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OKRADŁ 3 DOMY
I WŁAMAŁ SIĘ DO
SALONU
FRYZJERSKIEGO –
USŁYSZAŁ ZARZUTY
Morąscy policjanci zatrzymali
53-latka,którywpierwszyweek-
end kwietnia okradł 3 domy i
włamałsiędosalonufryzjerskie-
gonaterenieMorąga.Niebyłyto
jego pierwsze tego typu prze-
stępstwa, dlatego przed sądem
tymrazemodpowiewwarunkach
tzw. recydywy.
KryminalnizKomisariatuPolicjiw
Morągu ustalili sprawcę, który w
pierwszy weekend kwietnia br.
okradł trzy rodziny na terenie
Morąga i włamał się do jednego z
salonówfryzjerskichwtymmieście.
Sprawca za swój cel obierał domy,
których drzwi nie były zamknięte
nocą na klucz i w ten sposób do-
stawał się do ich środka. W czasie
gdywłaścicielespalionichokradał.
Jego łupempadałypieniądze, tele-
fony komórkowe oraz laptopy.
Właściciele domów straty oszaco-
walina łącznąkwotę6000złotych.
W tym samym czasie 53-letni
mieszkaniec Elbląga włamał się
jeszczedojednegozsalonówfryz-
jerskich na terenie miasta, skąd
zabrał pieniądze i sprzęt fryzjerski
powodującstratyołącznejwartości
5500 złotych.
Wczoraj zatrzymany mężczyzna
usłyszał4zarzutywtejsprawie.53-
latekprzyznałsiędowszystkich. W
związku z tym, że odbywał już
karę pozbawienia wolności za po-
dobne przestępstwa tym razem
przedsądembędzieodpowiadałw
warunkach tzw. recydywy.
Policjanci odzyskali część skra-
dzionych przedmiotów.
Kodeks karny za kradzież przewi-
duje karę do 5 lat pozbawienia
wolności, a za kradzież z włama-
niem do 10 lat więzienia. W przy-
padku53-latkakarabędziesurow-
sza. ak/in

KRONIKA
POLICYJNA

W defiladzie „Silni w sojuszach”
weźmie udział blisko dwa tysiące
osób, w tym żołnierze z podod-
działów Wojska Polskiego i wojsk
sojuszniczych. Będą pododdziały
formacji proobronnych, klasy mun-
durowe oraz poczty sztandarowe
krajowe i zagraniczne. W tym roku
po raz pierwszy wraz z żołnierzami
przedefilują funkcjonariusze in-
nych służb - Policji, Straży Gra-
nicznej, Państwowej Straży Pożar-
nej, Służby Ochrony Państwa, Straży
Ochrony Kolei, Lasów Państwo-
wych, a także Służby Więziennej i
Krajowej Administracji Skarbowej.
Defilować będą także pododdziały
uczelni wojskowych: Wojskowej
Akademii Technicznej, Akademii
Marynarki Wojennej, Akademii
Wojsk Lądowych i Lotniczej Aka-

demii Wojskowej.
W defiladzie lądowej przejedzie
ponad 200 pojazdów. Najnowszy
sprzęt zaprezentuje Wojsko Pol-
skie, Policja, Państwowa Straż Pożar-
na. Wśród pojazdów, które zoba-
czymy na Wisłostradzie pojawią
się m. in.: samochody ciężarowo-
osobowe HMMWV, kołowe trans-
portery opancerzone Rosomak,
wyrzutnie rakietowe WR-40 Lan-
gusta, samobieżne armatohaubice
Krab i Dana, moździerze samo-
bieżne Rak, zautomatyzowane wozy
dowodzenia Łowcza, pojazdy sa-
perskie Topola oraz samobieżny
przeciwlotniczy zestaw rakietowy
Poprad. Pojawią się też transporte-
ry opancerzonesojuszniczych armii:
brytyjskie Panthery oraz amery-
kańskie Bradleye. Wśród pojaz-

dów gąsiennicowych zaprezentują
się czołgi: Leopard 2A5, amery-
kański M1 Abrams oraz wozy za-
bezpieczenia technicznego. Będą
najnowsze wozy Państwowej Straży
Pożarnej oraz Policji i Straży Gra-
nicznej.
Nad głowami gości przeleci prawie
80 statków powietrznych – samo-
lotów i śmigłowców. Wśród nich
najnowsze śmigłowce Policji S-70i
Black Hawk oraz śmigłowce Woj-
ska Polskiego: Mi–2, W–3 Sokół,
Mi-17 i Mi – 8. Będziemy mogli po-
dziwiać także samoloty z biało-
czerwoną szachownicą - F–16, TS–
11 Iskra, M–28 Bryza, C–295M, C–
130, M–346. Podniebną część defi-
lady rozpocznie przelot Zespołu
Akrobacyjnego „Biało-Czerwone
Iskry” w składzie sześciu maszyn.

Pokazy zakończy przelot samolotów
przeznaczonych do transportu naj-
ważniejszych osób w państwie:
G550 oraz B737 w eskorcie myś-
liwców.
Defilada odbędzie się na warszaw-
skiej Wisłostradzie, wzdłuż bulwa-
rów na zachodnim brzegu Wisły.
Parada wojskowa i służb mundu-
rowych oraz przejazd pojazdów
rozpocznie się o godzinie 14.00 na
skrzyżowaniu z ulicą Sanguszki, a
zakończy na skrzyżowaniu z ulicą
Karową.
W rejonie Parku Fontann oraz na
Bulwarach Wiślanych będzie
można spróbować wojskowej gro-
chówki. Na stoiskach promocyj-

nych, które są organizowane w ra-
mach kampanii „Zostań Żołnie-
rzem Rzeczypospolitej”, będzie
można porozmawiać z żołnierzami
o służbie w Wojsku Polskim.
Zapraszamy do wspólnego święto-
wania. Wstęp wolny!
***
12 marca 1999 roku Polska, Czechy
i Węgry, jako pierwsze kraje z daw-
nego bloku wschodniego wstąpiły
do NATO. W 2019 roku obcho-
dzimy 20. rocznicę członkostwa
Polski w Sojuszu Północnoatlan-
tyckim.1 maja 2004 roku Polska
stała się pełnoprawnym członkiem
Unii Europejskiej wraz z 9 innymi
krajami Europy.

Wielka defilada „Silni w sojuszach”

Temat przewodni konkursu, sfor-
mułowany przez Departament
Społeczeństwa Informacyjnego Urzę-
du Marszałkowskiego, brzmi nastę-
pująco: „Mikołaj Kopernik w XXI
wieku–Strateg,Kartograf,Astronom”.
O ile nie ma wątpliwości co do zain-
teresowań naszego Kanonika astro-
nomią (czego wiekopomną pamiątką
jest jego dzieło „De Revolutioni-
bus…”) oraz kartografią (chociaż
żadna z jego map nie dochowała się
do naszych czasów), o tyle czynienie
z niego „stratega” wydaje się dużą
przesadą. Warto przypomnieć pod-

stawowe fakty.
W czasie ostatniej wojny polsko–
krzyżackiej, do ataku na Olsztyn
doszło 26 stycznia 1521 roku. Wtedy
to oddział knechtów pod dowódz-
twem brata Wilhelma von Schaum-
berga podjął próbę szturmu grodu w
rejonieBramyMłyńskiej.Atakującym
udało się wprawdziewyrąbaćboczną
furtę w bramie oraz wejść na miejskie
mury, jednak obrońcy szybko opa-
nowali sytuację. Mimo wykorzysta-
nia elementu zaskoczenia, przepro-
wadzony niewielkimi siłami i bez
przygotowania atak, na dobrze z

kolei przygotowane do obrony mias-
to, miał niewielkie szanse powodze-
nia.
Jest bardzo prawdopodobne, że Ko-
pernik, obserwował potyczkę z mu-
rów zamku. Raczej nie walczył z bro-
nią w ręku – na to był już zdecydo-
wanie za stary, mając wtedy 48 lat.
Równie wątpliwe jest, aby wydawał
rozkazy, bo mimo rozlicznych talen-
tów – w dziedzinie wojskowości był
zapewne ignorantem. Wojna z za-
konem była pierwszym i jedynym
konfliktem zbrojnym z jakim miał
okazję się bezpośrednio zetknąć. Stąd

też nie był ani żołnierzem, a tym bar-
dziej „strategiem”, czyli „wysokiej
rangi dowódcą zajmującym się pla-
nowaniem operacji wojskowych”.
Na jego barkach, jako rezydującym
w Olsztynie administratorze dóbr
kapituły warmińskiej, spoczywał
obowiązek obrony zamku i grodu, ale
jego wypełnianiem zajmowali się
zawodowi żołnierze, którzy stanowili
ich załogę. Mówiąc współczesnym ję-
zykiem – on był formalnym, ale tyl-
ko cywilnym zwierzchnikiem.
Do jego obowiązków należała nato-
miast sfera „logistyki”: „opatrzenie
murów”, zgromadzenie wojska, bro-
ni, zapasów, itp. Z nich – mimo licz-
nych trudności – wywiązał się zna-
komicie. I właśnie na tym polega
zasługa Kopernika, bo to dzięki jego
determinacji i zdolnościom organi-
zacyjnym Olsztyn uniknął wówczas
losu wielu warmińskich grodów zdo-
bytych i złupionych przez zakon-

nych żołnierzy.
Niestety,wInterneciecałyczasmożna
znaleźć informacje o Koperniku –
„wybitnymstrategu”.Również tenmit
na jego temat żyje własnym życiem
i przyjmowany jest za pewnik. War-
to go jednak dementować. Na pew-
no nie „strateg”, raczej „obrońca
Olsztyna” – będzie to bliższe prawdy,
a z pewnością nie umniejszy jego
zasług.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej zaprasza do wspólnego świętowania 20. rocznicy przy-
stąpienia Polski do NATO i 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 3 maja br. na Wisłostra-
dzie w Warszawie odbędzie się wielka defilada Wojska Polskiego oraz służb mundurowych pod hasłem
„Silni w sojuszach”. Na mieszkańców Warszawy oraz gości czeka wyjątkowe widowisko.

Kopernik strategiem?
Nie tak dawno trafiłem na informację dotyczącą konkursu pt. „Szlakiem Mikołaja Kopernika” orga-
nizowanego przez samorząd naszego województwa. Podpisując się pod jego szczytną ideą, jaką jest
„rozwijanie wśród uczniów zainteresowania tematyką nowych technologii” oraz rozwijanie ich umie-
jętności poszukiwania informacji i prezentowania swojej wiedzy o najsławniejszym mieszkańcu War-
mii, mam tylko jedną uwagę.

