dynku administracyjnego Po-
wiatu Olsztyńskiego przy Placu
Bema 5 w Olsztynie” jest dofi-
nansowana ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020.
Całkowity koszt projektu to 2,2
mln zł, z czego dofinansowanie
ze środków EFRR wynosi ponad
1,6 mln zł. Prace w ramach in-
westycji mają się zakończyć je-
sienią tego roku.
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Urząd weźmie prąd ze słońca
Budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie unowocześnia się. Na pierwszy rzut oka można dostrzec trwającą wymianę okien i docieplenia ścian budyn-
ku, modernizacja urzędu ma jednak znacznie większy zakres i znaczenie.

Tak wyglądaja panele na dachu starostwa olsztyńskiego

Przez pierwsze 12 dni zrobiono
rowerami ORM, 8 292 przejaz-
dów i pokonano 28 156,19 km.
Rekordzista przejechał 179,29
km. Już te liczby zrobiły spore
wrażenie. Jednak w kolejnych
dniach popularność roweru miej-
skiego była jeszcze większa. W
ciągu czterech tygodni funkcjo-
nowania w systemie zarejestro-
wało się ponad pięć tys. osób, któ-
re łącznie wypożyczyły pojazd
więcej, niż 23 tys. razy. Jednośla-
dy przejechały w tym czasie po-
nad 75 tys. km.
Statystyki te pokazują, że olszty-
nianie bardzo chętnie korzystają
z tej formy komunikacji. Zatem
rodzi się pytanie, czy w takim ra-
zie nie powinno się pomyśleć, o
rozbudowie systemu i powięk-
szeniu liczby stacji? Często prze-
jeżdżając w godzinach po-
południowych obok stacji, wi-
dać, że rowerów brakuje i nie

wszyscy mogą z nich skorzystać.
Obecnie Olsztyński Rower Miej-
ski ma charakter pilotażowy i
projekt potrwa do 02.12.2018 r.
Tak naprawdę dopiero w przy-
szłym roku dowiemy się czy sys-
tem zostanie rozbudowany i zo-
stanie w Olsztynie na stałe.

Problem z wandalami
Problem jest natomiast taki, że nie
wszyscy mieszkańcy Olsztyna
potrafią odpowiednio z rowerów
korzystać - Niestety, niektórzy
sprawdzają olsztyński rower także
pod względem odporności na de-
molowanie. W ten sposób po
dwóch dniach radości są już także
pierwsze negatywne statystyki. W
dziesięciu rowerach wyrwano kab-
le lub zdemontowano oświetlenie,
w trzech przypadkach zniszczono
uchwyt od smartfona, w dwóch ro-
werach skrzywiono przednie koło,
w dwóch innych przekręcono kie-

rownicę, manetki od przerzutek, w
jednym wyrwano sztycę od sio-
dełka. Dodatkowo zgięto też 3
stojaki – takie informacje na swo-
im blogu przekazał Prezydent
Olsztyna, Piotr Grzymowicz.
Trzeba zauważyć, że były to in-
formacje podane po dwóch
dniach od rozpoczęcia użytko-
wania rowerów. Sytuacja jednak
od tamtego czasu się nie zmienia.
Dalej udając się do stacji, aby
wypożyczyć rower, można na-
trafić na taki z połamanym
uchwytem na smartfona, wygię-
tym kołem, czy niedziałającymi
przerzutkami. Niektóre osoby po
prostu podchodzą, do tematu w
ten sposób, że jeżeli to nie jest
moje, to nie muszę o to dbać.
Zdarzają się jednak sytuacje, w
których mieszkańcy Olsztyna po-
suwają się jeszcze o krok dalej i za-
miast odstawiać rower na stacji,
odstawiają go... do własnej piw-

nicy. Obecnie taki użytkownik nie
ponosi za to praktycznie żad-
nych konsekwencji, jednak w naj-
bliższym czasie mają być podję-
te bardziej rygorystyczne kroki i
takie zachowanie będzie trakto-
wane jako przestępstwo.
Podsumowując trzeba stwierdzić,
że rower miejski był w Olsztynie

potrzeby. Szkoda tylko, że tak
długo trwało wprowadzenie tego
systemu i że jest on wprowadzo-
ny na razie na małą skalę. Nie-
które osoby jednak powinny się
zastanowić, czy wiedzą na pewno
jak odpowiednio z tego roweru
korzystać.
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Rekordzista przejechał 179,29 km. Olsztyński Rower
Miejski zaczyna spełniać swoją rolę

Rower miejski w Olsztynie

Już ponad miesiąc mieszkańcy Olsztyna mogą korzystać z roweru miejskiego. Zarówno sta-
tystyki, jak i opinie mieszkańców wskazują na to, że była to bardzo dobra inwestycja. Niestety
nie wszyscy potrafią odpowiednio z niej korzystać.

- W poprzednich latach odwie-
dziliśmy siedem z dwunastu gmin
powiatu olsztyńskiego. W tym
roku do tego grona dołączyły:
Barczewo, Biskupiec z plażą w
Rukławkach i Jeziorany. Cieszę
się, że na imprezę organizowaną
przez Powiat przychodzą całe
rodziny. O to nam chodziło, by
wspólnie można było spędzić
miły, wakacyjny wieczór. Pro-
gram układamy tak, by coś dla
siebie mogli znaleźć zarówno do-
rośli, nastolatki, jak i maluchy. Po
raz kolejny udało nam się na-

mówić do współpracy Olsztyńskie
Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne oraz gminy, któ-
re wyznaczyły teren imprezy i
przygotowały poczęstunek –
mówi starosta Małgorzata Chy-
ziak.
W programie znalazły się poka-
zy filmów o tematyce astrono-
micznej, wyświetlane pod kopułą
mobilnego planetarium. – Było
ekstremalnie! Wydawało mi się,
że płynę po lawie – z zachwytem
wołała po wyjściu jedna z
młodych jezioranek. Najmłodsi

próbowali swoich sił m.in. w
puszczaniu ogromnych baniek
mydlanych oraz w zabawie z
chustą i kolorowymi piłkami,
nieco starsi budowali konstruk-
cje z klocków. Dzięki makijażom
wykonanym przez animatorki
z Banana Smile plac zapełnił się
postaciami z komiksów Marve-
la i DC Comics. Nie zabrakło
zwariowanych zdjęć w fotobud-
ce oraz konkursu na temat bez-
pieczeństwa, w którym dobre
odpowiedzi zostały nagrodzone
upominkami. Widzowie siedząc

na kolorowych leżakach obejrzeli
na wielkim ekranie hollywo-
odzkie hity: „Kupiliśmy zoo”,

„Moja wielka grecka wycieczka”
i „Był sobie pies”.
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Filmem przegnali chmury

Duży ekran wciąż ma magiczną moc

Ani deszczowe chmury, ani zapowiadane burze nie przeszkodziły uczestnikom trzeciej edy-
cji Powiatowego Kina pod Gwiazdami w dobrej zabawie. Na szczęście zła pogoda przeszła
bokiem, a filmy na mierzącym prawie 9 x 5 m ekranie obejrzało około 750 osób.
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- W ostatnią niedzielę sierpnia
w całej Polsce odbyły się uro-
czystości, upamiętniające 38
rocznicę powstania Nieza-
leżnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Soli-
darność”. Był Pan jednym z
jego założycieli. Jakie emocje to-
warzyszą Panu, kiedy wspomi-
na Pan pierwszy okres działal-
ności Związku?
Wydarzenia te pamiętam do-
skonale. Kiedy zaczęło narastać
niezadowolenie społeczeństwa
z rządów PZPR, byłem młodym
człowiekiem. Organizowałem
strajk w moim zakładzie pracy,
jeździłem też do Gdańska, do ro-
dziny. Tam widziałem tłumy lu-
dzi, którzy garnęli się do walki i
przychodzili tłumnie pod Stocz-
nię Gdańską. To były nieza-
pomniane przeżycia. Wiedzie-
liśmy, że nie da się tak dłużej żyć
i przyszedł czas na przywrócenie
prawdziwej niepodległości oraz
wprowadzenie demokracji. W
dużych ośrodkach były wśród
strajkujących obawy, że władza
łatwo się nie podda i zdecyduje
się po raz kolejny użyć siły. W
mniejszych miastach chyba się
tego nie odczuwało. Przez pierw-
szy rok po sierpniu 1980 roku pa-
nowała euforia z powodu osłabie-
nia władzy PZPR. Potem przy-
szedł ten mroczny 13 grudzień
1981 roku. Społeczeństwo nie
poddało się pomimo tragedii
ludzkich, aresztowań i interno-
wań. „Solidarność” zeszła do
podziemia. Podziemna działal-
ność „Solidarności” była ogra-
niczona, bo aresztowano wielu jej
członków. Walka trwała nadal
nawet po zniesieniu stanu wo-
jennego. Organizowaliśmy ko-
lejne duże protesty, na przykład
w 1988 roku. W końcu komuna
się poddała. Co do Sejmu Kon-
traktowego, do dzisiaj mam na
jego temat zdanie negatywne,
bo uważam, że na fali wystąpień
można było od razu przepro-
wadzić wolne wybory, a nie –
dzielić się władzą. Skutkiem
Okrągłego Stołu jest to, że do dzi-
siaj tamten stary układ nie zos-
tał do końca wytępiony.
- Czy w tamtych czasach dla
walczących ważniejsze było
podniesienie zarobków i po-
prawa warunków życia czy bar-
dziej tęsknota za wolnością,
demokracją?
Postawiłbym tu znak równości.
Wiadomo, że pierwsze postula-
ty dotyczyły spraw bytowych lu-
dzi pracy- podwyżek płac, wol-
nych sobót, pełnych półek w
sklepach. Żeby to było możliwe,
Polska musiała stać się najpierw
wolnym, demokratycznym pań-
stwem. Musieliśmy się przede
wszystkim wyzwolić spod so-
wieckiego wpływu. I udało się,

