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poSZUKiwanY
liStem
goŃcZYm
„wpadŁ”
prZY Kontroli

policjanci z lidzbarskiej dro-
gówki zatrzymali mężczyznę
poszukiwanego listem goń-
czym za jazdę w stanie nie-
trzeźwości. 27-letni pasażer
„wpadł” podczas kontroli
drogowej. mieszkaniec gmi-
ny bartoszyce trafił do
zakładu karnego.

10.06.2019r po południu po-
licjanci z lidzbarskiego patro-
lu ruchu drogowego zauważyli
na ul. Wyszyńskiego kie-
rującego oplem, który podczas
jazdy nie miał zapiętych pasów
bezpieczeństwa. Funkcjona-
riusze zatrzymali pojazd do
kontroli. Kierujący, 26-letni
mieszkaniec gminy Lidzbark
Warmiński za popełnione wy-
kroczenie został ukarany man-
datem. Podczas wykonywa-
nych czynności funkcjona-
riusze wylegitymowali też pa-
sażera pojazdu. Po sprawdze-
niu w systemach okazało się,
że 27-latek był poszukiwany
listem gończym wydanym
przez Sąd Rejonowy w Barto-
szycach. Mężczyzna ma na
swoim koncie przestępstwo
kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości.
Mieszkaniec gminy Bartoszy-
ce został zatrzymany. Po nocy
spędzonej w policyjnej celi, zo-
stanie przewieziony do
zakładu karnego, gdzie odbę-
dzie zasądzony wyrok.
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Pierwotnie budowa wiaduktu miała
się zakończyć, pod koniec 2018
roku, ale wszystko bardzo przesu-
nęło się w czasie. Trzeba przyznać,
że termin ten został ustalony zdecy-

dowanie zbyt optymistycznie, a do
tego prace były opóźniane, przez
wizyty archeologów na budowie i
przeprowadzanie badań.
Wszystko zakończy się jednak

dobrze i już zpoczątkiem lipca, wia-
dukt ma zostać oddany do użytku.
Dzięki temu Ostróda znowu będzie
przejezdna, ponieważ od czasu
rozpoczęcia budowy, w godzinach
szczytu, miasto było bardzo zakor-
kowane. Wiadomo, że w mieście
traciło się mnóstwo czasu, na sta-
nie przed przejazdami kolejowymi.
Teraz chociaż w jednym miejscu,
będzie można tego uniknąć, więc
to powinno usprawnić ruch.
Jeszcze jednądobrąwiadomośćod-
nośnie wiaduktu, przekazał za po-
średnictwem swojego konta na
profilu społecznościowym, bur-
mistrz Zbigniew Michalak- Po
długichnegocjacjachudałosięzejśćz
początkowej ceny 7mln zł do kwoty
2mln 700 tys. złotych brutto. To koń-
czy formalności w tej sprawie.

otwarcie basenu
prawdopodobnie
w okolicach września
Z remontem basenu w Ostródzie
były wielkie perturbacje. Jak
wiemy, poprzedni burmistrz za-
pewniał, że zostanie on otwarty w
październiku poprzedniego roku,
ale jak się okazało, nie było na to
szans, ponieważ basen praktycznie
nie nadawał się wtedy do użytku i
trzeba było kontynuować remonty
już z innymi wykonawcami.
Z robotami zewnętrznymi,
dużych kłopotów nie było, ale
były problemy ze znalezieniem
firmy, która zajmie się remontem
wewnątrz ostródzkiego basenu.
Na początku roku mówiło się o
tym, że basen może zostać
otwarty w wakacje, ale teraz wia-

domo, że nie ma na to szans.
Burmistrz Ostródy poinformował,
że podpisał umowy z wykonawcą,
który zajmie się ostatnią częścią re-
montu basenu. Wykonawca na
wykonanie zadania dotyczącego
robót budowlanych będzie miał 75
dni od dnia przekazania terenu bu-
dowy, oraz 60 dni w przypadku
robót sanitarnych. Przewidywana
wstępna wysokość wynagrodzenia
za obie umowy wynosi 961 370,74
zł brutto.
Następnie oczywiście musi zostać
jeszcze wybrany operator obiektu
i dopiero będzie można otworzyć
basen dla mieszkańców. Jak wi-
dzimy zapewne stanie się to, nie
szybciej niż we wrześniu tego
roku.
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Coraz bliżej do oddania dwóch ważnych inwestycji w Ostródzie