Szkoda, że w dyskusji o przystąpie-
niu Polski do strefy euro, do czego
Polska jest formalnie zobowiązana
traktatem akcesyjnym z Unią Eu-
ropejską, tak dużo jest demagogii
(polityki), a tak mało ekonomi. A jest
to przecież nauka zdrowego rozsądku
zawartego w kilku znanych zasa-
dach.
Jedna z nich mówi o tym, że cena jest
wypadkową relacji pomiędzy popy-
tem a podażą. Jeżeli na przykład po-
pyt na jakiś towar rośnie, a jego po-
daż się nie zmienia, to jego cena rów-
nież będzie wzrastać. A głównym

czynnikiem kszta-łtującym wielko-
ść popytu przeciętnego Iksińskiego jest
zasobność jego portfela. Uprasz-
czając – jeżeli więc na jego konto tra-
fiać będzie „europejska pensja”, to to-
wary i usługi w Polsce będą też
miały „europejskie ceny”. Innej
możliwości po prostu niema, bo ta-
kie są prawa rynku. Im zamożnie-
jsi obywatele i kraj, tym droższe jest
w nim życie.
Jak pokazują dane urzędów staty-
stycznych państw, które wprowadziły
u siebie euro (19 spośród 28 państw
UE) samo wprowadzenie wspólnej

waluty miało minimalny wpływ na
zmianę cen. Zgodnie z prawidłami
ekonomii nie zmieniły się bowiem
ani popyt, ani też podaż. Zmieniła
się tylko nazwa pieniądza – warto-
ść danego towaru nie uległa zmia-
nie. Jeżeli przy kursie wymiany 1 euro
= 4,3 zł, Kowalski zarabiał 2150 zł
i mógł za to kupić np. 1024 bo-
chenki chleba po 2,1 zł, to zarabiając
tyle samo w euro – 500 € – nadal bę-
dzie mógł kupić tyle samo bochen-
ków, z tym, że ich cena wynosić bę-
dzie już ok. 0,5 €.
Mechanizm ten Polacy testowali

już w 1995 roku, przy okazji deno-
minacji. Zarabiano w milionach
złotych, ale ceny podstawowych to-
warów wyrażane były w tysiącach.
Po wymianie 10 000 „starych”
złotych na 1 „nowy”, cena na
przykład jajka „spadała” z 2200 zł
do 22 groszy, jednak jajek tych Ko-
walski mógł kupić dokładnie tyle
samo.
Tym samym to nie wprowadzenie
waluty euro były przyczynami nie-
dawnego kryzysu w krajach
południa Europy. Spowodowało je
zbyt szybkie jego wprowadzenie,

połączone z naginaniem przez poli-
tyków podstawowych zasad dyscy-
pliny budżetowej, w imię krótkoter-
minowych korzyści, które szczegól-
nie przed wyborami zawsze prze-
ważają nad zdrowym rozsądkiem.
A ten od lat podpowiada, żeby trzy-
mać polityków jak najdalej od na-
szych…. pieniędzy.

Areus

Kilka dni temu Jarosław Kaczyński stwierdził, że jego partia jest przeciwko nieodległemu w czasie wprowadzeniu euro w Polsce. Jak mó-
wił prezes, PiS jest za europejskimi pensjami, ale nie za europejskimi cenami. Wygląda na to, że straszenie Polaków wizją pojawienia się
europejskiej waluty w ich portfelach, jest rytualnym zabiegiem tej partii przed każdymi wyborami.
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Widmo euro krąży nad Polską?



Numerem jeden na liście Koalicji
Europejskiej będzie Tomasz Fran-
kowski. Kibicom piłkarskim przed-
stawiać go nie trzeba. Był
reprezentantem Polski i czterokrot-
nym królem strzelców ekstraklasy.
Frankowski był m.in. członkiem
komitetów poparcia Bronisława
Komorowskiego przed wyborami
prezydenckimi w 2010 i 2015 roku,
ale z samą polityką do tej pory nie
miał zbyt dużo wspólnego.
Z drugiego miejsca wystartuje poseł
Urszula Pasławska, która na nie-
dawnej konferencji prasowej mó-
wiła:- Startuję do europarlamentu,
nie przeciwko komuś, ale za czymś.
Chcę załatwiać sprawy dla Warmii,
Mazur i Podlasia. Nie muszę się
uczyć polityki. Negocjowałam Re-
gionalny Program Operacyjny i
wiem, jak trudno jest walczyć o
pieniądze dla Polski i regionu. Od
wydawania i inwestowania jest rząd
i samorządy, a ja będę zajmowała się
pozyskiwaniem pieniędzy unijnych
dla Polski, ale również dla Warmii i
Mazur oraz Podlasia.

Z list Koalicji Europejskiej ma także
stratować, Anna Wojciechowska z
Ełku, Władysław Mańkut z El-
bląga, a także poseł Jacek Protas.
- Chcę oficjalnie poinformować, że
decyzją zarządu krajowego, będę ub-
iegał się, z ostatniego miejsca na liś-
cie Koalicji Europejskiej, o mandat
posła do Parlamentu Europejskiego
w najbliższychwyborach.Przezwiele
lat, jako marszałek województwa i
jako Prezes Związku Województw
Rzeczpospolitej, zajmowałem się
polityką regionalną, a także polityką
spójności Unii Europejskiej. Jestem
głęboko przekonany, że moja wiedza
i doświadczenie predestynują mnie
do tego, żeby przypilnować interesów
naszych regionów w Brukseli.
Stratuję z ostatniego miejsca, ale jak
mawiają, ostatni będą pierwszymi –
mówił poseł, Jacek Protas.
Listę Prawa i Sprawiedliwości
otwierają natomiast Karol Karski i
Krzysztof Jurgiel. Karski to były
sekretarz stanu w MSZ i poseł pol-
skiego Sejmu. Będzie ubiegał się on
o reelekcję, ponieważ obecnie jest

eurodeputowanym. Krzysztof Ju-
rgiel natomiast był prezydentem Bi-
ałegostoku, a także ministrem
rolnictwa.
Kolejne miejsce na liście Prawa i
Sprawiedliwości z okręgu 3 zajmą
Iwona Arent, Grzegorz Kierozal-
ski, Joanna Karpowicz, Justyna
Żalek, Wojciech Kossakowski,
Tadeusz Cymański, Jolanta An-
druszkiewicz, a także Romuald
Janczkowski.
Na liście „Wiosny”, pierwsze miejsce
należy do Moniki Falej, która stra-
towała w wyborach na prezydenta
Olsztyna. Następnie miejsca na tej
liście zajmują: Sławomir Gro-
madzki, Katarzyna Dzik, Paweł
Krutul, Małgorzata Olkowska,
Piotr Ambroziak, Agnieszka
Falkowska, Tomasz Lewczuk, Elż-
bieta Murawko i Sława Tara-
siewicz.
Jedynką na liście Kukiz’15 będzie
Andrzej Maciejewski, poseł i prze-
wodniczący Sejmowej Komisji
Samorządu Terytorialnego i Poli-
tyki Regionalnej, natomiast z

drugiego miejsca wystartuje
Wanda Jankowska. Na liście partii
„Razem” z pierwszego miejsca wys-
tartuje Bartosz Grucela, a z Kon-

federacja Korwin Braun Liroy Nar-
odowcy”, Robert Winnicki.
Wybory europejskie w 27 państ-
wach UE odbędą się między 23 a 26

maja br., w Polsce – w niedzielę 26
maja. Polska ma do dyspozycji 52
miejsca w europarlamencie.

raf

Większość kandydatów do Parlamentu Europejskiego jest
znana wyborcom ze swoich działań
Kampania wyborcza trwa już w najlepsze. Znamy już wszystkich kandydatów, którzy wystar-
tują z pierwszych miejsc na listach w wyborach do europarlamentu z okręgu Warmia, Mazury
i Podlasie.
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W Niedzielę Palmową poświeci-
liśmy palmy na pamiątkę uroczys-
tego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek
i Wielka Środa to ostatnie dni Pana
Jezusa z Apostołami. W Słowie
Bożym słyszymy o tym, jak Pan
Jezus przed swoją męką udaje się do
Betanii, by spotkać się jeszcze ze
swoimi przyjaciółmi, zapowiada
swoją mękę, a Judasz dokonuje
zdrady.
Wielki Czwartek jest dniem upa-
miętniającym ustanowienie przez
Jezusa Eucharystii w czasie Ostat-
niej Wieczerzy. Dla kapłanów ten
dzień jest ważny dlatego, że Jezus
ustanowił również sakrament
kapłaństwa. Tego dnia sprawuje się
dwie Msze Święte, jedną przed
południemw kościele katedralnym,
pod przewodnictwem biskupa or-
dynariusza i drugą w każdym koś-
ciele parafialnym.
Pierwsza Msza Święta nazywana
jest Mszą Krzyżma. Ta nazwa po-
chodzi od obrzędu błogosławień-
stwa olei świętych. W czasie tej
Mszy całe prezbiterium zgroma-
dzone wokół swojego biskupa, od-
nawia przyrzeczenia kapłańskie. Ma

to miejsce po homilii. Podczas tej
Mszy Świętej biskup dokonuje
błogosławienia oleju chorych, oleju
katechumenów i krzyżma, używa-
nego przy chrzcie, bierzmowaniu,
święceniach kapłańskich i biskupich
oraz dedykacji kościołów i ołtarzy.
Drugą Mszę świętą odprawia się
wieczorem na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy Jezusa z Apostołami.
Podczas liturgii dokonuje się sym-
bolicznego obmycia nóg dwunastu
osobom, na pamiątkę obmycia nóg
Apostołom przez Chrystusa tzw.
mandatum. Po modlitwie po ko-
munii przenosi się Najświętszy Sa-
krament do kaplicy adoracji, gdzie
jest przechowywany do uroczys-
tości wielkopiątkowych i na po-
trzeby chorych.
Kolejnym dniem Triduum Paschal-
nego jest Wielki Piątek to dzień, w
którym nie odprawia się Mszy
świętej. Jest to dzień głębokiej
żałoby, dzień śmierci Chrystusa. W
kościołach odbywa się Liturgia
Męki Pańskiej. Obrzędy rozpoczy-
nają się oddaniem czci ołtarzowi
przez kapłana, który pada krzyżem,
a cały lud modli się w ciszy. Po
dłuższej chwili kapłan i lud wstają.