chociaż szkoda, że wielu ludzi
przypłaciło to życiem i zdro-
wiem. Mamy wolną, demokra-
tyczną ojczyznę. Trzeba tylko
jeszcze popracować nad tym,
żeby była sprawiedliwa dla
wszystkich swoich obywateli.
Myślę, że właśnie się to teraz
dzieje.
- Jakie wartości w działaniach
Związku przetrwały w Pana
opinii z tamtych lat do dzisiaj?
Często zadaje mi się pytanie, co
pozostało z postulatów pierwszej
„Solidarności”. Prowadzimy nor-
malną, codzienną aktywność
związkową. Wystarczy prześle-
dzić nasze działania po 1989
roku. Był to okres masowej lik-
widacji zakładów i utraty pracy
przez wielu ludzi. Największy
żal był wtedy, kiedy zamykano
dobrze funkcjonujące przedsię-
biorstwa. Pojawiały się wówczas
glosy krytyki wobec „Solidar-
ności”, chociaż Związek był naj-
mniej winny takiej sytuacji. Pro-
wadziliśmy walkę o utrzymanie
jak największej liczby miejsc
pracy. Jesteśmy do dzisiaj naj-
większą centralą związkową w
Polsce i nieprzerwanie walczymy
o sprawy pracownicze. Praco-
biorca zawsze jest stroną słabszą
od pracodawcy. Jaki by rząd nie
rządził, z każdym trzeba roz-
mawiać i dążyć do wprowadze-
nia w życie postulatów pracow-
niczych. Nasze zadanie polega
także na przypominaniu praco-
dawcom, że należy się dzielić
zyskiem z pracownikami.
- Dlaczego ludzie „Solidarnoś-
ci” od samego początku an-
gażowali się w politykę? Tę
małą i tę dużą.
„Solidarność”, która się zrodziła
z ruchu społecznego, w naj-
większym stopniu przyczyniła
się do zmiany ustroju w Polsce.
Poparliśmy Sejm Kontraktowy,
bo zobowiązał się do wprowa-
dzenia w życie naszych 21 po-
stulatów. Działalność związkowa
zawsze będzie powiązana ze
światem polityki. Ustawy tworzy
Sejm, rozporządzenia wydaje
rząd i tam musimy szukać part-
nerów do rozmów. To od wład-
zy ustawodawczej i wykonawczej
zależy czy nasze postulaty zo-
staną wysłuchane. W sprawach
społecznych i pracowniczych
musimy porozumiewać się z
każdą władzą, wybraną przez
naród, bo taki jest nasz obo-
wiązek. Prawdą jest jednak, że
przez osiem lat Platforma Oby-
watelska i Polskie Stronnictwo
Ludowe nie chciały wysłuchiwać
żądań pracowniczych i dlatego
musieliśmy organizować wiele
protestów. Polska zmierzała w
złym kierunku. Mogę powie-
dzieć wprost, że traciła suwe-
renność-jeśli się pozbywa włas-

nych zakładów pracy, banków, a
media, kształtujące opinię
społeczną znajdują się w zagra-
nicznych rękach, to nie ma su-
werenności.
- Nie jest tajemnicą, że Związek
bardzo pomógł obecnej koali-
cji rządowej zwyciężyć w ostat-
nich wyborach parlamentar-
nych. Czy ostatnie spotkanie w
Gdańsku z premierem Mora-
wieckim na posiedzeniu Ko-
misji Krajowej Związku było
wezwaniem rządu na
przysłowiowy dywanik? Cho-
dziło o ocenę dotychczasowych
dokonań obecnej władzy?
Pomogliśmy zwyciężyć obecnej
koalicji, walcząc przez osiem lat
z jej poprzednikami. Wnieśliśmy
także pewne postulaty do pro-
gramu wyborczego Prawa i Spra-
wiedliwości i oczekiwaliśmy, że
zostaną zrealizowane. Będzie-
my wspierać obecną koalicję tak
długo, dopóki będzie działała
na rzecz społeczeństwa. Spot-
kanie w Gdańsku było zamknię-
te i nie o wszystkim mogę mówić.
Po raz pierwszy premier Mora-
wiecki przyjął nasze zaproszenie.
Na poprzednie nie reagował.
Premier pojawił się w towarzy-
stwie pani minister Rafalskiej i
minister Zalewskiej. Rozmawia-
liśmy o naszych priorytetach-
podniesieniu płac w budżetów-
ce, odmrożeniu płacy minimal-
nej , podniesieniu stawki godzi-
nowej, o funduszu socjalnym i
wielu innych sprawach, które są
nieco lekceważone na Radzie
Dialogu Społecznego. Przypo-
mnieliśmy, że obiecywano wy-
pełnienie naszych postulatów w
kampanii wyborczej i od tego nie
odstąpimy. Wszyscy rozumie-
my, że worek z pieniędzmi, czy-
li budżet państwa nie jest z gumy,
ale pewne środki można prze-
kierować, np. na potrzeby
budżetówki. Jest to wieloletnie
zaniedbanie kolejnych rządów,
ale czas najwyższy zacząć działać
w tej sprawie, bo będzie coraz go-
rzej. Pan premier zobowiązał
się, że do 15 września ustosun-
kuje się do naszych priorytetów
i przedstawi je na Komitecie
Ekonomicznym Rady Ministrów.
Wyraził nadzieję, że dojdziemy
do porozumienia.
- Zgromadziło się wiele wątpli-
wości na temat sposobu pro-
wadzenia przez koalicję
rządową polityki oświatowej.
Działanie minister Zalewskiej
spotyka się z krytyką z różnych
stron. Czy nie są to sygnały, że
coś jednak wymyka się
Związkowi spod kontroli?
W Gdańsku do minister Za-

lewskiej skierowano wiele trud-
nych pytań. Pani minister pró-
bowała wyjaśnić wątpliwości, ale
chyba nie do końca zapano-

wało zrozumienie po obu stro-
nach. Zapowiedziano już pod-
wyżki dla nauczycieli. Sprawa
drogi awansu zawodowego ma
być jeszcze dopracowana w ko-
misjach branżowych. Będzie tam
również dyskutowana ewentual-
na zmiana lub likwidacja Karty
Nauczyciela. „Solidarność” na
pewno nie ustąpi, jeśli uzna
wprowadzane przez minister-
stwo zmiany za niekorzystne dla
nauczycieli. Co do samej refor-
my oświaty, wszystko wymaga
czasu. Jej skutki będzie można
ocenić dopiero za kilka lat.
- Jaka jest obecna kondycja
„Solidarności” w naszym re-
gionie ?
Uważam, że jak na region, w

którym nie ma dużych zakładów
przemysłowych, Związek rozwi-
ja bardzo prężnie. Mamy około
11 tysięcy członków. W ciągu
ostatnich dwóch lat powstało u
nas 25 nowych organizacji
związkowych. Była to zarówno
nasza inicjatywa, jak i pracow-
ników, którzy szukali pomocy w
rozwiązywaniu swoich proble-
mów. Odbywamy cykliczne spot-
kania, na których rozmawiamy o
bieżącej sytuacji, przeprowadza-
my szkolenia, udzielamy pomo-
cy prawnej, wyjeżdżamy do na-
szych struktur terenowych. Częs-
to wpraszam się na spotkania do
zakładów pracy, żeby ułatwić
rozmowę z pracodawcą.
- W jakim kierunku powinna
iść obecnie działalność
związkowa?
Mamy dzisiaj trochę chory rynek
związkowy. Nasze prawo mówi,