Nieulegawątpliwości,żeusługa„Twój
e-PIT” to świetne rozwiązanie ułat-
wiające życie podatnikom i urzędni-
kom. Prosta, przejrzysta aplikacja
niewątpliwieułatwiawywiązywanie
się z obowiązku płacenia podatków.
Niemniejwtejbeczcemiodujesti łyżka
dziegciu–bezkomputerowegowspo-
maganiacoraztrudniejwypełnićbo-
wiem zeznanie podatkowe. Samo-
dzielnezapełnianierubryczekPIT-ów
i wyliczanie kwoty należnej (najczęś-
ciej państwu) z każdym rokiem jest
trudniejsze.Naszsystempodatkowyz
rokunarok,zamiast sięupraszczać–
komplikuje się coraz bardziej.
Przede wszystkim dlatego, że rząd
coraz głębiej sięga do kieszeni podat-

ników, aby sfinansować swoje pro-
gramysocjalne,boWładzaswoichpie-
niędzy nie ma, więc, aby dać komuś
500+,ponadpięćsetzłotychmusiko-
muśzabrać.Ciktórzyciesząsięz tych
„darowizn”odrządumusząpamiętać,
że tak naprawdę tosą ich własne pie-
niądze, w coraz wyższym stopniu
opodatkowane.Widaćtochociażbypo
rosnącej inflacji, czyliwzrościecento-
warówiusług,którajestniczyminnym
jak „podatkiem” od rosnącej kon-
sumpcji,napędzanejprogramamiso-
cjalnymi„zplusem”. Jakmawiałnob-
listaMiltonFriedman,wybitnyame-
rykańskiekonomista–„Inflacjajest tą
formąpodatku,którąmożnanałożyć
bez ustawy”.

Widać to i na przykładzie dnia wol-
ności podatkowej, który w tym roku
wypadł 8 czerwca. To symboliczne
święto podatników, którzy od tego
dniapracująjużtylkonasiebie.Wtym
roku statystyczny obywatel musiał
nawszelkiegorodzajupodatki iopłaty
dzięki,którympaństwomapieniądze
nawydatkipracować–158dni.Dwa
dni dłużej niż w zeszłym roku. Do tej
poryświętopodatnikówzrokunarok
było coraz wcześniej. „Nie istnieje coś
takiegojakdarmoweobiady”–twier-
dził wspomniany M. Friedman. Aby
„rozdać”rządmusipieniądze„zdobyć”,
chociażby ostatecznie likwidując
OtwarteFunduszeEmerytalne.Natej
operacji budżet ma zyskać w ciągu

dwóch lat ok. 17 mld złotych – tych,
którewciągukilkunastulatuciułaliPo-
lacy na swoje emerytury.
Alerządszukapieniędzytakżenawie-
le innych sposobów, co powoduje, że
pojawiają się nowe formy opodat-
kowania, od których są różne zwol-
nienia, ulgi itp. Dla przykładu,
według zapowiedzi rządowych w
przyszłym roku ma pojawić się
nowy 17-procentowy próg podat-
kowy dla najmniej zarabiających,
chociaż nie dla wszystkich. Rząd
obiecał też PIT 37 – 0 proc. dla
młodych ludzi do 26 roku życia.
W 2021 roku ma zmienić się również
ordynacja podatkowa, która ofi-
cjalnie ma zwiększyć ochronę praw

podatnika w jego relacjach z fisku-
sem. Nieoficjalnie – zwiększyć sku-
teczności poboru danin.
Idąc tą drogą, za kilka lat wy-
pełnianie pitów bez pomocy specja-
listycznego oprogramowaniabędzie
wręczniemożliwe.Dlatego,możewart
wrócić do pomysłu podatku liniowe-
go? Aureus

Mieszkańcy Ostródy żyją tym, kiedy w końcu będą mogli prze-
jechać nowym wiaduktem, a także kiedy będzie można
popływać w wyremontowanym basenie. Znamy już szczegóły
odnośnie zakończenia prac.