Główny celebrans z miejsca prze-
wodniczenia odmawia modlitwę,
po której następuje liturgia słowa.
Po jej zakończeniu następuje naj-
ważniejszy moment całych uro-
czystości wielkopiątkowych -
adoracja krzyża. Celebrans staje
przed ołtarzem, odsłania krzyż,
śpiewając: Oto drzewo Krzyża, na
którym zawisło Zbawienie świata,
na co lud odpowiada: Pójdźmy z
pokłonem. W tym momencie roz-
poczynasię adoracjakrzyża.Po tym
obrzędzie następuje komunia
święta. Po komunii celebrans doko-
nuje wystawienia Najświętszego Sa-
kramentu w monstrancji przykrytej
białym przezroczystym welonem i
przenosi się Go do Grobu Pań-
skiego.
Wielka Sobota jest dniem, w któ-
rym również nie sprawuje się Mszy
świętej. Przez cały dzień nawie-
dzamy Grób Pański, adorujemy
Najświętszy Sakrament. Tego dnia
w polskiej tradycji kapłani na spe-
cjalnych nabożeństwach błogosła-
wią pokarmy na stół wielkanocny,
chleb, jaja, wędlinę i sól. Obrzędy li-
turgiczne rozpoczynają się w nocy
- Wigilią Paschalną i dzielą się na

cztery części: liturgię światła, litur-
gię słowa, liturgię chrzcielną i litur-
gię eucharystyczną. Bezpośrednio
po Wigilii Paschalnej może odbyć
się procesja rezurekcyjna, która
ogłasza światu, że Chrystus Zmart-
wychwstał. Jeśli natomiast procesja
odbywa się w Niedzielę Zmart-
wychwstania o świcie, co jest częst-
sze w tradycji polskiej, to obrzędy
Wigilii kończą się wystawieniem
Najświętszego Sakramentu w Gro-
bie Pańskim.
Jeżeli chodzi o tradycję święcenia
pokarmów, to wszystkie rzeczy,
jakie umieszczamy w koszyczku,
mają swoją własną symbolikę.- Tra-
dycja święceniapokarmów w Wielką
Sobotę sięga VIII wieku, ale zwyczaj
ten dotarł do Polski znacznie później,
dopiero w XIV wieku. Pokarmy,
które święcimy w Wielką Sobotę, są
ściśle związane z tradycją świąt wiel-
kanocnych. To, co wkładamy do ko-
szyczka, ma głęboką symbolikę. W
tradycyjnym wielkanocnym ko-
szyczku nie może zabraknąć ba-
ranka, który jest symbolem
zmartwychwstałego Chrystusa. Uo-
sabia triumf życia nad śmiercią,
przezwyciężenie zła i odkupienie

grzeszników. Znajdująsię także węd-
liny i mięsa, które symbolizują staro-
testamentalnego baranka ofiarnego.
Kolejny obowiązkowy element to
jajka - symbol odradzającego się
życia, zmartwychwstania i zwycię-
stwa nad śmiercią. Jajka to również
oznaka płodności. Ważny jest także
chleb, który w tradycji chrześcijań-
skiej symbolizuje Ciało Chrystusa, a
także sól, która chroni przed zepsu-
ciem, konserwuje i oczyszcza – po-
wiedział Ks. kan. Marcin Sawicki,
Rzecznik prasowy Archidiecezji
Warmińskiej.
Warto się zastanowić nad tym, czy
można z chrześcijańskiego punktu
widzenia stwierdzić, które święta są
ważniejsze, Bożego Narodzenia czy
Wielkanocy?. - W moim przekona-
niu oba chrześcijańskie święta mają
swoje istotne znaczenie. Ukazują

nam prawdę o wielkiej miłości Boga
do człowieka. Bóg z miłości w tajem-
nicy Bożego Narodzenia daje światu
Jezusa Chrystusa , który stał się
człowiekiem i był do nas podobny we
wszystkim oprócz grzechu, a w ta-
jemnicy Zmartwychwstania przez
Jezusa Chrystusa daje nam zbawie-
nie, czyli życie wieczne. Nie byłoby
Zmartwychwstania, gdyby wpierw
nie było Bożego Narodzenia. Wiemy
z własnego doświadczenia, że Boże
Narodzenie jest bardziej rodzinnym
świętem, natomiast Wielkanoc
zwraca większą naszą uwagę na
przeżycia religijne ukazujące sens i
znaczenie naszej wiary, zwraca
uwagę też na rodzinę, ale w znacze-
niu wspólnoty Kościoła, której głową
jest Jezus Chrystus- dodał Ks. kan.
Marcin Sawicki.
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Święta Wielkanocne i obrzędowość
Wielkiego Tygodnia w kościele katolickim
Niedziela palmowa rozpoczęła w Kościele katolickim Wielki Tydzień. To wszystko ma celu przygotować Chrześcijan na przy-
jęcie Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Parlament Europejski w Brukseli

Ks.kan. Marcin Sawicki



Celem jest zaprezentowanie miesz-
kańcom gmin regionu nowych
programów, których adresatami są i
starzy i młodzi.
W województwie warmińsko-ma-
zurskim, tak jak w całym kraju, roz-
poczęta 18 marca akcja dobiega już
praktycznie końca. Kampanię za-
inaugurował wojewoda Artur Cho-
jecki, który przypomniał, że jej
celem jest promocja i konsultacja
projektów rządowych znajdujących
się w fazie legalizacji, lub już przy-
jętych w formie sejmowych
uchwał, które swoje źródło mają
w programie PiS. - Chcemy mówić

o każdej z tych propozycji, szczegól-
nie mając na uwadze te, które znaj-
dują się na etapie projektu ustawy —
podkreślił wojewoda Chojecki. —
Dla każdej została bowiem opraco-
wana pewnego rodzaju mapa dro-
gowa, określająca etapy jej
wdrażania.
Pierwsze dwa, specjalnie oklejone
na czas kampanii busy, w pierw-
szych dniach akcji dotarły do po-
wiatów nidzickiego i braniewskiego.
Wojewoda osobiście udał się do Ni-
dzicy. W kolejnych dniach Artur
Chojecki odwiedził i odbył spotka-
nia m.in. w Pasłęku, Bartoszycach,

Kętrzynie i Piszu. Do końca kwiet-
nia dotrze jeszcze do Elbląga. Kam-
panię zamknie podsumowanie w
Olsztynie 29 kwietnia.
Nowa Piątka to pakiet zawierający
szereg ustaw, które jeszcze w tym
roku będą realizowane przez rząd
Prawa i Sprawiedliwości. Już 1 maja
wchodzi w życie ustawa o trzynast-
kach dla emerytów, w wysokości
1100 złotych brutto. Od lipca
ustawa dotycząca rozszerzenia pro-
gramu Rodzina 500 plus. Rodzice
będą otrzymywać świadczenie już
na pierwsze dziecko. Od 1 paź-
dziernika ma obowiązywać ustawa
o zerowym podatku PIT dla pra-
cowników do 26 roku życia oraz
obniżka podatku PIT do 17 proc.
Kolejna ustawa dotyczyć będzie
przywrócenia połączeń autobu-
sowych, szczególnie do małych mi-
asteczek i wsi.
Przez cały miesiąc pracownicy
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego odwiedzali gminy
regionu, gdzie spotykali się z samo-
rządowcami i mieszkańcami.
- Rozmawiamy, rozdajemy mate-
riały informacyjne, które promują i
tłumaczą na czym te programy pole-
gają i jakie środki zostaną na nie
przekazane – mówią uczestniczący
w kampanii pracownicy Biura
Wojewody Karolina Dębowska,
Joanna Wołoszyn, Mateusz Szka-
radziński. – Mamy za sobą wiele
sympatycznych spotkań w Urzędach
Gmin i w GOPS-ach, a także z
mieszkańcami, których spotykamy
na naszym szlaku. Wszędzie spoty-
kamy się z życzliwością i zaintereso-
waniem.

red

NOWA PIĄTKA PODBIJA REGION
Busy informujące o nowej piątce Mateusza Morawieckiego ruszyły w Polskę. Widoczne są także
na drogach Warmii, Mazur i Powiśla. W ramach akcji informującej o nowych programach Prawa i
Sprawiedliwości, gminy odwiedzane są przez przedstawicieli rządu - wojewodów, kuratorów oś-

wiaty, a także ekspertów z ZUS. w spotkaniach z samorządowcami uczestniczą także parlamenta-
rzyści.

Nowa Piątka w Piszu

Od lewej: Artur Chojecki ,wojewoda warmińsko-mazurski,Wioletta Czech,
wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Kętrzynie

Od momentu wejścia w życie pro-
gramu do końca roku 2018 w woje-
wództwie warmińsko – mazurskim
wypłacono łącznie 2.539.330.444 zł
(w 2016 r. - 706.263.970 zł, w 2017 r.
- 941.402.001 zł, w 2018 r. –
891.664.473 zł), na realizację ponad
5.038.015 świadczeń dla ponad 175
tys. uprawnionych dzieci. W tym
roku, w ustawie budżetowej, przy-
znano środki w wysokości
823.079.000 zł.
Pieniądze przekazywane rodzinom
są spożytkowywane na edukację
dzieci i zaspokajanie ich potrzeb
bytowych. Nie ma powodu do nie-
pokoju, że wydawane są w sposób
nieuzasadniony. Takie przypadki

zdarzają się bardzo rzadko. Średnio
co miesiąc 64 świadczenia wypłaca-
ne są w formie rzeczowej lub w for-
mie opłacania usług, co stanowi
0,04% wypłacanych miesięcznie
świadczeń wychowawczych.
Wokresieodkwietnia2016rokudo
końca lutego 2019 roku wydano
353.601 decyzji w sprawie świad-
czenia wychowawczego, w tym
325.975 decyzji, przyznających pra-
wodoświadczenia(nanowyjakista-
ry okres zasiłkowy). W ciągu 3 lat
średnia liczba rodzin pobierających
świadczeniewychowawczewyniosła
około 100 tysięcy. Najwięcej rodzin
pobierających świadczenie odno-
towano w sierpniu 2017 roku -

101.852.
Aktualnie w programie uczestni-
czy 90.929 rodzin, pobierających
świadczenie wychowawcze dla
149.183 dzieci. red