że, jeżeli jest więcej niż jedna or-
ganizacja związkowa w zakładzie,
w pewnych kwestiach wszyst-
kie muszą być jednomyślne.
Mamy przykłady sytuacji, że w
firmach, w których była „Soli-
darność” i trwał jakiś protest o
płace, nagle powstawał nowy
związek, który tak naprawdę
działał na korzyść pracodawcy.
Chcemy to zmienić i dość znacz-
nie podnieść próg reprezenta-
tywności. Uważamy, że działanie
w jednej branży kilkunastu lub
kilkudziesięciu związków zawo-
dowych osłabia ich skuteczność
w walce o prawa pracownicze i
wspiera nieuczciwych praco-
dawców.
- Czy pokolenie związkowców,
które nie pamięta stanu wo-
jennego będzie lepiej działać na
rzecz pracowników i bronić ich
praw przed zakusami praco-
dawców i rządzących?
Niestety, młodzi ludzie nie garną
się do działalności związkowej.
Dopóki ich samych nie dotknie
niesprawiedliwość, zupełnie się
tym nie interesują. Często zmie-
niają też miejsca pracy. W nie-
których branżach wolą pracować
na umowę zlecenie, bo wówczas
jest im łatwiej się zwolnić i pójść
do pracy gdzie indziej. Kiedy
zapraszamy ich do współpracy
podczas spotkań w zakładach
pracy, nie są nią zainteresowani
Często załoga podchodzi do tego
w ten sposób, że jak „Solidarno-
ść” coś wywalczy, to i tak sko-
rzystają na tym wszyscy za-
trudnieni, więc po co się an-
gażować?. Dlatego jesteśmy za

rozwiązaniem, które funkcjonu-
je w wielu krajach, żeby na tym,
co wywalczyła dana centrala
związkowa, korzystali tylko jej
członkowie. Mówię to otwarcie
dzisiaj nie tylko młodym, ale
też tym wszystkim, którzy mało
się udzielają, nie chcą się zapi-
sywać do Związku, bo musieliby
płacić składki, ale za to najwię-
cej od nas oczekują. Jeśli ktoś
mówi mi, że należy do Związku,
ale nie chce płacić składek, mó-
wię mu wprost, że powinien się
wypisać z „Solidarności”. Rozu-
miem, że osoba, wstępująca do
organizacji związkowej oczeku-
je, że uzyska pomoc w walce o
godne płace i warunki pracy.
Trzeba rozumieć, że działalność
związkowa kosztuje. Pieniądze na
organizację strajków i protes-
tów pochodzą wyłącznie ze
składek. Nie ma się co dziwić, że
przy takim nastawieniu ludzi
mamy w Polsce bardzo małe
uzwiązkowienie. W niektórych
krajach zachodnich do związków
zawodowych należy 70%-80 %
pracowników, a u nas jest to za-
ledwie kilkanaście procent. Póki
pracownik będzie darmowym
konsumentem tego, co wywalczą
dla wszystkich zatrudnionych
związki, ten procent się nie
zwiększy.
- Być może w polskim systemie
edukacji powinien się znaleźć
prospołeczny, prozwiązkowy
przedmiot nauczania? W Nie-
mczech uczy się dzieci od po-
ziomu gimnazjum o możli-
wościach zrzeszania się, pra-
wach pracowniczych, roli

O związkowej działalności, dziedzictwie „Solidarności”, unijnych inwestycjach, rynku pra-
cy oraz rozczarowaniu politykami rozmawiamy z Józefem Dzikim, Przewodniczącym Za-
rządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”.

Rządzący nie lubią
związków, bo one
stanowią realną siłę

Józef Dziki, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" na Warmii i Mazurach
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związków zawodowych. Nawet
przeprowadza się w szkołach
symulowane strajki.
Tamtejsza demokracja ma
dłuższe wąsy i brodę. U nas w
czasach PRL-u walczono ze
związkami zawodowymi. Teraz
jest lepiej, ale też mamy trud-
ności. Na Radzie Dialogu
Społecznego czasami konstytu-
cyjni ministrowie, którzy mają
obowiązek być na spotkaniu,
albo nie przychodzą, albo są
bardzo krótko, a tylko oni mogą
podejmować wiążące decyzje.
Na Komisji Krajowej dość ostro
oświadczyliśmy premierowi, że
musi się to zmienić. Rządzący nie
lubią związków, bo stanowią one
realną siłę, a przez ostatnie lata
„Solidarność” udowodniła, że
można powstrzymać pewne
szkodliwe działania i odsunąć
niekompetentny rząd od władzy.
Obecny rząd też musi sobie zda-
wać z tego sprawę, że to, co zos-
tało obiecane w kampanii wy-
borczej, musi zostać dotrzyma-
ne. Rozumiemy, że wymaga to
czasu, ale oczekujemy, że roz-
poczną się jakieś działania w
tym kierunku. Uważam, że
obecny rząd musi mieć więcej
czasu na naprawę państwa. Czte-
ry lata to za mało. Potrzebna jest
długofalowa, konsekwentnie
prowadzona polityka.
- Żyjemy w bardzo dziwnej
rzeczywistości, bo z jednej stro-
ny słyszymy zapewnienia o
tym, jak wspaniale się Polska
rozwija, a z drugiej strony wi-
dzimy, że ciągle brakuje od-
ważnych rozwiązań, na

przykład dla małych i śred-
nich przedsiębiorców. Najpo-
ważniejszym problemem staje
się brak rąk do pracy. Czy
dobry jest pomysł wprowadze-
nia „podatku emigracyjnego” i
czy jest on w stanie powstrzy-
mać młodych ludzi przed
opuszczaniem Polski?
Mimo tego, że sytuacja mate-
rialna Polaków się poprawia,
nie możemy się równać z płaca-
mi w krajach zachodnich. Ciągle
walczymy o osiągnięcie 50%
wskaźnika średniej płacy krajo-
wej. Zresztą mówi o tym Euro-
pejska Karta Społeczna, której
nie ratyfikował rząd PO, a któ-
ra zobowiązuje rząd do uzyska-
nia tego wskaźnika jako mini-
mum. Podatek być może trochę
zapobiegłby emigracji zarobko-
wej młodych ludzi, ale żadne re-
gulacje tego nie zmienią do koń-
ca. Kiedyś pracodawcy zatrud-
niali ludzi za najniższe stawki, bo
za drzwiami czekali bezrobotni,
dzisiaj to się całkowicie zmieniło.
Zawsze mówię, że jeśli przed-
siębiorstwo dobrze się rozwija,
powinno podzielić się zyskami z
pracownikami. Jeżeli pracow-
nik otrzyma godziwe wynagro-
dzenie, zwiąże się z firmą, będzie
dla niej pracował. Długoletnie
bezrobocie wpłynęło trochę na
mentalność młodych ludzi, któ-
rzy od razu po szkole najchętniej
wyjechaliby na Zachód mimo
tego, że często nie pracują tam w
wyuczonych zawodach. Ta emi-
gracja zarobkowa tak szybko się
pewnie nie zakończy. Polacy
będą wracać, jeśli ustabilizuje się

gospodarka i zostaną obniżone
podatki dla przedsiębiorców.
- Zawsze byliśmy regionem,
gdzie rąk do pracy było dużo,
a miejsc pracy niewiele. Czy to
już przeszłość?

Bezrobocie nadal jest u nas
największe w kraju, ale parado-
ksalnie, jednocześnie brakuje
rąk do pracy. Na II Kongresie
Przyszłości w czerwcu tego roku
rozmawiałem z przedsiębiorcą,
który rozpaczliwie poszukiwał
„na teraz” stu osób do pracy. Zo-
bowiązał się nawet do ich dar-
mowego wyszkolenia. Nie chciał
natomiast podać wysokości wy-
nagrodzenia. Problemem jest u
nas brak szkolnictwa zawodo-
wego, które praktycznie zlikwi-
dowano i dopiero od kilku lat się
odbudowuje. Dlatego brakuje
dzisiaj nie tyle rąk do pracy, co
fachowców.
- Jak Pan ocenia to, że jak grzy-
by po deszczu powstają nowe
domy mieszkalne, biurowce,
drogi, linie tramwajowe. Nie
boi się Pan, że możemy jako
państwo przeinwestować i po-
tem nie dać sobie rady z utrzy-
maniem powstałej infrastruk-
tury? Wcześniej przeinwesto-
wali Hiszpanie i Grecy, co przy-
niosło im poważny kryzys gos-
podarczy.
Nasze województwo przez wie-
le lat było zaniedbywane. Pa-
miętam do dziś, jak niektórzy
ministrowie podchodzili lekce-
ważąco do naszych problemów,
kiedy walczyliśmy o to, żeby nie
wyprzedawać za grosze naszych
zakładów pracy. Na szczęście to

się zmieniło. Popłynęły do nas
fundusze unijne. Jeśli chcemy się
rozwijać, ściągnąć tu inwestorów,
czy turystów, musimy mieć
dobrą infrastrukturę drogową.
Mamy już wyremontowane
główne drogi, ale trzeba jeszcze
zająć się skomunikowaniem
mniejszych miejscowości i za-
dbać o drogi powiatowe i gmin-
ne. Bez tego nie będzie rozwoju.
Różne są zdania olsztynian na te-
mat tramwajów. Niektórzy
uważają, że wystarczyłyby auto-
busy. Wiadomo, że organizato-
rem transportu publicznego jest
samorząd i myślę, że przed roz-
poczęciem inwestycji obliczo-
no koszt budowy i utrzymania li-
nii tramwajowych tak, żeby zbyt-
nio nie obciążyć budżetu. Gmi-
na nie działa dla zysku i zawsze
dopłaca do transportu publicz-
nego. Mieszkań buduje się dużo,
ale cały czas jest na nie zapo-
trzebowanie. Co do różnych bu-
dynków hotelowo- biznesowych,
jeśli ktoś decyduje się je budo-
wać, pewnie wcześniej rozpoz-
naje rynek. Zdarzają się nietra-
fione inwestycje, czego
przykładem jest pusty biuro-
wiec, wybudowany w miejscu
dawnego kina „Kopernik”. Ktoś
zaryzykował w momencie dobrej
koniunktury i biznes nie wypa-
lił. Państwo i samorząd muszą
inwestować ostrożnie.
- Zbliżają się wybory samo-
rządowe. W kadencji 2014-
2018 był Pan radnym woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego z listy Prawa i Spra-
wiedliwości. Dlaczego nie kan-