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki
Jak wynika z danych resortu finansów w tym roku prawie 9 milionów Polaków, składając blisko 7 mln deklaracji PIT-37 i 38 rozliczyło
się fiskusem przy pomocy platformy „Twój e-PIT”. Niemal połowa podatników podatku dochodowego zrobiła to więc przez internet.

Po wynikach wyborów do europarla-
mentu widać, że „inicjatywa strate-
giczna” w toczącej się już do piętnastu
lat wyborczej wojnie polsko-polskiej
jest nadal z pewnością po stronie Pra-
waiSprawiedliwości.26maja,zgodnie
zestrategiąK.Rova’e–umiejętnie„po-
straszeniiprzekupieni”wyborcy„poszli
w ogień” za partią J. Kaczyńskiego.
Jednak sukces ten jest i wynikiem
słabości „antypisu”, bo PiS gra tak, jak
munatopozwalaprzeciwnikidotego
ogrywa go jego własną taktyką.
A Platforma Obywatelska, jako lider
opozycjiiKoalicjiEuropejskiejnadalnie
może się odnaleźć po klęskach wybor-
czych2015roku.Iwyglądanato,żedo-
piero kolejna kadencja spędzona w

ławachopozycjimożeuświadomićpo-
litykom tej partii, że przede wszystkim
potrzebnyjej jestmłody(przynajmniej
duchem),dynamiczny,charyzmatycz-
ny (i telegeniczny) lider. Bo takim – z
całymszacunkiem–GrzegorzSchety-
na nie jest.
Współczesnapolitykaopierasięwnaj-
większym stopniu na wiodącej roli
partyjnych przywódców. Oni „etykie-
tując”ugrupowaniaswoiminazwiskami
(partiaKaczyńskiego/Schetyny),stająsię
też kluczowymi postaciami w marke-
tingupolitycznym.Wdziałaniachztego
obszarusąjużnie„przedmiotem”kam-
panii – ich „twarzami”, ale przede
wszystkim „nośnikiem” przekazu –
„podmiotem”. Stąd też ich wizerunek,

charyzma,wypowiedzi,działaniamają
strategiczne znaczenie dla walki wy-
borczej,praktyczniedecydującoklęsce
lub wygranej swojego ugrupowania.
Nakrajowejsceniepolitycznejpokazał
to w roku 2011 – D. Tusk, który „po-
ciągnął”wówczasnotowaniaPOswoją
podróżą„Tuskobusem”poPolscelokalnej
inierzadkotrudnymirozmowamizPo-
lakami,którzypytali:„jakżyćPaniepre-
mierze”? Mimo iż w kategoriach poli-
tycznych nie była to łatwa peregryna-
cja, ale z marketingowego punktu wi-
dzenia – okazała się sukcesem. Po raz
pierwszywhistoriiIIIRPzapewniłaree-
lekcjęrządzącemuugrupowaniu.Nie-
kwestionowanymojcemtegosukcesubył
D. Tusk.
SpindoktorzyPrawaiSprawiedliwoś-
ciwyciągnęliz tegownioski idlategow
2015roku,najpierwdo„Dudabusu”,a
późniejdo„Szydłobusu”wsiedlipolitycy
PiS i – tak jak radził K. Rove – ruszyli
w „Polskę w ruinie” z przesłaniem
„dobrejzmiany”orazobietnicąpienię-
dzywpostaciprogramu500+.Spindok-
torzy Platformy – wręcz przeciwnie.
ÓwczesnaprzewodniczącaPOipremier
EwaKopacz,niewiadomodlaczegopro-