Trzy lata Programu Rodzina 500 Plus
Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki na specjalnie zwołanej konferencji podsumował
flagowy program rządu Prawa i Sprawiedliwości.
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Olsztyn - 17.04.2019 r. (środa) godz.
18:00Miejsce: InformacjaKulturalna
ul. Dąbrowszczaków 3 (wejście od
ul. Mrongowiusza). JEJ WYSOKO-
ŚĆ BRAMA - Rafał Bętkowski
opowie o historii ostatniej istniejącej
bramy miejskiej, przedstawiając jej
bogatedziejenaprzestrzenikilkustu-
leci. Pełnione kolejno funkcje i zmia-
ny wyglądu zilustrujemy dawną iko-
nografią – planami, rycinami i foto-
grafiami. Wstęp Wolny.
Olsztyn - 17.04.2019 r. (środa) godz.
17:00 Miejsce: Spichlerz MOK, ul.
Piastowska 13. WARSZTATY Mias-
toWY / ROSZKOWSKA. Razem z
Katarzyną Roszkowską zapraszamy
tych, którzy chcą zrozumieć jak
funkcjonuje miasto, tych, którzy
mają urbanistyczno-architektonicz-
ne zacięcie i tych, którzy wierzą, że
Miasto to WY je tworzący. Razem
przygotujemy grę miejską, bo wie-
rzymy, że nikt nie ma monopolu na
odkrywanie Olsztyna i nie wszystkie
karty trafiły już na stół. Wstęp Wol-
ny.
Olsztyn - 24.04.2019 r. (środa) godz.
18:00 Miejsce: Kamienica Naujacka,
Dąbrowszczaków 3. NIEME ŚRO-
DY: IWAN GROŹNY. Choć Siergiej
Eisenstein należy do czołowych
przedstawicieli socrealizmu,nieprzez
przypadek uważany jest jednocześ-
nie za jednego z najwybitniej-szych
reżyserów w dziejach. W jego osobie
manifestował się geniusz uwięziony
na służbie przerażających czasów, w
których przyszło mu żyć i tworzyć.
Zapraszamy na spotkanie dotyczące
jego osoby. Wstęp Wolny.
Elbląg-GaleriaFilarSztukidziałająca
przy Bibliotece Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Elblągu za-
prasza na wystawę prac (9 plakatów
dodramatów)autorstwaMartyTysz-
kowskiej zatytułowanej „Zaszaleć
czy oszaleć”. Marta Tyszkowska jest
elblążanką i ma nadzieję pogodzić
swoje zawodowe pasje - plakat, gra-
fikę projektową i malarstwo z za-
mieszkaniem w rodzinnym mie-
ście.Wystawa w Galerii Filar Sztuki
będzie czynna do 20 kwietnia. Ser-
decznie zapraszamy w godzinach
pracy Biblioteki PWSZ w Elblągu,
aleja Grunwaldzka 137.
Elbląg - Do 10 maja można oglądać
wystawę zbiorową „The Son of Man
Machine”-drugąedycjęprojektupo-
święconego relacji człowieka i ma-
szyny. Tytułowa relacja „Człowiek-
Maszyna” stała się pretekstem do
stworzenia obrazów, obiektów, rzeźb,
video czy instalacji audio, które
złożyłysięnacałośćprojektu.Nie jest
to jednak prezentacja najnowszych
osiągnięć techniki.Miejsce: Cen-
trum Sztuki Galeria EL. ul. Kuś-
nierska 6. Zapraszamy.
Bartoszyce - 27.04. 2019 r. (sobota)
-godz.10:00. Miejsce:Centrum Spor-
toweul.Korczaka.Zachęcamypełno-
letnich uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych do wzięcia udziału w I
Spartakiadzie Krwiodawców Szkół
Ponadgimnazjalnych w Bartoszy-
cach. Drużyny należy zgłaszać w
nieprzekraczalnym terminie do 19
kwietnia 2019 r. do godz. 16:00 w
Bartoszyckim Ośrodku Sportu i
Rekreacji. Wśród konkurencji m.in.
rzut piłką lekarską, rzuty do kosza,
rzuty lotką, transportrannegonano-
szach, strzał z karabinka, quiz, strzały
piłką nożną na bramkę. Wyb.(mar)

KRÓTKO
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- Nasze spotkania z okazji Samo-
rządowego Dnia Sołtysa na Warmii
i Mazurach stały się już tradycją -
mówił do zebranych marszałek
województwa Gustaw Marek
Brzezin, gospodarz wydarzenia. -
Co roku jest nas więcej, to wielka sa-
tysfakcja. Święto jest okazją, by po-
dziękować gospodarzom wsi za
ogromne zaangażowanie, jakie
wkładają w pracę na rzecz rozwoju
sołectw.
Jak twierdzą historycy, sołtysi w
Polsce funkcjonowali już w XIII
wieku i są jedną z najstarszych, jeśli
nie najstarszą instytucją państwa
polskiego. Taka tradycja zobo-

wiązuje.
- Stanowicie Państwo wielką armię
ludzi aktywnych, pełnych inicjatywy
i zapału, zachęcających mieszkań-
ców do wspólnego działania – dodał
marszałek Brzezin. - Samorząd
województwa od lat realizuje dobrą
praktykę prosołecką. W wymiarze
własnego budżetu, ale też wsparcia
przy pozyskiwaniu środków unij-
nych. Należy bowiem pamiętać, że w
naszym regionie ponad 600 tys. osób
to mieszkańcy wsi i małych miejsco-
wości, rolnictwo jest jedną z naj-
ważniejszych gałęzi gospodarki
Warmii i Mazur, a produkcja zdro-
wej żywności jedną z trzech inteli-

gentnych specjalizacji regionu.
Wsparcie obszarów wiejskich przez
samorząd województwa to m.in.
realizacja Programu Odnowy Wsi,
organizacja konkursów, takich jak
“AktywnawieśWarmii,Mazur iPo-
wiśla”, a przede wszystkim realiza-
cja dwóch działań objętych PROW
2014-2020, w których średni po-
ziom kontraktacji to 75 proc. do-
stępnego limitu. Dzięki unijnym
pieniądzom powstały setki kilo-
metrów dróg lokalnych, urządzeń
wodno-ściekowych, nowe targo-
wiska i wiele małych, ale ważnych
dla wsi inwestycji. Te ostatnie to
zasługa LEADER’a i liderów - naj-
bardziej aktywnych mieszkańców
wsi. Kolejnym przykładem doce-
nienia roli sołtysów i rad sołeckich
jest też projekt “Małe granty sołec-
kie marszałka województwa”. 500
tys. zł z budżetu województwa tra-
fia do sołectw na realizację najbar-
dziej potrzebnych i oczekiwanych
przez mieszkańców wsi projektów.
Do sołtysów, jako lokalnych lide-
rów, zwrócił się także Arcybiskup
Metropolita Warmiński Józef Gó-
rzyński. - Kiedy przyjeżdżam do
wiejskich parafii, chętnie spotykam

się z sołtysami, by porozmawiać o
problemach lokalnej społeczności –
mówił. - I jeśli wspólnie mamy je
rozwiązać, to nasze działania po-
winny być spójne i skoordynowane.
Dlatego proszę o dobrą współpracę i
zarazem deklaruję ją ze strony Koś-
cioła. W tym szczególnym dniu życzę
wszystkim sołtysom radości z wyko-
nywania codziennych obowiązków.
Niech spotykają się z życzliwością i
zrozumieniem swoich mieszkańców.
Do życzeń przyłączyli się warmiń-
sko-mazurscy parlamentarzyści,
wśród nich poseł Urszula
Pasławska, która podkreślała nowe
wyzwania stojące przed lokalnymi
liderami: - Dzisiaj sołtys musi się do-
stosować do nowej rzeczywistości, bo
to architekt zmian i przyszłości,
często także pracownik fizyczny. Te
jego cechy, osobiste zalety i umiejęt-
ności wpływają na rozwój lokalnej
społeczności.
Życzeniom i podziękowaniom to-
warzyszył panel dyskusyjny „Sołtys
– wieś – samorząd - przyszłość”, w
którym wzięli udział marszałek
GustawMarekBrzezin,prof.drhab.
Andrzej Babuchowski, dr inż.
Marta Akincza oraz Ireneusz Nie-

wiarowski, prezes Krajowego Sto-
warzyszenia Sołtysów.
- Nasze zadanie to pomoc mieszkań-
com wsi – podkreślił prezes Nie-
wiarowski. – Przeszliśmy wiele
działań, wiele procesów legislacyj-
nych. Zaczynaliśmy od ochrony
prawnej sołtysa w 1992 roku. Ale
największym sukcesem była ustawa
o funduszu sołeckim z 2009 oraz
2014 roku. W ubiegłym roku już
ponad 70 proc. gmin prowadziło
fundusz sołecki. Ponad 558 mln zł
zostało wydzielonych z budżetów
gmin na rzecz sołectw. Najważnie-
jsze jest jednak budowanie kapitału
społecznego, to, że ludzie chcą ze
sobą współpracować, że planują
działania swojej wsi na lata.
Podczas spotkania marszałek Gus-
taw Marek Brzezin wyróżnił blisko
100 sołtysów z regionu zaan-
gażowanych w aktywizację społecz-
ności lokalnej oraz inicjujących
działania wpływające na poprawę
wizerunku wsi i zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego.
Tegoroczny Samorządowy Dzień
Sołtysa na Warmii i Mazurach za-
kończył koncert Zenona Marty-
niuka.

Sołtys – człowiek na
straży rozwoju wsi
W Polsce pracuje ponad 40 tys. sołtysów, na Warmii i Mazu-
rach – około 2,5 tysiąca. Blisko 1,5 tys. z nich spotkało się 29
marca w Centrum Kongresowym i Wystawienniczym Expo Ma-
zury w Ostródzie, by wspólnie świętować Samorządowy Dzień
Sołtysa.