dyduje Pan w nadchodzących
wyborach samorządowych do
sejmiku wojewódzkiego ?
Dokładnie sam nie wiem. Nie
jest to moja decyzja. Podjęto ją
niezgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami. Po rozmowach z
posłem Krasulskim z Elbląga i
innymi politykami PiS-u byłem
przekonany, że zostanę umiesz-
czony na liście Prawa i Spra-
wiedliwości i to na pierwszym
miejscu, tymczasem zostałem z
niej w ogóle wykluczony. Nie
kwestionuję decyzji politycz-
nych, ale uważam, że należy mi
się wyjaśnienie. Nie jest dla
mnie żadnym argumentem to, że
nie jestem członkiem partii, bo
wcześniej także nim nie byłem ze
względu na pełnioną przeze
mnie funkcję w „Solidarności”.
Osiem lat temu, kiedy dostałem
propozycję kandydowania, pre-
zes Kaczyński rozmawiał z prze-
wodniczącym Komisji Krajo-
wej i prosił o wzmocnienie list
wyborczych osobami zasłużony-
mi w Związku „Solidarność”.
Mam żal i pretensję do ludzi,
których znam od kilkudziesięciu
lat o to, że nie starczyło im od-
wagi na spotkanie się ze mną i
wyjaśnienie, jaka strategia poli-
tyczna im przyświecała. Mało
tego- o tym, że nie ma mnie na
liście dowiedziałem się od poli-
tyków innych partii. Informacja
ta dotarła do mnie w formie plo-
tek. Do dzisiaj nikt mnie o
tym oficjalnie nie poinformował
i to mnie najbardziej boli,
zwłaszcza, że w przeszłości częs-
to ryzykowałem „swoją głową”,

ratując pozycję i stanowiska de-
cydentów. Niektórzy mówią, że
osoba, która została umiesz-
czona na pierwszej pozycji listy
obawiała się, że ze mną przegra.
Rodzi się pytanie-czy chodzi o
silną listę, aby zdobyć więcej
mandatów, czy gra się jedynie na
jej lidera. Myślę, że na takie
potraktowanie sobie nie
zasłużyłem. Nie tylko ja
uważam, że jest to afront także
wobec „Solidarności”. Związek
jest dużą siłą w regionie,
cieszącą się zaufaniem i sza-
cunkiem wielu ludzi. W czerwcu
b.r. na XVII Walnym Zebraniu
Delegatów Regionu Warmiń-
sko-Mazurskiego zostałem wy-
brany na kolejną kadencję na
funkcję przewodniczącego Za-
rządu Regionu W-M NSZZ
„Solidarność”. Pokonałem trzech
kontrkandydatów w pierwszej
turze wyborów, uzyskując pra-
wie 70% poparcia. Myślę, że jest
to dowód zaufania do mnie i
mojego zaangażowania w
działalność związkową. Ludzie
bywają w polityce, później z
niej odchodzą. Ja od wielu lat
jestem związkowcem, znam wie-
lu ludzi, potrafię z nimi rozma-
wiać i przekonywać przy po
mocy racjonalnych argumen-
tów. Zastanawiam się, że może
nie pasuję do polityki, bo zawsze
staram się być szczery, mam sil-
ny kręgosłup ideowy i zazwyczaj
mówię prosto z mostu to, co
myślę. W polityce bywa z tym
różnie.

Dariusz Gołębiowski

-Czym chcecie przywitać wi-
dzów na początku sezonu?
Początek sezonu, to dla nas jesz-
cze kontynuacja wakacyjnej wy-
stawy, ponieważ do 6 września
olsztyńska publiczność ma jesz-
cze szansę oglądać wystawę Au-
tokonstrukcje: przewodnik po
wrażliwości. Jest to wystawa prac
maturalnych, dyplomantów i ma-
turzystów Liceum Plastycznego w
Olsztynie. Te prace dzięki
współpracy z naszym teatrem
zostały opatrzone muzyką i ele-
mentami scenograficznymi. Kto
w wakacje nie miał czasu, to ma
szansę do 6 września ją podzi-
wiać. Sezon artystyczny 2018/19
rozpoczynamy 9 września za-
równo spektaklem jak i wystawą.
Spektakl to przypomnienie najś-
wieższej premiery, która koń-
czyła poprzedni sezon artystycz-
ny, czyli Grimm: Sześciu
służących w reżyserii Michała
Derlatki. Na tym spektaklu każdy
się będzie świetnie bawił, ponie-
waż jest on kierowany zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych. Jednak
to nie wszystko co proponujemy
na 9 września, ponieważ tego
dnia będzie miała miejsce też
wystawa Katarzyny Szulc. Bę-
dzie to cykl fotografii „za drzwia-
mi”, które przedstawiają tajemnice

olsztyńskich klatek schodowych.
-A co jeszcze czeka na widzów
we wrześniu?
We wrześniu czeka nas również
premiera grupy Teatroholicy. Jest
to grupa młodzieży, która działa
przy Olsztyńskim Teatrze Lalek.
Grupę tę prowadzi Tomasz Cza-
plarski, który jest naszym akto-
rem. Właśnie przyszedł czas na
podsumowanie i prezentację tego,
czego się nauczyli. Grupa spoty-
ka się na zajęciach i pracuje nad
ruchem scenicznym, dykcją, tań-
cem i jeszcze wieloma innymi ele-
mentami. Prowadzimy również
podczas warsztatów zajęcia kug-
larskie. Premiera spektaklu od-
będzie się 13 września o godzinie
18.00. Młodzi adepci sztuki teat-
ralnej zaprezentują tekst Magda-
leny Siwik pt. Siedem Pięćdziesiąt.
Wrzesień będzie bardzo ciekawy,
ponieważ zaprezentujemy rów-
nież spektakle, które premierę
miały w ubiegłym sezonie arty-
stycznym. Mowa o spektaklach
„Koniec bajki” i „Petit Pierre”.
Mogę zdradzić, że jeszcze we
wrześniu rozpoczynamy próby,
do premiery spektaklu „Piotruś
Pan” w reżyserii Andrzeja Bart-
nikowskiego. Spektakl będzie
prezentowany w dwóch
odsłonach. Oczywiście trafi on na

deski naszego teatru, ale jako że,
jest realizowany z Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego, to
mieszkańcy ulicy Wojska Pol-
skiego, będą mogli obejrzeć go
bezpłatnie w Audytorium Maxi-
mum 1 i 2 grudnia. W tym roku
obchodzimy również jubileusz
65-lecia naszego teatru i 20 paź-
dziernika będziemy ten jubileusz
świętować.
-Czy w nowym sezonie znajdą
się jakieś nowości organizacyj-
ne?
Pod koniec minionego sezonu ar-
tystycznego premierę miał „Ko-
deks teatromana”. Jest to wyjątko-
we wydawnictwo, broszura, jak
zachowywać się w teatrze, przy-
gotowana przez dzieci i młodzież
z jednego z lokalnych gimnazjów,
dla młodszych kolegów i ko-
leżanek odwiedzających teatr. Na
pewno będziemy ten kodeks pro-
mować i propagować. Dodatko-
wo chcemy zorganizować warsz-
taty dla dorosłych i to będzie już
kolejna ich edycja. Do tej pory był
to, taki pierwszy stopień. Teraz
chcemy także zrobić stopień mist-
rzowski, dla tych wszystkich osób,
które wcześniej brały udział w
warsztatach. Będzie też innowa-
cyjne w naszym mieście przed-
sięwzięcie, mianowicie warszta-

ty pedagoga teatru. Chcemy stu-
dentów, jak nauczycieli pra-
cujących z dziećmi zachęcić do
udziału w tych weekendowych
warsztatach. Chodzi w nich o
to, żeby nauczyć osoby pracujące
z dziećmi czy z młodzieżową,
jak dobierać repertuar teatral-
ny, jak tworzyć scenariusze lekcji
w oparciu o spektakle i jak dzie-
ci przygotowywać na wizytę w
teatrze.
-Czy uczestnictwo w warszta-
tach wymaga zaangażowania fi-
nansowego?
Warsztaty nie są bezpłatne. Te
kierowane do pedagogów, nie są
skierowane tylko do olsztyń-
skich nauczycieli, studentów czy
innych osób, które pracują z

młodzieżą, ale również do osób z
całego naszego regionu.
Wpływają bardzo dobrze na wy-
obraźnię. Uczymy się jak zrobić
lalkę czy jak ją animować. Koszt
zajęć jest bardzo różny, ale wiąże
się to z tym, że Olsztyński Teatr
Lalek jest instytucją niedofinan-
sowaną. Te środki, który zbiera-
my od uczestników zajęć, są jed-
nak tylko i wyłącznie przezna-
czane dla osób prowadzących
dane warsztaty.
- Można Was zapraszać do wy-
stępów poza OTL?
Jak najbardziej. Jesteśmy otwar-
ci na taką współpracę. Muszę się
pochwalić, że mamy już kilka
wyjazdów zakontraktowanych.
Odwiedzimy Ełk, ale również je-

dziemy poza region, do Raszyna
i Torunia. Planujemy również
wyjazdy w teren. Otrzymaliśmy
wsparcie z Urzędu Marszałkow-
skiego i chcemy odwiedzić ze
spektaklem Petit Pierre sześć Do-
mów Kultury na terenie Warmii
i Mazur: w Mrągowie, Ostró-
dzie, Giżycku, Pasłęku, Nidzicy i
Piszu. Wstęp na te spektakle bę-
dzie bezpłatny.
-Czego możemy życzyć ze-
społowi u progu nowego sezo-
nu?
Przede wszystkim życzylibyśmy
sobie, żeby publiczność o nas
nie zapomniała, odwiedzała nas
i żeby frekwencja na wszystkich
spektaklach i działaniach około
teatralnych była obfita. rad

Olsztyński Teatr Lalek rozpoczyna
nowy sezon artystyczny
Po przerwie wakacyjnej Olsztyński Teatr Lalek wznawia działalność artystyczną. O planach
na początek nowego sezonu rozmawiamy z Anną Ratkowską p.o. dyrektora OTL.