wadziła swoją i partyjną kampanię w
pociągach,wwagonachpierwszejkla-
sy.WtejkampaniipolitycyKoalicjiEu-
ropejskiej(znielicznymiwyjątkami)Pol-
skęwsiimałychmiasteczekzupełnieod-
puścili, liczącnasukcesdziękipoparciu
elektoratu wielkomiejskiego.
Atakżewynikiostatnichwyborówsa-
morządowychpokazały,żebezpośred-
niarozmowakandydatówzwyborca-
mijestważniejszaodichpartyjnegoszyl-
du, programów, spotów czy konwencji
(udowodnił to chociażby R. Trzas-
kowski w Warszawie).
Jednak, aby tego typu kampania „od
drzwi do drzwi” odniosła sukces po-
trzebnejestjeszczeprzesłaniezjakimpo-
litykprzychodzidowyborcy–świeży,dy-
namiczny i przyszłościowy program.
Tego jednak od lat szeroko rozumiana
opozycja (ale też i nowe ugrupowania
typu Wiosna czy Konfederacja) nie
jestwstaniesformułować.Wprawdzie
hasło „walki z PiS” stało się podstawą
KE(którejwynik–wcalenienajgorszy
– jest z pewnością „premią za zjedno-
czenie”),alejesttohasłowalkizewspól-
nymwrogiem,anieogłosyelektoratu.
Tak nie wygrywa się wyborów.

Oceniająckampanięiwynikiwyborów
doParlamentuEuropejskiegowartocały
czas pamiętać, że zakończyła się tylko
„pierwszapołowameczu”–jakujął to
G. Schetyna, „kapitan” drużyny KE.
Prawdziwy„bójoprzyszłośćnaszejoj-
czyzny odbędzie się na jesieni” – jak
stwierdził w swoim powyborczym ko-
mentarzuJ.Kaczyński,„naczelnik”za-
stępów PiS.
Kto go wygra? – trudno dzisiaj wyro-
kować.Narazieczekająnaskolejnemie-
siące kolejnej kampanii.

drWojciechK.Szalkiewicz

I po wyborach
„Strach i zachłanność to dwa klucze do ludzkich zachowań. Postrasz lu-
dzi–apotempowiedz,żeichobronisz.Ajeślinadodatekuwierzą,żeuczy-
nisz ich bogatymi – wtedy , pójdą za tobą w ogień” – tak brzmiał przepis
na sukces wyborczy Karla Rove’a, jednego z najsłynniejszych współczes-
nychamerykańskichspindoktorów,którytakdwukrotniewygrałdlaGeo-
rge’a W. Busha fotel Prezydenta USA. Wygląda na to, że ten styl kampa-
nii wyborczej i tym razem skutecznie powieliło Prawo i Sprawiedliwość.
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Wiadukt w Ostródzie

Aureus Septimius Severus



- Integracja taryfowa przewoźników
regionalnych i kolejowych jest coraz
bardziej popularna, ponieważ ułat-
wia podróżowanie, co sprawia, że w
aglomeracjach, w których ona funk-
cjonuje, systematycznie przybywa
liczba podróżnych – tak w piśmie do
prezydenta Olsztyna, napisała
anna lenarczyk, członek zarządu
spółki przewozy regionalne.
Wspólne bilety na przejazd funk-
cjonują nie tylko w dużych i wiel-
kich miastach jak: Warszawa,
Kraków, Łódź, Poznań czy Rze-
szów, ale również w mniejszych; w
Nowym Targu, Zakopanem czy

Nowym Sączu.
Również w Olsztynie takie roz-
wiązanie mogłoby zostać wprowa-
dzone- Uważam, że Olsztyn i
przyległe do niego gminy ze względu
na charakterystykę demograficzną i
mobilność populacji oraz rozbudo-
waną sieć komunikacji miejskiej i
kolejowej, dysponują olbrzymim po-
tencjałem do wprowadzenia oferty
integrującej transport publiczny –
pisze anna lenarczyk.
Możliwe są dwa podstawowe mo-
dele współpracy. Pierwszy polega
na tym, że bilety komunikacji miej-
skiej, honorowane są w pociągach i

odwrotnie, że na biletach zakupio-
nych w pociągu, możemy jeździć
komunikacją miejską. Drugi po-
lega na wprowadzaniu zniżek, jeżeli
podróżny zdecyduje się kupić jeden
zintegrowany bilet. Oczywiście
upust jaki jest naliczany musi zos-
tać uzgodniony przez miasto i
spółkę kolejową.