Wyróżnieni sołtysi na pamiątkowej fotografii

LISTA NAGRODZONYCH SOŁTYSÓW
Adamiec Józef (Radostowo),Augustowska Jolanta (Nagrajty),Biały Ewe-
lina (Skitno),Borowy Franciszek (Połcie Młode),Brach Genowefa (Trę-
kusek),Brodzik Zdzisław (Stary Olsztyn),Buczkowski Ryszard
(Dół),Bugaj Grzegorz (Troszkowo),Burdalski Józef (Stare Dłuto-
wo),Buska Adam (Rogajny),Chodań Zenon (Widryny),Cichocka Iwo-
na (Jelonki),Ciszewska Sylwia (Wolnica),Czerwonka Małgorzata
(Lichtajny),Dawnorowicz Jan (Mikołajewo),Dietrych Aneta (Nowe
Monasterzysko),Erber Anna (Królewo),Figzał Janusz (Gałajny),Flor-
czyk Jarosław (Kumielsk),Gabryś Halina (Róg),Gasikowska Grażyna
(Glaznoty),Gentzig Paweł (Radomek),Gertner Andrzej (Kierszta-
nowo),Górski Lucjan (Marcinowo),Grodecka Halina (Wola),Gro-
madzki Antoni (Majdy-Kręsk),Hendzel Janusz Marek (Giże),Her-
batowicz Wiesława (Więcki),Jaśniewicz Halina (Lipniki),Jurewicz Jó-
zef (Konikowo),Kaczor Tomasz (Niedźwiedź),Kamiński Jerzy (Zwie-
rzewo),Kaniuga Józef (Jeziorany Kolonie),Kaszewska Iwona (Ogród-
ki),Kiśluk Halina (Lubiewo),Klimkowski Jan (Mażany),Klusek Ksy-
mena (Spychowo),Knorps Irena (Kąciki),Komosa Jarosław (Budwi-
ty),Kozioł Maria (Tuławki),Kozłowska Maria (Truszczyny),Krupa Jan
(Krzywińskie),Kukwa Krystyna (Kownatki),Lech Marek (Grusz-
ka),Lewikowska Anna (Waszulki),Lichacz Jolanta (Jurkowo),Licznerski
Jan (Złotowo)
Lorenz Aurelia (Sąpłaty),Łesyk Sławomir (Godkowo),Łukaszczuk Ta-
deusz (Gajrowskie),Manista Jan (Piotrowice Małe),Mazurczyk Ry-
szard (Kamionki),Mentel Józef (Rogajny),Mieczkowski Wojciech
(Grzegorze),Mikołajczyk ,lżbieta (Występ),Nadachewicz Agnieszka
(Jagodnik),Olender anuta(Olędry),Olszewska,Bożena,,Rogów-
ko),Pawlik Józef (Guja),Pijanowska Anna (Miłusze),Piwowarek
Bożena (Szeroki Bór),Pralicz Teresa (Jonkowo),Przybułowska Ane-
ta (Elgnówko),Pupek Bożena (Krutyński Piecek),Raszkowska Urszu-
la (Butryny),Roman Krystyna (Uzdowo),
Rucińska Łucja (Dąbrówno),Rupiński Grzegorz (Unieszewo),Ryn-
kiewicz Jan (Dłużec Wielki),Rzemieniewski Józef, (Jawty Wiel-
kie),Samborski Zdzisław (Stankowo),Sawicka Krystyna (Stale-
wo),Sękulski Jarosław (Wójtowo),Sienkowski Roman (Bratian),Sier-
gun Waldemar (Pityny),Skindziul Eugeniusz (Babki, Oleckie),Skow-
ronek Robert (Ciesina),Staciwa Ewelina (Piotrowiec),Stawska Bo-
gumiła (Różany),Szablak Sabina (Prusowy Borek),Szumlańska Anet-
ta (Miczuły),Szymańska Barbara (Montowo),Szyrwiński Henryk
(Wielkie Wierzno),Szyszko Janusz (Świętnik),Tomczyk Elżbieta
(Tyrowo),Trzcińska Danuta (Nowy Dwór),Walerowicz Kazimierz
(Białuty),Wasiak Jan (Górka),Waśniewski Krzysztof (Pilona),Wieczorek
Regina (Srokowo),Wiśniewski Wiesław (Marcinkowo),Wyrębiak
Marek (Świątki),Wysocki Władysław (Reszki),Zajko Dagmar (Chosz-
czewo),Zegadło Donela (Liksajny),Zieliński Sławomir (Zawady
Ełckie)

Życzę Państwu, by nadchodzące
Święta Wielkanocne były pełne

radosnej nadziei, jaką niesie
zmartwychwstanie Pańskie.

Niech ten czas będzie przepełniony
wzajemną życzliwością,

miłością i prawdziwą bliskością.

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego



-Mamyobecniedwiekaretki. Jednaz
nich jest typowo transportowa. Obie
mają już spore przebiegi. Pierwsza
370 tysięcy kilometrów, a druga
ponad 400 tysięcy kilometrów. Ten
nasztabor, jest jużbardzozużyty,więc
liczymynapoprawę.Wiadomo,żeim
bardziej nowoczesny sprzęt będziemy
posiadać, tym jakość usług też na
pewno będzie lepsza. Muszę jednak
stwierdzić, że u nas nie problemu z
samym zespołem Ratownictwa Me-
dycznego, ponieważ pracują w nim
ludzie doświadczeni i bardzo dobrze
wyszkoleni – mówi Mariusz Szu-
bert,DyrektorSzpitalawDobrym
Mieście.
Szpitalaniestać,żebyzwłasnychpie-
niędzykupićkaretkę.-Składamysto-
sownepismadowojewody,ponieważ
wiemy, że ma możliwości, żeby
pomóc nam w zakupie tego sprzętu i
czekamyterazna pozytywnądecyzję.
Zakup karetki, to koszt około 500 ty-
sięcy złotych. To są pieniądze, które
wykraczają ponad nasz budżet. Roz-
mawiamy również w tej w sprawie ze

starostą i mamy zapewnienie, że po-
wiat przeanalizuję sprawę – dodał
Mariusz Szubert.

Wojewoda już jedną karetkę
kupił
W Urzędzie Wojewódzkim, środ-
kównakaretkędladobromiejskiego
szpitala nie ma.- W odpowiedzi
przesłanej8kwietniabr.doPrzewod-
niczącego Rady Miejskiej wskazano,
że aktualnie w budżecie Wojewody
niemaśrodkówfinansowychpozwa-
lających na udzielenie wsparcia fi-
nansowego na powyższy zakup.
Warto przypomnieć w tym miejscu,
że ambulans, obecnie wykorzysty-
wany przez Zespół Zakładów Opieki
ZdrowotnejwDobrymMieściewsys-
temiepaństwowegoratownictwame-
dycznego, został zakupiony przy
wsparciu finansowym Wojewody,
podczasgdydysponentdotejporynie
poczynił inwestycji w tym zakresie –
powiedział Krzysztof Kuriata, Dy-
rektor Wydziału Bezpieczeństwa i
ZarządzaniaKryzysowegowWar-

mińsko-MazurskimUrzędzieWo-
jewódzkim.
Podkreślono również, że szpital ma
obowiązek zapewnić niezbędny
sprzęt.- Zwracam również uwagę na
fakt, że to współrealizator umowy na
świadczenie usług z zakresu ratow-
nictwamedycznego, jakimjestZespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w
DobrymMieście,zgodniezpodpisaną
z Narodowym Funduszem Zdrowia
umową, ma obowiązek zabezpiecze-
nia zespołu w odpowiedni środek
transportu oraz sprzęt niezbędny do
realizacjizadań,wynikającychzkon-
traktu zawartego z Warmińsko-Ma-
zurskim Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Powiat musi sięgnąć do
własnej „kieszeni”
Pieniądzenazakupkaretkimajązos-
tać natomiast przekazane z budżetu
powiatuolsztyńskiego.-Wzwiązkuz
tym,żesprawybezpieczeństwamiesz-
kańców powiatu są dla starosty
olsztyńskiego sprawą priorytetową,

zaś potrzeba zakupu karetki do szpi-
talawDobrymMieściestałasiępilna,
zadeklarował on przeznaczenie na
tencelkwoty200tys. złzbudżetupo-
wiatu–powiedziałaMagdalenaBu-
jewicz-Mydlak ze Starostwa
Powiatowego w Olsztynie.
Oczywiście są to za małe środki, ale
starosta zaproponował, żeby resztę
dołożyły gminy, na których terenie
Zespół Ratownictwa Medycznego
przy ZZOZ w Dobrym Mieście za-
bezpieczapomocwnagłychwypad-
kach (gmina Dobre Miasto,
Dywity, Świątki, Jonkowo i Lubo-
mino). Starosta proponuje zakup
ambulansu przy wspomnianym za-
angażowaniu finansowym powiatu
w kwocie 200 tys. zł, a także ww.
gmin w formule: gmina Dobre
Miasto200tys.zł,pozostałegminy
po 25 tys. zł.

Radni widzą sprawę
zakupu inaczej
Rozwiązanie zaproponowane przez
starostę nie podoba się radnemu

powiatowemu Stanisławowi Trza-
skowskiemu.-Pokazanie, takichpie-
niędzy jest dobrą kartą przetargową.
Jeżeli Pan wojewoda zobaczy, że po-
wiatma,natencelprzeznaczonefun-
dusze, to sam również może
dodatkoweśrodkiznaleźć. Jeżelinato-
miastchodziorozwiązaniezwiązane
z dołożeniem pieniędzy przez gminy,
które obsługuje karetka, to nie jest to
dobre rozwiązanie. Dla gmin jest to
zbyt duży wydatek i jestem pewny, że
takich pieniędzy na zakup kartki nie
dadzą. Jest to tylko taktyczna i PR-
owa zagrywka ze strony starosty.
KaretkawDobrymMieście jestnie-
zbędna, ale znalezienie na nią środ-
ków,niejest łatwąsprawą.-Będziemy
nad tym pracować, będą padały
pewne argumenty i wtedy sobie zda-
nie na ten temat wyrobię, ale jeszcze
jest na to za wcześnie. Generalnie
wiadomo,żekaretkawDobrymMie-
ście jest niezbędna, ponieważ obecnie
używanesą jużwiekowe idlabezpie-
czeństwa dobrze by było zakupić
nową. Problem jest natomiast z fi-
nansowaniem, ponieważ patrząc
wprost na sprawę, to nie jest to zada-
niepowiatu.Nawettedwieścietysięcy,
które wydają się niedużą sumą, też
trzeba znaleźć, a my mamy nieza-
kończone procedury przetargowe na
wiele inwestycji i dopiero po ich roz-

strzygnięciubędziemywstaniestwier-
dzić, jakiemamypieniądzedodyspo-
zycji – powiedział Jerzy Laskowski,
przewodniczący Rady Powiatu w
Olsztynie.
Ewentualnapropozycjawspółfinan-
sowaniazakupukaretkiprzezpowiat
i samorządy według Jerzego La-
skowskiego jest słuszna.-To są nasi
mieszkańcy i jeżeli wspólnie można
cośzrobić, to jest to fajnerozwiązanie.
Na tym ma polegać samorząd,
żebyśmy wspólnie podejmowali
działania dla mieszkańców.
Warto dodać, że Zespół Ratow-
nictwa Medycznego przy ZZOZ w
Dobrym Mieście wykonuje około
1800 wyjazdów w skali roku i jest to
naprawdę spora liczba.

raf

Kto sfinansuje zakup karetki pogotowia
dla dobromiejskiego szpitala?
RadaMiastawDobrymMieściewystosowałapismodowojewodywarmińsko-mazurskiego,atakżedostarostwapowiatuolsztyńskiegozpro-
śbąodofinansowaniezakupunowejkaretkipogotowiadlaZZOZwDobrymMieście.Taborobecnieużywanyjestjużbardzowyeksploatowany.