Spektakl
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-Dobiega końca kadencja samo-
rządowa. Jak Pan ją ocenia? Była
łatwa czy trudna?
W moim przypadku muszę patrzeć
przez pryzmat dwóch kadencji, w
których pełniłem urząd burmistrza.
Druga kadencja była trudniejsza,
chociaż wydawało się, że będzie zu-
pełnie inaczej. Kiedy obejmowałem
urząd, fundusze unijne z po-
przedniej perspektywy praktycznie
się kończyły i wiele osób mówiło,
że już ich nie będzie. Udało się jed-
nak dzięki konkursom organizo-
wanym przez Urząd Marszałkow-
ski sporo zrealizować. Dzięki prze-
prowadzonym inwestycjom mias-
to i gmina zyskały wyremonto-
wany teren przyzamcza, obiekty
sportowe, Orlik, sztuczne lodo-
wisko, targowisko miejskie, plac
przed ratuszem, sieci kanalizacyj-
ne, szereg świetlic wiejskich. Wy-
remontowano i zbudowano wiele
kilometrów dróg. Ta kadencja,
jeżeli chodzi inwestycje, okazała się
trudna i to nie tylko dla naszego sa-
morządu. Wymagania na rynku są
duże, a ceny wykonania inwestycji
w niektórych przypadkach skoczyły
nawet dwukrotnie. Nasz samo-
rząd ma zagwarantowane pie-
niądze na plażę miejską i na wieżę
ciśnień. Nie możemy natomiast ru-
szyć z budową plaży miejskiej, bo
musimy ponawiać przetargi, po-
nieważ kwoty proponowane przez
wykonawców są bardzo duże.
-Są jednak inwestycje, które udało
się zrealizować…
Oczywiście przy współpracy z Po-
wiatem Olsztyńskim wyremonto-
waliśmy i wybudowaliśmy wiele
dróg. Cały odcinek drogi od
Olsztynka do miejscowości Kun-
ki został odnowiony. Gmina fi-
nansowała tę inwestycję w połowie.
Ponadto remontowaliśmy drogę do
Jemiołowa, dużej miejscowości,
wraz z chodnikami i oświetle-
niem. Jesteśmy w trakcie realizacji
infrastruktury w mieście. Został
wybudowany skwer przy ulicy
Chopina. Jesteśmy w trakcie reali-
zacji długo wyczekiwanej inwe-
stycji, jaką jest odbudowa ulicy
Grunwaldzkiej. Najpierw została
tam płożona kanalizacja, a w tej

chwili będzie wymieniana na-
wierzchnia. Lada moment roz-
poczniemy budowę kolejnej świet-
licy wiejskiej w Ameryce. Będzie też
odbudowywana droga do Świer-
kocina.
-W tej kadencji widać w Olsztyn-
ku, że sporo pieniędzy wydanych
zostało na rozwój oświaty.
Bardzo ważną inwestycją była bu-
dowa żłobka miejskiego. Gmina za-
angażowała poważne środki.
Otrzymaliśmy wprawdzie dofi-
nansowanie z programu „Maluch”,
ale sami przeznaczyliśmy na ten cel
około 1.8 mln złotych. Jest to
niewątpliwy sukces, ponieważ dzi-
siaj żłobek posiada dwie pełne
grupy i już zaczyna brakować
miejsc. Poprzez remonty i przesu-
nięcia zwiększyliśmy ilość miejsc w
Przedszkolu Miejskim w Olsztyn-
ku. W tej chwili jesteśmy w trakcie
budowy hali sportowej przy szko-
le w Waplewie. Założyliśmy, że
hala będzie oddana w październi-
ku. To nie jest prosty remont, a
właściwie całkowita odbudowa
hali. W tej kadencji przystąpiliśmy
do projektu, dzięki któremu uzys-
kaliśmy 1,5 miliona złotych na
rozwój naszej oświaty. Dzięki temu
szkoły będą korzystały z zajęć po-
zalekcyjnych i innych form nau-
czania. Projekt na kilka lat zabez-
piecza naszą oświatę. Gmina łoży
na oświatę bardzo duże środki, co
wynika między innymi stąd, że zde-
cydowaliśmy się zachować mniej-
sze placówki, jak te w Elgnówku czy
Królikowie. Mamy jeszcze filię
szkoły w Mierkach. Być może w
przyszłości powstanie tam inna
placówka oświatowa.
-Skoro mowa o oświacie to war-
to przypomnieć, że trwa reforma
edukacji. Czy Olsztynkowi udało
się przejść „suchą stopą” przez to
grząskie poletko?
Myślę, że związki zawodowe po-
twierdzą, że udało nam się spraw-
nie i dobrze przez to przejść, cho-
ciaż nie jestem entuzjastą tej re-
formy. Można mieć różne opinie co
do gimnazjów, natomiast samo-
rządy zostały postawione w trud-
nej sytuacji i tak naprawdę wyko-
naliśmy ciężką pracę, żeby to do-

stosować. Udało nam się nawet
utrzymać miejsca pracy, chociaż na
początku było to bardzo wątpliwe.
- Olsztynek jako miejsce dobre do
inwestowania zaistniał na mapie
województwa?
Olsztynek na mapie województwa
z całą pewnością zaistniał pozy-
tywnie. Staraliśmy się mądrze pro-
mować miasto, ponieważ jesteśmy
po części miastem turystycznym.
Mamy słynny skansen, stworzyliś-
my Muzeum Multimedialne, któ-
re cieszy się dużym zainteresowa-
niem i staramy się cały czas tę
przestrzeń zmieniać i rozwijać.
Niewątpliwie staliśmy się ważnym
miejscem na mapie gospodarczej
województwa. Mamy wielką in-
westycję firmy Zalando, gdzie za-
trudnienie znajdzie ponad 500
osób. Przy okazji rozwiązujemy
szereg innych problemów, m.in.
poprawiamy połączenia komuni-
kacyjne. Zakończona została wiel-
ka rozbudowa firmy Tymbark,
gdzie są zatrudnieni wykfalifiko-
wani fachowcy. Są też inne firmy,
które się rozbudowały i poczyniły
duże inwestycje w mieście, np.
Agaplast. Z powodzeniem funk-
cjonują w Olsztynku mniejsze fir-
my. Samorząd stwarza warunki do
działania różnym podmiotom gos-
podarczym na przykład poprzez
zmianę planów zagospodarowania
przestrzennego. Wiemy już rów-
nież, że są podpisane akty notarialne
kilku następnych inwestycji olszty-
neckich. Ma powstać kolejny duży
zakład pracy i restauracja, należąca
do znanej sieci.
-Co trzeba przygotować inwes-
torowi, który jest zainteresowany
rozpoczęciem działalności w mie-
ście? Jaka jest rola i zadanie sa-
morządu?
Inwestor, przychodząc do miasta,
ma zazwyczaj upatrzonych kilka lo-
kalizacji. Czasami wybrane przez
niego miejsce nie jest skorelowane
z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego. Musi
być zgoda społeczna, żeby można
było szybko zmieniać plany. Trze-
ba przeprowadzić cały proces
związany z planami zagospodaro-
wania przestrzennego, który zwyk-
le trwa rok, albo nawet dłużej. W
przypadku Zalando, dzięki dobrej
woli Rady Miejskiej, udało się to
zrealizować w dziewięć miesięcy.

-Proszę powiedzieć, czym Olszty-
nek wygrał, że właśnie tutaj firma
Zalando zdecydowała się zain-
westować?
Są dwa czynniki decydujące. Właś-
ciciele firmy stwierdzili wprost, że
Olsztynek ma wyjątkowo dogod-
ne położenie, połączenia drogowe
i obwodnicę. Druga połowa suk-
cesu, to otwarcie urzędu na in-
westora i tytaniczna praca, jaką wy-
konują: burmistrz i urzędnicy. W
mniejszym mieście sprawy związa-
ne z inwestycją załatwia się szyb-
ciej niż w dużym ośrodku, gdzie
trzeba dotrzeć do znacznie więk-
szej liczby osób. Inwestorom zależy
na czasie, ponieważ przy tak dużej
inwestycji trzeba otrzymać dzie-
siątki pozwoleń, m.in wodno-
prawne, energetyczne czy gazowe.
Jako przykład podam gigantyczną
rozbudowę linii energetycznej do
Olsztynka, która spowoduje, że
Zalando będzie mogło brać cztery
razy więcej energii, niż to teraz jest
możliwe. Jeżeli ktoś mówi, że mie-
liśmy szczęście, to ja się z tym
zgadzam, jednak głównego źródła
sukcesu upatruję w tym, że zebrał
się zespół pracowitych i kompe-
tentnych urzędników, którzy do-
prowadzili sprawę do końca. Jako
burmistrz sam nie dałbym rady.
Jestem z tego dumny, ponieważ nie
ma nic cenniejszego, niż to, że
duża firma na stałe zadomowi się
u nas i przez wiele następnych lat
będzie płaciła podatki oraz da-
wała miejsca pracy.
-Jak wyglądała w tej kadencji
współpraca z Radą Miejską?
Decyzję podejmuje większość.
Miałem większość w radzie za-
równo w poprzedniej, jak i w obec-
nej kadencji. Opozycja była bardzo
głośna, ostatecznie, najlepsze de-
cyzje dla gminy i mieszkańców po-
dejmowała większość radnych,
która chciała współpracować z
burmistrzem. Gdybym nie miał
wsparcia w radnych, to nie zaj-
mowałbym się działalnością sa-
morzadową. Przecież to nie jest tak,
że człowiek chce narzucić wolę
wszystkim mieszkańcom i ich na
siłę uszczęśliwić. Po to jest bur-
mistrz, żeby mieć dobre pomysły,
realizować je i, żeby większość
radnych, wybrana przez miesz-
kańców, tę wizję podzielała. Nie ze
wszystkimi sprawami się zgadza-