do ostatecznych decyzji
jeszcze daleko
- Jesteśmy jak najbardziej zaintere-
sowani taką współpracą i gotowi
udostępnić miejsce na Olsztyńskiej
Karcie Miejskiej, które mogłoby zos-

tać przeznaczone na bilety kolejowe.
By to było możliwe, potrzebna jest
jednak szeroka współpraca z gmi-
nami ościennymi, ponieważ bez
nich sam Olsztyn nie będzie mógł
wprowadzić takiego biletu. To musi
być wspólna decyzja. Należy przy
tym podkreślić, że w zamyśle użyt-
kownik mając w ręce jeden nośnik –
jakim byłaby Olsztyńska Karta
Miejska - miałby możliwość zakupu
dwóch różnych biletów. Jeden upo-
ważniający do korzystania ze
wszystkich środków olsztyńskiej ko-
munikacji miejskiej, drugi z pojaz-
dów Przewozów Regionalnych

kursujących na terenie Olsztyna
oraz w domyśle gmin, z którymi
będą obowiązywały stosowne
umowy – mówi michał Koronow-
ski, rzecznik ZdZit w olsztynie.
Do ostatecznych decyzji jeszcze da-
leka droga, ale zalążki pod dobrą
współpracę zostały już poczy-
nione.-Aktualne ceny za przejazd
olsztyńskim transportem publicz-
nym jak również Przewozami Re-
gionalnymi, są na tyle niskie, że
wypracowanie jednej wspólnej ta-
ryfy jest trudne i wymaga dłuższych
negocjacji. Na tym etapie jest jeszcze
za wcześnie by mówić o konkretnych
gminach, ale przykładów, że taką
współpracę warto nawiązać, nie
brakuje. Wystarczy wspomnieć o
udanej współpracy i uruchomionych
liniach autobusowych z gminami
Dywity (108, 110, 112), Stawiguda,
Olsztynek (129), Purda (105), a

ostatnio także - od 1 czerwca - Bar-
czewo (114, 124) – dodaje michał
Koronowski.
W Olsztynie powstaje coraz więcej
stacji kolejowych, mamy już
Olsztyn Główny, Zachodni i Dajtki,
a w niedługim czasie otwarta zo-
stanie stacja Olsztyn Śródmieście.
To wszystko sprawia, że miesz-
kańcy Olsztyna coraz częściej będą
korzystać z pociągów, aby przedos-
tać się z jednej części miasta do
drugiej. Zintegrowany bilet, na
pewno takie przemieszczanie się
mógłby ułatwić. raf

Czy będzie jeden bilet na podróże komunikacją
miejską i pociągami w okolicy Olsztyna?
Przewozy Regionalne wyszły z propozycją do Prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza, aby utworzyć jeden, zintegrowany bi-
let dla wszystkich środków transportu. Miasto jest zainteresowane tą propozycją.
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Wiosną tego roku, w wykazie
strzeżonych olsztyńskich kąpielisk
na ten sezon znajdowało się pięć
miejsc. Ostatecznie jednak wiemy
już, że dwóch z nich nie uda się
otworzyć, ponieważ nie ma możli-
wości, żeby je zabezpieczyć.
- Coraz trudniej jest nam znaleźć ra-
towników - przyznaje dyrektor oś-
rodka Sportu i rekreacji w
olsztynie, jerzy litwiński. - Zain-
teresowanie młodzieży kursami ra-
towniczymi jest coraz mniejsze.
Jednak staramy się, aby kąpieliska
funkcjonowały bez przeszkód.
W tym sezonie jednak przeszkody