Wysłużona karetka wymaga wymiany
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– W tym roku Polacy na święta śred-
nio wydadzą około 560 zł. Jest to
kwota o 40 zł wyższa niż w ubiegłym
roku i aż o 140 zł wyższa niż dwa lata
temu. Struktura wydatków się
zmienia w zależności od tego, czy
rodziny mają dzieci, czy nie. Więcej
wydadzązdecydowanierodzicedzieci,
tutaj mówimy o kwocie około 613 zł,
natomiast w rodzinach bezdzietnych
ta kwota nie przekracza 500 zł –
mówi agencji informacyjnej New-
seria Biznes Karolina Łuczak, kie-

rownik biura prasowego i komuni-
kacji wewnętrznej w Provident Pol-
ska.
Z Barometru Providenta wynika, że
co dziesiąty Polak deklaruje większą
ostrożność w dysponowaniu domo-
wym budżetem, a tylko 5 proc. już
wie, że święta pochłoną więcej pie-
niędzy niż przed rokiem. Zdecydo-
wana większość pieniędzy trafi na
przygotowanieświątecznychpotraw,
zwłaszcza że – jak wynika z badania
– Polacy są przywiązani do tradycji i

Wielkanoc spędzą w domu.
– 77 proc. badanych deklaruje, że
spędzą te święta w swoim miejscu za-
mieszkania. 40 proc. badanych mówi
o tym, że odwiedzi najbliższych, zna-
jomych, rodzinę, przyjaciół. Święta
wielkanocne nie sprzyjają podróżom,
tylko 2 proc. z tej okazji wyjedzie na
wczasy, wycieczki i wykorzysta ten
czas jako dodatkowy urlop na
odpoczynek – wskazuje Karolina
Łuczak.
Wielkanoc w większości polskich

domówwyglądapodobnie–44proc.
wstrzymuje się od jedzenia mięsa od
Wielkiego Piątku do niedzielnego
śniadania, 91 proc. w sobotę pójdzie
dokościołaześwięconką,tradycyjne
śniadanie wielkanocne zje 88 proc.
Polaków,ablisko70proc.będziekul-
tywować tradycję lanego ponie-
działku.
– Święta wielkanocne
to również zajączek.
Niejesttojeszczepop-
ularna tradycja w
Polsce,bonakażde10
osób badanych 4
wskazywały, że
planują podarować
jakiś drobiazg przede
wszystkimdzieciom–
wymienia przedsta-
wicielka Providenta.
Kupowanie prezen-
tów na Wielkanoc to
stosunkowo nowy
zwyczaj, ale co roku
zdobywa coraz
większąpopularność,
takżewdomachstar-
szych osób (23 proc.
w przedziale 60+),
nie tylko wśród tych
mającychwnuki.Po-
woli zanika nato-
miast tradycja

malowania pisanek, obecnie pod-
trzymuje ją nieco ponad połowa Po-
laków. Blisko 60 proc. osób nie
wyobraża sobie też przygotowań do
świąt bez mycia okien.
Świąteczne stoły w większości
domów będą wyglądać podobnie –
niezabraknienanichjajek(92proc.)
i białej kiełbasy (68 proc.). Mazurki i
babkipieczeponad40proc.Polaków,
co piąty przygotuje paschę.
– Zadaliśmy również pytanie, czy na
świątecznych stołach będzie żurek czy
barszcz biały? Okazuje się, że zdecy-

dowanie w większości rodzin na
wielkanocnych stołach pojawi się
żurek – 60 proc. rodzin wskazało
właśnietęzupę–podkreślaKarolina
Łuczak.

Źródło:Newseria

Polacy wydadzą w tym roku na Wielkanoc średnio 563 zł, o ponad 40 zł więcej niż rok wcześniej – wynika z cyklicznego badania Ba-
rometr Providenta. Co dziesiąty deklaruje, że będzie oszczędniej dysponował budżetem. Najwięcej środków pochłonie przygotowa-
nie potraw. Polacy to tradycjonaliści, nie wyobrażają sobie świątecznego stołu bez jajek, żurku czy białej kiełbasy. Wielkanocny zajączek
przyniesie prezenty najmłodszym z 40 proc. polskich domów.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę Państwu wiele radości
i spokoju. Niech czas Zmartwychwstania Pańskiego pełen będzie głębokiej wiary, szczerej
nadziei i bogatych przeżyć duchowych. Życzę Państwu, aby wszelkie
spotkania świąteczne obfite były w wzajemną życzliwość i szacunek.
Niechaj pokój, zrozumienie i miłość, które przynosi
Baranek Wielkanocny towarzyszą nam każdego dnia,
a Maryja wyprasza u Zmartwychwstałego
wszelkie potrzebne łaski. Błogosławionych, pełnych
pokoju Świąt Wielkonocnych! Wesołego Alleluja!

Ile wydamy na organizacje tegorocznych Świąt Wielkanocnych?



Publikacja dotycząca rankingu sa-
morządów wydawana jest przez

Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-
kowie i Krajową Radą Regionalnych

Izb Obrachunkowych oraz Instytut
Studiów Wschodnich. Badania wy-
konane w 2018 roku przeprowa-
dzono w odmiennej formule roz-
szerzając ilość wskaźników przyję-
tych przez naukowców. Ocena obej-
mowała 7 wskaźników kluczowych
dla rozwoju gospodarczego lokalnej
społeczności. Są to:
• Udział dochodów własnych w
dochodach ogółem
• Relacja nadwyżki operacyjnej do
dochodów ogółem
• Udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem
• Obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń
• Udział środków europejskich w

wydatkach ogółem – bez poręczeń
• Relacja zobowiązań do dochodów
ogółem
• Udział podatku dochodowego od
osób fizycznych w dochodach
bieżących
Jak sugerują twórcy raportu dane te
mająsłużyćwszystkim samorządom
dookreślaniakierunkówrozwojuoś-
rodkówmiejskich.Torównieżdobra
płaszczyzna do wymiany doświad-
czeń pomiędzy osobami odpowie-

dzialnymi za tworzenie strategii
rozwoju. Szczególnie ważne jest to
w małych ośrodkach miejskich,
które szukają swojej drogi na przy-
ciągnięcie inwestorów i poprawę
standardów życia swoich miesz-
kańców. Burmistrz Lidzbarka War-
mińskiego Jacek Wiśniowski został
zaproszony jako panelista w dyskusji
o polskim ciepłownictwie. W jej
trakcie przeprowadzono konkurs,
w którym burmistrz wygrał czujnik

jakościpowietrza.Urządzeniewkrót-
ce zacznie badać powietrze w na-
szym mieście. Obecnie na terenie
miasta zamontowane są dwa czuj-
nikinaul.Świętochowskiegoorazna
ul. Astronomów.
Na profilu Facebook lidzbarski
Urząd Miasta oczekuje na propo-
zycje od mieszkańców lokalizacji
trzeciego miernika jakości powiet-
rza.

red

Wysokie miejsce Lidzbarka
Warmińskiego i... czujnik
jakości powietrza

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego z promesą czujnika ja-
kości powietrza
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Lidzbark Warmiński zajął wysokie 65-te miejsce w rankingu gmin miejskich, który oddaje realną siłę
i kondycję finansową lokalnych samorządów. Oficjalne podsumowanie badań miało miejsce na V
Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się 8-9 kwietnia w Krakowie. Miasto wzbogaciło
się także o czujnik jakości powietrza, który wygrał burmistrz Jacek Wiśniowski.

Działasznarzeczswojegomiastai in-
teresuje Cię jak lokalne problemy
widzą osoby spoza Twojego środo-
wiska?Maszambicjewprowadzania
zmianibyciapartneremsamorządu
w dyskusji nad przyszłością Twojej
małej ojczyzny? Chcesz rozwijać
swojeumiejętnościprzywódczeoraz
kompetencje w zakresie wiedzy o
mieście? Zgłoś się do bezpłatnego
programu Warmińskiej Szkoły Li-
derów Miast.
Program jest adresowany do ak-
tywnych liderów miejskich oraz in-
nych,reprezentującychróżnesektory,
wizje i interesy: przedstawicieli sa-
morządumiasta,osóbkierującychin-
stytucjami publicznymi, liderów ru-
chów miejskich i nieformalnych
grup, przedsiębiorców zaangażowa-
nych w rozwój miasta, liderów or-
ganizacji pozarządowych i przed-
stawicieli mediów lokalnych.
Czy ten program jest dla mnie?
ProgramSzkołaLiderówMiastskie-
rowany jest do pełnoletnich miesz-
kańców miast: Lidzbarka Warmiń-
skiego, Ornety, Dobrego Miasta i
Braniewa, którzy są przedstawicie-
lami trzech sektorów (PUBLICZ-
NEGO, PRYWATNEGO I POZA-
RZĄDOWEGO/ OBYWATEL-
SKIEGO) i mają wyraźny wpływ na
rozwój miasta w różnych obsza-
rach: kultury, edukacji, sportu, gos-
podarki, przedsiębiorczości, admi-

nistracji, prawa, dziedzictwa, zdro-
wia, innowacji, ekologii i środowis-
ka, społeczeństwa obywatelskiego,
równouprawnienia, turystyki itp.
W ramach projektu zrekrutowa-
nych zostanie ok. 30 – 40 osób.
Grupabędzieróżnorodnapodkątem
reprezentowanych interesów, po-
glądów, płci i wieku.
Czyudziałwprojekciejestbezpłat-
ny?
Tak.Projekt jestbezpłatnydlawszyst-
kich zakwalifikowanych osób. Z
tego względu będą one zobowiąza-
nedouczestnictwawewszystkichza-
planowanych działaniach.
Jak będzie wyglądałapraca w gru-
pach?
Uczestnicywszystkichczterechmiast
podzieleni zostaną na dwie grupy, z
którymi w trakcie całego projektu
będąpracowali wykwalifikowanitre-
nerzy. Podział na grupy będzie na-
stępujący:

Grupa 1: Braniewo + Dobre Mias-
to
Grupa 2: Lidzbark Warmiński +
Orneta
Linkdoformularzazgłoszeniowego:
https://bit.ly/2JbsvdP
Przebieg rekrutacji:
Rekrutacja do programu Szkoła Li-
derów Miast wymaga wypełnienia
formularza zgłoszeniowego oraz
przesłania listu polecającego w ter-
minie do 23 kwietnia włącznie.
Zgłoszenianadesłanepoterminienie
będą uwzględniane.
Osobybiorąceudziałwrekrutacjizo-
stanąpoinformowaneojejwynikach
mailowo.Pełnalistauczestnikówilis-
ta rezerwowa zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej Fundacji
SzkołaLiderówiFundacjiVeoliaPol-
ska.
http://www.szkola-liderow.pl/cate-
gory/rekrutacje/

Zgłoś się do Warmińskiej Szkoły Liderów Miast
Ruszyła rekrutacja do czwartej edycji pionierskiego programu Szkoła Liderów Miast, który realizowany
będzie w czterech warmińskich miastach (Lidzbarku Warmińskim, Ornecie, Braniewie i Dobrym Mie-
ście). Do programu zakwalifikowanych będzie 30-40 osób, które aktywnie włączają się w życie miast
i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu.
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- Brakuje działań w tym kierunku.
Już dawno powinien zostać
ogłoszony przetarg, ale według
mojej wiedzy nie został. Droga jest
w opłakanym stanie. Przez wiele lat

nie było, żadnego gruntownego re-
montu. Owszem były łatane jakieś
dziury, ale dalej droga jest popę-
kana, krawężniki są powyginane i
nie da się jej normalnie użytkować

– powiedział nam Szczepan Bir-
kos, Radny Gminy Stawiguda.
Pieniądze są, a remont dalej się nie
rozpoczął. - My jako rada gminy
podjęliśmy uchwałę, o dofinanso-
waniu przebudowy tej drogi. Wójt
podpisał porozumienie ze starostą w
kwestii tego dofinansowania. Oczy-
wiście wolelibyśmy, żeby powiat zro-
bił to sam, ale jak gmina swojej
części nie dołoży, to powiat tego nie
zrobi. Jest to inwestycja jednoroczna
i nasze obawy są takie, że jeżeli w
tym roku się tego nie zrealizuje, to
pieniądze po prostu przepadną –
powiedział, Grzegorz Kołakow-
ski, przewodniczący Rady Gminy
Stawiguda.
Inwestycja związana z przebudową
drogi, Bartąg-Ruś powinna się za-
kończyć w grudniu tego roku.
Fatalny stan nawierzchni, jest rów-
nież na ulicy Gietrzwałdzkiej w

Bartągu.- Tam jest już dziura na
dziurze i nie ma już co łatać. Przy-
dałoby się, żeby w końcu zmienić
całkowicie nawierzchnię na tej dro-
dze – dodał Grzegorz Kołakow-
ski.
Mieszkańcy również podkreślają,
że wspomniane drogi są w fatal-
nym stanie. Samochody podczas
jazdy po tych drogach ulegają
szybszemu zniszczeniu, a przede
wszystkim stan dróg stanowi nie-
bezpieczeństwo dla ludzi, którzy
po nich jeżdżą. Mieszkańcy wraz z
władzami gminy wysyłają pisma i
prośby do Starostwa w Olsztynie,
żeby w końcu przeprowadzić
gruntowny remont tych dróg.
Umowa o wspólnym finansowa-
niu przebudowy drogi Bartąg-Ruś
z gminą Stawiguda została podpi-
sana w grudniu ubiegłego roku. In-
westycja została wpisana na listę

podstawową Funduszu Dróg Sa-
morządowych, a to oznacza, że w
styczniu tego roku można było już
ogłosić przetarg. Dariusz Jasiński,
Dyrektor Powiatowej Służby
Drogowej jest przekonany, że wy-
starczy czasu aby zrealizować in-
westycję i nie ma groźby, że środki
te przepadną.
Jeżeli chodzi o ulicę Gietrzwałdzką,

to starosta olsztyński w piątek 12
kwietnia podpisał wniosek o dofi-
nansowanie w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych. Doku-
menty w przewidzianym terminie
trafią do wojewody warmińsko-
mazurskiego, od którego będzie
zależało, czy przebudowa drogi zo-
stanie dofinansowana.
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Powiat olsztyński spóźnia się z remontem dróg powiatowych w gminie Stawiguda
Droga powiatowa z Bartąga do Rusi, a także ulica Gietrzwałdzka w Bartągu, która również jest drogą powiatu olsztyńskie-
go nadają się do gruntownej przebudowy. Pomimo tego, że pieniądze na ich remont są zabezpieczone , to powiat zwleka z
ogłoszeniem przetargów.

Celem konkursu jest zaprezentowa-
nie i wyróżnienie tych bibliotekarzy,
którzy mogą się poszczycić wyją-
tkowymi osiągnięciami w swojej
pracy zawodowej w minionym
roku. Zwycięstwo w konkursie ma
wyłącznie charakter prestiżowy.
Konkursskłada się zdwóchetapów:
okręgowego i ogólnopolskiego.
Podczas pierwszego wybierani są
najbardziej cenieni bibliotekarze w
poszczególnych województwach.
Wyboru dokonuje Kapituła, w
skład której wchodzą ludzie i insty-
tucje, związane z lokalną kulturą.
Następnie opracowywana jest wi-
zytówka bibliotekarza, wybranego
przez Kapitułę. Podczas drugiego

etapu spośród laureatów regional-
nych zostanie dokonany wybór
Bibliotekarza Roku 2018. Nastąpi to
na podstawie rankingów finalistów
I etapu, ustalanych przez Okręgowe
Kapituły Konkursu. W bieżącym
roku nie będzie przeprowadzane
głosowanie internetowe. O tym, kto
zostanie Bibliotekarzem Roku 2018
dowiemy się 26 kwietnia 2019 roku.
Wyniki zostaną ogłoszone na
portalu www.sbp.pl.
Placówka w Świątkach jest znana w
świecie czytelniczym i bibliotekar-
skim. Co roku zajmuje czołowe
miejsca w wojewódzkich i ogólno-
polskich rankingach bibliotek wiej-
skich. Wyróżnienie dla Haliny

Kirjew jest formą uznania za
osiągnięcia, które miały miejsce w
minionym roku. Był on ważny dla
świąteckiej placówki. Czytelnicy
wzbogacili się o nowoczesny, ob-
szerny, świetnie wyposażony i
ogólnodostępny budynek, który
może pełniej realizować swoje za-
dania.-Biblioteka pełni bowiem nie
tylko funkcję czytelni i wypożyczalni
książek. Jesteśmy centrum kultury
gminnej. Wszystkie dotychczasowe
sukcesy świąteckiej biblioteki spowo-
dowały, że Gmina Świątki zdecydo-
wała się zainwestować w budowę
nowego obiektu- mówi Halina Kir-
jew. Większość pieniędzy na inwe-
stycję pochodziła z Narodowego

Programu Czytelnictwa 2016-
2020. Ministerstwo wyłożyło dwa
miliony złotych, a Gmina Świątki
ponad milion. Było to możliwe

między innymi dzięki zaangażowa-
niu kierownik Haliny Kirjew i jej
zespołu współpracowników, którzy
świetnie rozumieją, że dobrych wy-

ników nie da się osiągnąć bez wza-
jemnego zrozumienia i wsparcia w
codziennej pracy.

rad

Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2018 jest ze Świątek

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom i gościom

Gminy Stawiguda radosnego,
wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań z najbliższymi
oraz Wesołego Alleluja

życzą
Grzegorz Kołakowski

Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda
Michał Kontraktowicz
Wójt Gminy Stawiguda

Halina Kirjew, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach otrzymała tytuł Warmińsko
Mazurskiego Bibliotekarza Roku w IX edycji ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku, or-
ganizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i ubiega się o tytuł Bibliotekarza
Roku 2018.

Grzegorz Kołakowski, Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda i mieszkaniec
Bartąga

Od prawej: Halina Kirjew, kierownik GBP w Świątkach, Sławomir Kowalczyk,wójt Gminy Świątki oraz Franciszek
Płotnikowski, Przewodniczący Rady Gminy w Świątkach
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RÓŻNE SPRZEDAM

ANTYKI poniemieckie i przedwojenne,
tanio, tel.: (89)763-20-96 kontakt po
17.

RÓŻNE KUPIĘ

PRACA DAM

PRACA SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o niepełnos-
prawności. Podejmę pracę jako dozor-
ca wraz z zamieszkaniem z małą odpłat-
nością. Olsztyn i okolice, tel.: 727243487.

USŁUGI

USŁUGI geodezyjne tel. 609-836-378.
SZPACHLOWANIE i malowanie, tel.:
790-311-826.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-
743-001.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-
743-001.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-
743-001.

SKUP zboża, kukurydzy,
grochu, rzepaku, łubin,

min.20t. Zapewniam trans-
port, tel.: 504082106.

PRACA w opiece
w Niemczech, Pflegehelden.

Tel. 570 643 409.

Cała historia spektaklu osadzona
jest w XX wieku – bohater ob-
serwuje toczące się tuż obok nie-
go przemiany, wojny i nowinki
technologiczne. Przedwcześnie
urodzony i upośledzony jest nie-
zdolny do nauczenia się prostych
czynności – na przekór temu,
przez całe swoje życie z wielką cie-

kawością i radością buduje, ele-
ment po elemencie, zmechani-
zowane wesołe miasteczko. Roi się
tam od postaci zwierząt, ludzi i
pojazdów – takim sposobem
uwiecznił otaczający go świat.
Jego brat był inżynierem, regu-
larnie zabierał go do europej-
skich miast, z których Pierre za-
czerpnął wiele inspiracji – między

innymi Wieżę Eiffla lub Moulin
Rouge. Sztuka Suzanne Lebeau
jest więc jednocześnie literackim
dokumentem i poetycką metaforą.
Pierre Avezard jest uznawany za
artystę francuskiej "art brut" tj.
sztuki surowej, niefałszowanej,
wyznaczając jednocześnie kieru-
nek sztuki dla XXI wieku. Jego ka-
ruzelę można do dziś oglądać we

francuskim Muzeum Sztuki La
Fabuloserie w Yonne.