liśmy, czasami rada mówiła, żebym
zwolnił w niektórych sprawach. To
nie jest tak, że wszystkim radnym
podoba się, że przykładowo świet-
lica zostanie wybudowana w da-
nym miejscu, ponieważ chciałby,
żeby wcześniej zbudowano ją u nie-
go, ale plany w tej materii układa
się na wiele lat.
-Jakie inwestycje zostały rozpo-
częte, ale zabrakło tego
przysłowiowego roku, żeby je
zrealizować?
Mówiłem już na początku po-
przedniej kadencji, że w moim
przypadku będą to dwie kadencje,
ale lepiej, żeby były one pięciolet-
nie, ponieważ kilka projektów, o
których już wcześniej wspom-
niałem- mowa o plaży miejskiej czy
wieży ciśnień- czeka jeszcze na
realizację. Mamy podpisane umo-
wy z RPO i terminy do przyszłego
roku i to będzie wyzwanie dla ko-
lejnego samorządu. Mam nadzie-
ję, że uda się jeszcze rozstrzygnąć
przetargami kwestię przystanku
autobusowego w Olsztynku- tzw.
małego dworca. Po analizie ocze-
kiwań mieszkańców zdecydowa-
liśmy się uruchomić miejską ko-
munikację publiczną do Olsztyna.
Jesteśmy w aglomeracji olsztyńskiej
i w porozumieniu z przedsiębior-
cami i mieszkańcami postanowi-

liśmy wejść z liniami komunikacji
miejskiej z Olsztyna do Olsztynka.
Bilet będzie w cenie biletu miej-
skiego, jaki obowiązuje w Olszty-
nie. Od października mamy za-
planowane osiem kursów do
Olsztyna i z powrotem w bardzo
dobrych godzinach, jeżeli chodzi o
dojazd i powrót z pracy. Cieszy
mnie, że będzie można z Olsztyna
do Olsztynka wrócić przed go-
dziną 22, a po godzinie 22 pojechać
z Olsztynka do Olsztyna, a za-
wsze był z tym problem. Chciałbym
przy okazji podziękować za
współpracę i życzliwość w tej spra-
wie Prezydentowi Olsztyna Piot-
rowi Grzymowiczowi i Wójtowi
Stawigudy, Irenie Derdoń, bo to na-
sze wspólne przedsięwzięcie.
-Odnoszę wrażenie, że bardzo
dobrze czuje się Pan w sprawach
samorządowych. Jak w takim ra-
zie widzi Pan swoją przyszłość w
samorządzie?
Mam plany realizowania się na in-
nym szczeblu samorządu. W od-
powiedniej chwili oficjalnie poin-
formuję o tym mieszkańców. Nie
chciałbym całkowicie z samorządu
odchodzić, ponieważ uważam, że
moje doświadczenie będzie można
nadal spożytkować na rzecz gmi-
ny Olsztynek i jej mieszkańców.

Dariusz Gołębiowski

Staraliśmy się mądrze promować miasto

Artur Wrochna,Burmistrz Olsztynka

Z Arturem Wrochną, burmistrzem Olsztynka rozmawiamy o
mijającej kadencji samorządu. Pytamy o dokonania i plany
na przyszłość.

Wójt Gminy Stawiguda Irena
Derdoń jest zdania, że dzięki
temu zostanie rozwiązana przy-
najmniej część problemów
mieszkańców gminy z porusza-
niem się pomiędzy Olsztynem, a
poszczególnymi miejscowościa-
mi gminy. Niektóre z nich leżą
blisko Olsztyna, a nie ma możli-
wości dojazdu, jeśli nie dyspo-
nuje się własnym środkiem trans-
portu. Tzw. okejki nie rozwiązy-
wały problemu, bo zapełniały
się pasażerami już w Olsztynie i
nie zajeżdżały do mniejszych
miejscowości. Wójt Derdoń liczy
na to, że z komunikacji publicz-

nej korzystać też będą właściciele
pojazdów, bo dzięki temu znik-
nie kłopot z zaparkowaniem sa-
mochodu, szczególnie w godzi-
nach szczytu. Włodarze planują
skomunikowanie z Olsztynem
wszystkich miejscowości w gmi-
nie Stawiguda. W tej chwili pro-
wadzone są rozmowy z Za-
rządem Dróg Zieleni i Trans-
portu w Olsztynie w sprawie
uruchomienia połączenia z Ru-
sią. Kolejnym krokiem w rozwoju
komunikacji publicznej będzie
zakup przez gminę taboru ko-
munikacyjnego w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Teryto-

rialnych. Do linii 129 chce się
przyłączyć Olsztynek. Najpraw-
dopodobniej nastąpi to już w
październiku. -Myślę, że za na-
szym przykładem pójdą inne gmi-
ny, bo bardzo ułatwia to życie
mieszkańcom i rozwiązuje pro-
blem dostania się do większych
miejscowości – uważa Irena Der-
doń- Może być też relacja od-
wrotna. Naszym autobusem przy-
jechała dzisiaj do Stawigudy
mieszkanka Dywit po to, żeby
pójść na grzyby. Na razie trudno
określić, ile osób będzie korzys-
tało z komunikacji publicznej,
chociaż na inauguracyjnym prze-

jeździe autobus był pełen. Do-
piero czas pokaże, czy będzie

konieczność uruchomienia np.
drugiego połączenia. rad

Komunikacja publiczna w gminie Stawiguda już działa
Pierwszego września b.r. autobus, bezpłatnym dla pasażerów, przejazdem linii 129 połączył Gryźliny z Olsztynem. Pierwsi
pasażerowie otrzymali z tej okazji pamiątkowe gadżety. W ten sposób rozpoczęła swoją działalność publiczna komunikacja
na terenie gminy Stawiguda.

Irena Derdoń,Wójt Gminy Stawiguda kasuje bilet za przejazd do Olsztyna

Lasy wokół Stawigudy o tej porze
roku ściągają grzybiarzy
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AUTO-MOTO KUPIĘ
KASACJA pojazdów, skup aut, własny
odbiór, 608-059-707.

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
KAWALERKĘ wynajmę, 88-27-64-734.
MIESZKANIE nowe 42m2, małżeń-
stwu lub parze,Olsztyn-Jaroty, 782-04-
19-38.
OLSZTYN, pokoje, 505-613-122.
POKOJE, (89)526-48-58.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
DOM, Dajtki, wolnostojący, dach dwys-
padowy, 603-251-239.

SPRZEDAM budynek dwupiętrowy,
centrum Lidzbarka, 502-921-628.
SPRZEDAM ośrodek wypoczynkowy,
502-921-628.

RÓŻNE KUPIĘ
KUPIĘ krowy, konie, 606-655-378.
KUPIĘ maszyny, ciągniki, 663-949-448.
KUPIĘ maszyny stolarskie, 602-459-
611.

RÓŻNE SPRZEDAM
ZESTAW KOMPUTEROWY UZY-
WANY OK.5-CIO LETNI W BARDZO
DOBRYM STANIE CENA 500 ZL.
TEL.692510759.
STARODAWNY MLYNEK DREW-
NIANY DLA
ZBIERACZY.TEL.897623511.
16,80zł blachy na dachy, 605-931-138.
DREWNO opałowe, 693-797-778.
GARAŻE blaszane, promocyjne ceny,
798-710-329.
SIATKA leśna, 796120631.
TANIO, dwa nowe biurka, 882-765-
217.

PRACA DAM

PRACOWNIKÓW do lekkiej pracy fi-
zycznej, 607-93-99-80.
BRUKARZY, pomocników, 503-040-

888.
DAM pracę w gospodarstwie, zapew-
niam zakwaterowanie. 500-141-819.
DODATKOWA, emerytom, rencistom
oraz chętnym, 501-491-751.
KIEROWCA kat. C+E, lokalnie, 510-
223-025.
MURARZY do Niemiec. Bardzo dobre
warunki i wysokie zarobki.Mile wi-
dziany niemiecki. 666-071-951.
OPIEKUNKI, Niemcy, ATERIMA
MED. 58/506-55-88.
PANIĄ do dozorowania i sprzątania z
orzeczeniem o niepełnosprawności, 89-
526-64-12.
INŻYNIER lub technik budowlany z nie-
mieckim, budowy Niemcy, 666-071-
951.
SPRZEDAWCA w sklepie budowlanym
w Bisztynku, 664-195-830.
KIEROWCĘ kat.D, 661-922-786.
PRACOWNIK fizyczny na budowę,
516-005-163.