się pojawiły i strzeżone będą dwa
kąpieliska na Plaży Miejskiej nad
Jeziorem Ukiel przy ul. Kapitań-
skiej, a także kąpielisko nad Jezio-
rem Skanda. Dwa pozostałe
kąpieliska, jedno nad Ukielem za
Hotelem Omega i kąpielisko na
Słonecznej Polanie, pozostaną nie-
strzeżone. Rzecznik prasowy OSiR-
u w Olsztynie, Zbigniew Szymula
poinformował nas, że decyzja jest
już ostateczna i nie ma szans, by ją
zmienić.
- Wygląda na to, że w tym okresie
zawód ratownika wodnego, nie jest
popularny. Na Warmii i Mazurach

będą funkcjonały 43 kąpieliska, a
my zabezpieczamy trzy z nich, a do-
datkowo mamy jeszcze sporo ratow-
ników w Aquasferze. Zrobiliśmy co
w naszej mocy, żeby zatrudnionych
ratowników było jak najwięcej i nie
mamy sobie nic do zarzucenia- po-
wiedział Zbigniew Szymula.
Udało nam się ustalić, że do zabez-
pieczenia pierwotnie podanej liczby
kąpielisk, potrzeba było 35 ratowni-
ków, oczywiście można było mieć
ichmniej,alewtedydaneosobymu-
siały by pracować praktycznie cały
dzień,atoniedziałałobyzkorzyścią,
zarówno dla nich, jak i dla osób ko-

rzystających z kąpielisk. Wiadomo,
że stopień zmęczenia byłby coraz
większy, a wtedy reakcja na ewen-
tualne niebezpieczeństwo, również
jest słabsza.

Warto również zaznaczyć, że w
samej Aquasferze w Olsztynie, pra-
cuje 21 ratowników. Mogą zdarzyć
się pojedyncze przypadki, że te
same osoby pracujące na zakrytym
akwenie wodnym, będą również
pracować, jako ratownicy na
olsztyńskich kąpieliskach.

w całym województwie
43 kąpieliska

Warmińsko-Mazurski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
poinformował, że w sezonie kąpie-
lowym 2019 r. uchwałami rad gmin
na terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego zostały wyzna-
czone 43 kąpieliska.
Jeżeli chodzi o powiat olsztyński, to
Państwowa Powiatowa Inspekcja
Sanitarna w Olsztynie pozytywnie
zaopiniowała umieszczenie w wy-
kazie następujące kąpieliska znaj-
dujące się; w Swobodnej nad
Jeziorem Limajno, w Kikitach na
Jeziorem Luterskim, w Tłokowie
nad Jeziorem Ring i w Rukławkach
nad Jeziorem Dadaj.
W powiecie ostródzkim wyzna-
czono sześć kąpielisk, w tym dwa
bezpośrednio w Ostródzie, a w po-
wiecie elbląskim jest jedno kąpieli-
sko w Pasłęku. raf

W tym roku mniej ratowników nad wodą
Olsztyńska Rada Miejska podjęła decyzję, że w tym sezonie w Olsztynie będzie mniej strzeżonych kąpielisk, niż pierwotnie zakłada-
no. Spowodowane jest to faktem, że brakuje ratowników wodnych. A jak sytuacja wygląda w pozostałych miejsach naszego
województwa?

Brak ratowników zmniejsza bezpieczeństwo nad wodą

Podczas upałów gdy temperatura
powietrza przekracza 30°C nasila
się ryzyko udaru cieplnego i prze-
grzania organizmu. Z tego powodu
należy otoczyć szczególną opieką
dzieci, osoby starsze i chore. Stoso-
wanie poniższych zasad pozwoli
uniknąć udaru cieplnego lub prze-
grzania organizmu.
Wartozadbać,o to,żebywmieszka-
niutemeperaturabyła jaknajniższa.
Utrzymujmytemperaturępowietrza
wpomieszczeniachdo32°Cwdzień
i do 24°C w nocy. Odsłaniajmy
iotwierajmyoknawnocyiwcześnie
rano, gdy na zewnątrz temperatura
powietrza jest niższa. Zasłaniajmy
okna zasłonami lub żaluzjami, rów-

nież w klimatyzowanych pomiesz-
czeniach,atakżewyłączajmywmia-
ręmożliwości sztuczneoświetlenie i
urządzenia elektryczne.
Najłatwiejszysposób, tooczywiście

unikanie,wmiaręmożliwościupałów.