„Petit Pierre”
10 i 11 maja
godzina 19:00
Cennik zgodnie z informacjami
na stronie:
www.teatrlalek.olsztyn.pl

Karuzela Pierra rozkręci się w maju!
Dramat "Petit Pierre" to sztuka mówiąca o autentycznej postaci, jaką był Pierre Avezard, dotknięty zespołem Treachera Collinsa twór-
ca "karuzeli Petit Pierre'a".

Od 27 kwietnia Teatr Jaracza zaprasza na Scenę Ka-
meralną na „Więzi rodzinne”.

Spektakl opowiada o czterech spokrewnionych ze sobą
kobietach – matce, dwóch córkach oraz wnuczce, któ-
re spotykają się w specyficznych okolicznościach ro-
dzinnych – na pogrzebie ojca, a my przy okazji poz-
najemy mroczne sekrety tej rodziny, które nigdy nie
miały ujrzeć światła dziennego. Przygotujcie się na
sporą dawkę czarnego humoru.
„Po pierwszym czytaniu dramatu uznałam, że to za-
bawna, trochę przewrotna, czasem nawet farsowa ko-
media o toksycznej rodzince. Dużo w niej czarnego
humoru, wyraziste postaci. Odłożyłam go jednak na
bok. Wydawało mi się, że szukam czegoś oryginal-
niejszego. Po kilku dniach odkryłam, że nie mogę za-
pomnieć o tamtej historii. Bohaterki dosłownie
chodzą za mn, i domagają się bym odpowiedziała na
pytania, które mi postawiły.
Jakie obowiązki mamy wobec osób, z którymi oprócz
biologii nas nic nie łączy? Czy można odciąć się od tego
kim się było? Po co nam zależności, które nas ranią?

Na czym opiera się rodzina i co ją definiuje, zwłasz-
cza w XXI wieku?
Wybieram się więc na spotkanie z tymi czterema „wia-
riatkami” z „Więzi rodzinnych”, żeby się z nimi za-
przyjaźnić i zrozumieć ich zaskakujące wybory życio-
we.” - Justyna Celeda, reżyserka spektaklu.
Na Scenie zobaczymy Alicję Kochańską, Marzenę
Bergmann, Milenę Gauer oraz Małgorzatę Rydzyńską.

Szczegóły na www.teatr.olsztyn.pl.

Co (lub kto) zabiło ojca?
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Zapisz się na jazdę testową.

Obecnie PGNiG Superliga Ko-
biet podzielona jest na dwie gru-
py: mistrzowską i spadkową. W tej
pierwszej o medale walczy EKS
Start Elbląg. Ostatnie dni dla
drużyny z Elbląga są bardzo dobre,
ponieważ prezentuje ona na-
prawdę dobrą formę. Elblążanki
przegrały, ale dopiero po dogrywce
z faworyzowaną drużyną z Lubi-
na, a także wygrały z zespołem z
Kobierzyc i Koszalina.
Właśnie spotkanie z Energą Ko-
szalin było bardzo ważne, ponie-
waż drużyna ta zajmowała trzecie
miejsce w ligowej tabeli. Mecz
odbywał się w Elblągu i to gospo-
dynie kapitalnie rozpoczęły spot-
kanie, wychodząc na prowadzenie
4:0. Następne fragmenty meczu
były jednak już bardzo wyrówna-
ne. Drużyna z Koszalina zdołała
odrobić wszystkie straty.
Do przerwy na tablicy wyników,
widniał rezultat 12:12. Przez pierw-
sze fragmenty drugiej połowy, le-

piej prezentowała się Energa Ko-
szalin. Elblążanki popełniły kilka
błędów, a rywalki były skuteczne
w ataku i wyszły na dwubramko-
we prowadzenie. Wydawało się, że
zawodniczki z Koszalina będą
kontrolować to spotkanie do koń-
ca. Jednak gospodynie złapały
drugi oddech i doprowadziły do
emocjonującej końcówki.
Na półtorej minuty przed końcem
meczu Start wyszedł na prowa-
dzenie i nie oddał go już do koń-
ca. Ostatecznie mecz zakończył się
wynikiem 26:25 dla zespołu z
Elbląga. Wspominaliśmy, że jest to
ważny mecz z punktu widzenia ta-
beli. Start dzięki temu, że wygrał,
to zmniejszył dystans do Energii
Koszalin. Obecnie strata ta wynosi
pięć punktów.
Do końca sezonu pozostało jesz-
cze siedem spotkań, więc tak na-
prawdę wszystko jest jeszcze możli-
we.
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EKS Start Elbląg pozostaje
w walce o medale
Bardzo dobrze prezentują się w ostatnim czasie szczypiornistki
z Elbląga. W ostatniej kolejce pokonały Energę AZS Koszalin.

EKS Start Elbląg vs Energa AZS Koszalin fot. Miłosz Kulawiak
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Poprzedni sezon siatkarze z
Olsztyna zakończyli na czwartym
miejscu w tabeli, więc i teraz apetyty
były spore. W olsztyńskim zespole
doszło jednak do dużej rewolucji
kadrowej, więc tak naprawdę
trudno było przewidzieć, na co bę-
dzie stać siatkarzy z Olsztyna.

Nieudane transfery
Przed sezonem do Indykpolu AZS
Olsztyn dołączyli; Jakub Urbano-
wicz, Sergiej Kapelus, Marcel Lux,
Paweł Pietraszko, Sebastian
Warda i Radosław Gil, a w trakcie
sezonu do drużyny dołączył jeszcze
Marcin Wika. Dla większości wy-
mienionych zawodników, nie był to
udany sezon. Kapelus i Lux, grali w
tym sezonie sporo, ale w większości
tych spotkań nie potrafili ustabili-
zować formy. Owszem mieli w tym
sezonie bardzo dobrze momenty,
ale przeplatały się one z tymi
słabymi. Największym mankamen-
tem było przyjęcie zagrywki, które
plasowało się na bardzo niskim po-
ziomie.
Urbanowicz i Wika natomiast mieli
mniej możliwości do gry. Gdy poja-
wiali się na parkiecie, to czasami
udało im się porwać zespół do lep-
szej gry. Kluczowe jest jednak słowo
„czasami”, ponieważ od zawodni-
ków na tym poziomie wymaga się
tego, żeby swoją grę na dobrym po-
ziomie utrzymywać dłużej.
Środkowi Paweł Pietraszko i Sebas-
tian Warda mieli trudne zadanie,
ponieważ trzeba było zastąpić w
drużynie Jakuba Kochanowskiego,
który odszedł do Skry Bełchatów.
Temu zadaniu nie udało się jednak
sprostać. W polu zagrywki spisy-
wali się oni całkiem dobrze, ale w
ataku czy w bloku było już gorzej.
W końcówce rozgrywek trener Mi-
chałMieszkoGogol, dał więcej po-
grać młodemu Mateuszowi
Porębie, a to pokazuje, że nie był do
końca zadowolony z formy swoich
środkowych.
Nowym rozgrywającym olsztyń-
skiej drużyny był natomiast Ra-
dosław Gil. Jego sytuacja była
jednak trudna, ponieważ był dru-
gim rozgrywającym i wchodził na
boisko,główniew tychmomentach,
w których gra się nie układała. Jego
wejścia, były jednak często impul-
sem do lepszej gry dla całej drużyny.
Nie bał się stosować niekonwencjo-
nalnych zagrań i dzięki temu wpra-
wiał rywali w zakłopotanie.
Oczywiście zdarzały się sytuacje, w
których te rozegrania były nie-
dokładne, ale w ogólnym rozra-
chunku trzeba jego postawę

pochwalić.
Czy któryś z wymienionych za-
wodników pozostanie w Olsztynie
na przyszły sezon? Z głosów, które
do nas docierają, wynika, że nie, ale
sytuacja może jeszcze ulec zmianie.

Kontuzje kluczowego
zawodnika
Robbert Andringa, czyli kluczowy
zawodnik olsztyńskiego klubu, już
przed sezonem doznał ciężkiej kon-
tuzji, przez co, musiał opuścić po-
czątkową część rozgrywek. Gdy
Holender złapał już odpowiedni
rytm gry, znowu przytrafił mu się
uraz i tak kontuzje nie oszczędzały
go przez cały sezon.
Oczywiście była to ogromna strata
dla olsztyńskiej drużyny, ponieważ
Andringa był zawodnikiem, który
dbał o jakość przyjęcia i wywiązy-
wał się z tej roli bardzo dobrze. Jego
brak miał spory wpływ na wyniki
osiągane przez olsztyńską drużynę
w tym sezonie.

Perturbacje ze zmianą tre-
nera
Podczas tego sezonu w olsztyńskim
zespole doszło do zmiany trenera.
Roberto Santilliego zastąpił Mi-
chał Mieszko Gogol. Na początku
wydawało się, że zmiana pozytyw-
nie wpłynęła na olsztyński zespół,
ale ostatecznie drużyna pod wodzą
Gogola, nie spisywała się na miarę
swoich możliwości.
Oczywiście trener robił wszystko,
żeby jakość gry poprawić, co było
widać w poszczególnych meczach,
ale drużyna nie potrafiła tej formy
ustabilizować na dobrym poziomie.
Tych czynników, które wpłynęły na
słabszy sezon było oczywiście wię-
cej, ale chcielibyśmy również po-
wiedzieć o dobrej stronie tego
sezonu. Po dziesięciu latach Indyk-
pol AZS Olsztyn wrócił do europej-
skich pucharów. Olsztynianie doszli
do 1/8 Pucharu CEV, gdzie musieli
uznać wyższość Kuzbassu Keme-
rowo. Ogólnie jednak występ w Eu-
ropie należy ocenić pozytywnie.
Wszystko wskazuje na to, że w
olsztyńskim zespole dojdzie do re-
wolucji kadrowej. Z drużyną
pożegna się wielu siatkarzy, a na ich
miejsce zostaną sprowadzeni nowi
zawodnicy. W siatkarskim światku,
mówi się o tym, że do Olsztyna
mogą trafić m.in. Mateusz Mika czy
Wojciech Żaliński, ale tak naprawdę
dopiero w najbliższych tygodniach
przekonamy się, jak to rzeczywiście
będzie wyglądało.
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Indykpol AZS Olsztyn
kończy sezon poniżej
oczekiwań
Na dziesiątym miejscu zakończyli sezon 2018/19 siatkarze In-
dykpolu AZS Olsztyn. Jest to wynik zdecydowanie poniżej ocze-
kiwań.

Indykpol AZS Olsztyn miał mało powodów do radości
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