PRACA SZUKAM
TRAKTORZYSTA szuka pracy, 530-
434-173.

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.ROZNE.RZE-
CZY.WANNY.MEBLE.PIECYKI.ODZIE
Z.ITP.TEL.731-743-011.
DOCHODZENIE ODSZKODOWA-

NIA ZA WYPADKI KOMUNIKACYJ-
NE I LOSOWE, NAWET DO 20 LAT
WSTECZ. TEL. 511 995 123. EXPERT
ODSZKODOWANIA.
! GLAZURA, terakota, hydrauliczne,
795-820-780.
BUDOWA domów 694-401-711.
BUDOWA domów pod klucz, remonty,
608-533-161.
BUDOWY, remonty, wykończenia, 501-
481-210.
DACHY, 514-456-553.
MALOWANIE, szpachlowanie, roboty
wykończeniowe, glazura, terakota, płyty
K/G, poleca firma z długoletnią tradycją.

89/541-35-00 lub 504-720-494.
NAPRAWA okien, rolet, bram ga-
rażowych i żaluzji, 89/541-35-00, 504-
720-494.
NAPRAWA sprzętu AGD. Usługi hyd-
rauliczne, tel. 510-330-820.
OFERUJĘ sprzątnięcie garażu, piwnicy,
strychów, rąbanie drzewa, porządki
przydomowe oraz różne prace na działce,
koszenie działek i trawników, 782-404-
688.
REMONTY mieszkań tel. 513843830.
REMONTY mieszkań, elektryka, hyd-
raulika, 784-092-530.

BARDZO DOBRE
promocyjne ceny

Serdecznie zapraszamy

DOM WOLNOSTOJACY 100
M2, 2008 R. BUDOWY DO
ZAMIESZKANIA LUB WY-
POCZYNKU NA DZIALCE
600 M2 ZAGOSPODARO-

WANEJ, W STĘBARKU
GMINA GRUNWALD

TEL. 89 527 74 86.

EMERYTKA SKLEP Z
ODZIEZA UZYWANA,

KONTAKT POD NUMEREM
666860708.

POZYCZKI POZABANKO-
WE POD GRUNTY ROLNE

I NIERUCHOMOŚCI BEZ
BIK, UMOWA NOTARIAL-

NA, RRSO 36% ROK,
SZYBKO I UCZCIWIE

TEL.577873616

informuje, że na tablicy w Urzędzie Gminy w Świątkach
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świątki

znajduje się
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży

dz. nr 1/31 w Światkach w trybie przetargowym
oraz w trybie bezprzetargowym- dz. nr 154/9 oraz dz.

nr 154/10 w obrębie Kwiecewo, lokal mieszkalny
w Różynce 64 A m3, lokal mieszkalny w Łumpi 8 m 14

oraz pomieszczenie gospodarcze na dz. nr 303/13
w Łumpi, obręb Włodowo.

Więcej inf. na stronie:
http//bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=366

Wójt Gminy Świątki
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5 maja 2018 roku Indykpol AZS
Olsztyn, przegrywając mecz o
brązowy medal, zakończył se-
zon 2017/18. Pomimo tej po-
rażki sezon był niezwykle udany,
ponieważ chyba nikt nie przy-
puszczał, że olsztyńscy siatkarze
znajdą się w strefie medalowej.
W trakcie przerwy wakacyjnej
doszło w klubie, o czym już in-
formowaliśmy, do rewolucji kad-
rowej. Wielu siatkarzy zdecydo-
wało się kontynuować karierę w
innych klubach, więc w ich miejs-
ce trzeba było ściągnąć innych za-
wodników. Teraz przed trene-
rem Roberto Santillim stoi za-

danie, aby znowu odpowiednio,
to wszystko poukładać. Nie bę-
dzie to łatwe zadanie, ale trener
już pokazał w poprzednim sezo-
nie, że zna się bardzo dobrze na
swoim fachu.
Olsztynianie rozpoczęli serię spa-
ringową od dwumeczu z Treflem
Gdańsk. W spotkaniach nie mógł
wystąpić Robbert Andringa, któ-
ry doznał kontuzji podczas przy-
gotowań reprezentacji Holandii
do Mistrzostw Świata. Z powo-
dów osobistych w pierwszym
meczu nie wystąpił również Jan
Handrava.
Indykpol AZS Olsztyn potrze-

bował trochę czasu, aby odpo-
wiednio wejść w pierwszy mecz
i rozwinąć skrzydła. W pierwszej
partii widzieliśmy bezradną
drużynę z Olsztyna, która prze-
grała 17:25. Następne sety były
już jednak bardzo wyrównane,
jednak ze wskazaniem na
olsztyńską drużynę, która osta-
tecznie wygrała ten mecz 3:1.
Z dobrej strony pokazał się nowy
przyjmujący olsztyńskiej drużyny,
Marcel Lux, który był najlepiej
punktującym siatkarzem AZS-u
i zdobył 18 punktów. Ze statystyk
pomeczowych wynikało, że AZS
miał lepszy procent przyjęcia, a

także lepiej blokował. W tym
elemencie prym wiódł, atakujący
Mateusz Kańczok.
Na drugie spotkanie Indykpol
AZS Olsztyn wyszedł w zmie-
nionym składzie, jednak nie było
tego widać na parkiecie. Cały
mecz był bardzo wyrównany.
Momentami widać było, że ze-
społy dopiero zaczynają grę w no-
wym sezonie i brakuje meczo-
wego rytmu. Wszystkie sety roz-
strzygnęły się w końcówkach.
Ostatecznie to AZS po raz drugi
okazał się lepszy 3:1. Najlepszym
punktującym całego meczu był
Jan Hadrava, który dzień wcześ-
niej był nieobecny. Widać, jednak
było, że czeski atakujący cały
czas znajduje się w wysokiej for-

mie i na pewno będzie znowu
kluczowym siatkarzem olsztyń-
skiej drużyny. Kolejne mecze

sparingowe olsztyński klub zno-
wu rozegra z zespołem z Gdań-
ska. raf

Indykpol AZS Olsztyn powrócił do gry
Prawie cztery miesiące trzeba było czekać, aby ponownie zobaczyć na parkiecie siatkarzy In-
dykpolu AZS Olsztyn. Siatkarze z Olsztyna rozegrali pierwsze mecze sparingowe.

Jan Hadrava - najlepiej punktujący zawodnik drugiego sparingu

W tym roku to Stawiguda przyjęła
na siebie rolę gospodarza spotkania.
Wizyta delegacji z Wallenhorst
miała miejsce w minionym tygod-
niu. Goście zwrócili przede wszyst-
kim uwagę na szybkość przemian,
zachodzących na terenie partner-
skiej gminy. Te najbardziej wi-
doczne, to budowa obwodnicy i
drogi krajowej, ale także gminne in-
westycje, na przykład budowa
szkoły w Bartągu. Goście z Niemiec
mieli wizyty studyjne w dwóch
przedsiębiorstwach na terenie Sta-
wigudy. Były to: firma „Karo”, któ-
ra produkuje drzwi i okna oraz

zakład Państwa Kotwickich, gdzie
wyrabia się ręcznie drewniane meb-
le. Jednym z punktów programu wi-
zyty był też towarzyski mecz piłki
nożnej, w którym na boisku zmie-
rzyli się urzędnicy i radni obu za-
przyjaźnionych gmin. Włodarze
Stawigudy otrzymali zaproszenie
do przyjazdu w przyszłym roku do
Wallenhorst. Wójt Gminy Stawi-
guda Irena Derdoń jest zdania, że
są to bardzo wartościowe spotkania,
ponieważ dają możliwość podpat-
rzenia np. sposobu kierowania oś-
wiatą, czy gospodarką komunalną
gminy: -Prowadzimy współpracę

w różnych dziedzinach, ale głównym
naszym celem jest wymiana młod-
zieży. Jak co roku, pokazaliśmy na-
sze osiągnięcia. Gości z Niemiec

najbardziej zainteresowało to, jak
gmina Stawiguda inwestuje w roz-
wój oświaty. Bardzo spodobała im się
nasza nowa szkoła w Bartągu. Poza

tym zachwyciła ich, nasza przyroda
o tej porze roku. Stawiguda może za-
proponować na co dzień nie tylko ko-
rzystne dla biznesu warunki in-

frastrukturalne i techniczne, ale
również to, że można u nas wspa-
niale wypocząć i zrelaksować się na
łonie natury. rad

Stawiguda-Wallenhorst, partnerska wizyta przyjaciół z Niemiec
Gmina Stawiguda w ubiegłym roku obchodziła 15-lecie
współpracy i partnerstwa z niemiecką Gminą Wallenhorst. Na
początku września 2017 roku delegacja ze Stawigudy wzięła
udział w jubileuszu, zorganizowanym przez stronę niemiecką.

Polska i niemiecka drużyna na Orliku w Stawigudzie

Zawodniczki gminy Stawiguda przed rozgrzewką

Inwestycja współfinansowana
była ze środków zewnętrznych,
na którą Gmina Świątki uzyskała
dofinansowanie w kwocie 183
908,00 zł z Urzędu Mar-
szałkowskiego za pośrednic-
twem LGD Stowarzyszenie Krai-
na Drwęcy i Pasłęki w Łukcie z
programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 204-2020.
Całkowity koszt zadania wyno-
si 289 028,23 zł.
To pierwsza część inwestycji
zrealizowana w ramach projek-

tu „Budowa ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej
połączona z edukacją w zakresie
świadomości ekologicznej, his-
torycznej i kulturowej regionu.”
Kolejnym elementem projektu
jest nowoczesna i modułowa
scena mobilna oraz monitoring
wizyjny w Parku Wiejskim w
Świątkach.
Dla dzieci dostępne są między
innymi urządzenia takie jak:
trampolina naziemna, ślizgawka

podwójna duża z zjeżdżalnią tu-
bową i zjeżdżalnią standardową,
karuzela, konik na sprężynie czy
gadające kwiatki. Dla młodzieży
oraz osób starszych udostęp-
nione zostały urządzenia typu
rowerek, wioślarz, zestaw do
ćwiczeń zewnętrznych jak rów-
nież stoliki szachowe. Dla
wszystkich korzystających zna-
lazły się również ławki i śmiet-
niki.
Lato jeszcze trwa a sądząc po
ogromnym zainteresowaniu pla-

cem zabaw, przybyłych na uro-
czyste otwarcie dzieci z przed-
szkola, na pewno będzie oble-
gany nie tylko przez dzieci ze
Świątek, ale także przez te z
okolicznych miejscowości. Pod-
czas wycieczki z rodzicami lub
dziadkami zarówno dzieci jak i
opiekunowie mogą aktywnie i
bezpiecznie spędzić wolny czas
razem. Autorem projektu był
Wójt Gminy Świątki, Sławomir
Kowalczyk

red

Radosna wrzawa na otwarciu placu
zabaw w Świątkach
4 września 2018 r. w Parku Wiejskim w Świątkach odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw dla dzieci oraz siłowni
zewnętrznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi w towarzystwie dzieci i mieszkańców dokonał Wójt Gminy Świątki Sławomir
Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Szewczyk.

Od lewej: Tomasz Szewczyk, Przewodniczący Rady Gminy w Świątkach oraz
Sławomir Kowalczyk,Wójt Gminy Świątki otwierają plac zabaw
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EKS Start Elbląg w odmłodzonym
składzie gotowy na nowy sezon. Na
początek wygrana w karnych z
Piotrcovią Piotrków Trybunalski
Przygotowania i atmosfera wokół
EKS Start Elbląg nie była łatwa po
zamieszaniu związanym z dalszym
finansowaniem klubu przez do-
tychczasowego sponsora tytular-
nego. Wszystko udało się na całe
szczęście poukładać i EKS Start
Elbląg w tegorocznym sezonie
znów będzie walczył o najwyższe
trofea w PGNiG Superliga.
Podczas piątkowej prezentacji
drużyny na Starym Mieście czuć

było radość w wypowiedziach Pre-
zesa Klubu Stanisława Tomczyń-
skiego oraz Prezydenta Elbląga
Witolda Wróblewskiego.
-Dziękuję miastu i Prezydentowi
Witoldowi Wróblewskiemu. Mam
nadzieję, że odmłodzony EKS Start
Elbląg da radę w tym sezonie. Kibi-
cujmy naszym dziewczynom bo są
tego warte - mówił prezes klubu
szczypiornistek Stanisław Tom-
czyński.
EKS Start Elbląg przygotowania
do sezonu zaczął 9 lipca. Był m.in.
na kilkudniowym zgrupowaniu w
Ośrodku Przygotowań Olimpij-

skich w Cetniewie. Elbląski klub
uczestniczył także w trzech tur-
niejach w Elblągu, Piotrkowie Try-
bunalskim oraz w Nowej Karczmie
koło Kościerzyny. Łącznie rozegrał
dwanaście spotkań kontrolnych.
Skład EKS Start Elbląg mocno się
zmienił. Trener Andrzej Niewrza-
wa prognozuje, że EKS Start Elbląg
pomimo wielu zmian jakie zaszły
powinien się liczyć w walce o miejs-
ca 1-6.
-Nowy skład osobowy w naszej
drużynie na pewno różni się od
tych z ostatnich kilku lat. Odeszło kil-
ka bardzo doświadczonych zawod-

niczek, które na pewno stanowiły o
sile tej drużyny. Zespół jest bardzo
odmłodzony, ale na pewno nie
mniej waleczny. Jesteśmy przeko-
nane, że mimo mniejszego doś-
wiadczenia, dzięki ciężkiej pracy i
walce do końca będziemy w stanie
wygrywać mecze. Postaramy się
żeby młodość była dla nas atutem,
a nie przeszkodą. Z dziewczynami
znałam się już trochę z parkietów
Superligi, wiec nie byłyśmy sobie zu-
pełnie obce. Przyjęły mnie bardzo
dobrze, myślę że tworzymy fajny ze-
spół.Bardzo się cieszę, że tu trafiłam
- mówi nam nowa zawodniczka
EKS Start Elbląg Paulina Uścino-
wicz, która przybyła z GTPR
Gdynia.
• Nowe zawodniczki: Wiktoria
Tarczyluk, Wioleta Pająk, Tatjana
Trbović, Joanna Gadzina, Paulina
Uścinowicz, Paulina Stapurewicz
• Odeszły z drużyny: Sylwia Li-
sewska (HCM Bala More - Ru-
munia), Aleksandra Stokłosa (CSV
Cluj - Rumunia), Daria Szynkaruk
(Pogoń Szczecin), Aleksandra
Dorsz (powrót do Arki Gdynia),
Aleksandra Kwiecińska (Arka
Gdynia), Daria Gerej (Varsovia
Warszawa), Joanna Waga (nie
wznowiła treningów

Zażarty pojedynek
z Piotrcovią - wygrana
w karnych
W sobotę elblążanki rozegrały

pierwszy mecz w sezonie z drużyną
Piotrcovia Piotrków Trybunalski.
Start udał się na mecz w jedenas-
toosobowym składzie, w Piotrko-
wie zabrakło Aleksandry Jędrzej-
czyk, Wiktorii Tarczyluk oraz
Hanny Yashchuk.
Drużyna EKS Start Elbląg szybko
wyszła na prowadzenie 2:7 i kon-
trolowała spotkanie. Bardzo
dobrze broniła bramkarka Klau-
dia Powaga. Po przerwie dla tre-
nera Piotrcovi gospodynie wróciły
do gry i do przerwy Start Elbląg
prowadził już tylko 9:11.
Druga połowa była bardzo wy-
równana. Niestety, dla elblążanek
po trzecim odesłaniu na ławkę kar
do końca meczu nie mogła grać
rozgrywająca Paulina Uścino-
wicz. Dodatkowo kontuzji kciu-
ka doznała Patrycja Świerżewska,
która po zejściu z boiska już nie
wróciła na parkiet. Kłopoty
elblążanek wykorzystały gospo-
dynie i w końcówce spotkania to
one wyszły na prowadzenie. EKS
Start Elbląg rzutem na taśmę wy-
równał wynik spotkania na 24:24,
a o wygranej zadecydować miały
rzuty karne. Te lepiej wykonały
elblążanki i to one zanotowały
pierwszą wygraną w sezonie.
-Ciężko powiedzieć czym zasko-
czyły nas rywalki. Na pewno
dziewczyny z Piotrcovi zagrały
dobre spotkanie, zdecydowanie
lepsze niż chociażby to kilka ty-

godni temu na turnieju. Było czuć,
że jest to już mecz o stawkę. Myś-
lę, że bardziej szukałabym ele-
mentów, które zawiodły z naszej
strony, niż zaskoczeń ze strony
drużyny przeciwnej. Nie wszystko
w tym spotkaniu szło po naszej
myśli. Mamy 10 dni do kolejnego
spotkania i czas na spokojną ana-
lizę tego co zrobiłyśmy źle w tym
spotkaniu. Z przebiegu końcówki
spotkania 2 punkty mogą zdecy-
dowanie cieszyć, bo wywalczyłyś-
my je rzutem w ostatnich sekun-
dach spotkania i po nerwowym
konkursie rzutów karnych - po-
wiedziała nam po meczu roz-
grywająca EKS Start Elbląg,
Paulina Uścinowicz.
W 2. kolejce elblążanki zmierzą
się u siebie z MKS Perła Lublin.
Mecz zaplanowano na 12 wrześ-
nia na godz. 18.00.
Piotrcovia Piotrków Trybunal-
ski - EKS Start Elbląg (24:24;
k.4:5)
Piotrcovia: Kolasińska, Opelt,
Sarnecka - Osuch, Klonowska 1,
Senderkiewicz 1, Kopertowska
1, Wypych 11, Wasilewska 1, Ciu-
ra 7, Cygan, Ivanović 1, Despo-
dovska 1, Gajewska.
Start: Powaga, Pająk - Balsam 2,
Choromańska, Świerczek, Kozi-
mur 7, Trbović 4, Gadzina 2,
Świerżewska 8, Uścinowicz 1, Sta-
purewicz.

barest

EKS Start Elbląg chce powalczyć o ambitne cele
W piątek, na Starym Mieście, przy okazji Elbląskiego Święta Chleba kibice piłki ręcznej mogli
poznać odmłodzony zespół EKS Start Elbląg. Dzień później, elblążanki wybrały się na pierw-
szy mecz w sezonie PGNiG Superliga do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie po rzutach karnych
pokonały miejscową Piotrcovię.

REKLAMA

Drużyna elbląskich piłkarek ręcznych prezentuje swoje koszulki