Warto przebywać w najchłodniej-
szychpomieszczeniachwdomuiuni-
kać forsownego wysiłku fizycznego,
unikać wychodzenia na zewnątrz w
czasienajwiększychupałów,wszcze-
gólności między godziną 10:00 a

15:00, aprzedewszystkimnigdynie
należyzostawiaćdziecianizwierząt,
w samochodach nawet na chwilę.
Oczywiście najważniejsze podczas
upalnych dni jest nawadnianie or-
ganizmu, a także ubieranie się w

lekkie i jasne ubrania. Należy pić 2-
3 litry wody dziennie, unikać
spożywanianapojówalkoholowych
ispożywaćchłodne, lekkosolonepo-
trawy oraz owoce i warzywa o wy-
sokiejzawartościpotasu(pomidory,
pomarańcze, sałaty, ogórki, mar-
chew). Należy również pamiętać, że
przebywaniepodczasupałówwna-
większymsłońcumożeprowadzićdo
tego,żeucierpinatymnaszeciało.Na-
leży stosować kremy z wysokim fil-
tremismarowaćsięnimi,pokażdym
wejściu do akwenu wodnego.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Bartoszycach, przy-
gotowałarównieżporadnik,natemat
tego, jak powinniśmy się zachowy-
wać, gdy zobaczymy, że upały po-
wodują problemy zdrowotne u nas
lub u kogoś w naszym otoczeniu.
Jeśli w Twoim otoczeniu mieszkają
osobywpodeszłymwieku,chorelub
samotne - odwiedzaj je i w razie po-
trzeby udziel pomocy. Leki prze-
chowujemy wtemperaturzeponiżej
25°Clubwlodówce(należyzapoznać
się z instrukcją zamieszczoną na

opakowaniu). W przypadku wy-
stąpieniaobjawów,takichjak:zawroty
głowy, nudności, przyspieszona ak-
cjasercalubstanpodgorączkowy,na-
leży natychmiast udać się do chłod-
nego miejsca, zwilżyć twarz, ręce i
nogi,anastępniezwrócićsięopomoc
do najbliższego punktu opieki me-
dycznej.Doosoby,któramajaczy,ma
drgawki, gorącą i suchą skórę, traci
przytomność, niezwłocznie należy
wezwać lekarza lub pogotowie ra-
tunkowe. Podczas oczekiwania na
przybycie lekarza lubpogotowiana-
leży:przenieśćosobęwchłodniejsze
miejsce;ułożyćnaplecachznogami
i miednicą uniesionymi wyżej niż
tułów; obniżać temperaturę ciała
poprzez: przyłożenie zimnych
okładówwokoliceszyi,pachipach-
win,nieprzerwaniewachlować,spry-
skiwaćskóręwodąotemperaturze25-
30 °C, nie należy podawać żadnych
leków. Osobę, która straciła przy-
tomność należy ułożyć na boku.

Źródło: Magdalena Dmitruk, mł.
asystentPziOZ,PSSEwBartoszycach.

Jak sobie radzić z upałami?
W Polsce panują upały i sy-
noptycy prognozują, że sytua-
cja w najbliższym czasie nie
ulegnie zmianie. Taka sytuacja
pogodowa sprawia, że nasze
zdrowie jest zagrożone.



4 czerwca 1989 roku to bez wątpie-
nia znacząca data w dziejach
współczesnej Polski. Wyznacza po-
czątek historycznej transformacji
ustrojowej i gospodarczejkraju.Czy
jednak rzeczywiście tego dnia skoń-
czył się komunizm? To zbyt wielkie
uproszczenie.Wartoprzypomnieć,że
opozycjasolidarnościowa,odnosząc
imponujące zwycięstwo, wprowa-
dziła do Sejmu 160 posłów, na 161
możliwych, gdyż na więcej nie po-
zwolilikomuniścioraz92senatorów,

na 100 miejsc. Takie były wyniki
pierwszej tury wyborów. Ale trzeba
teżpamiętać,żewdrugiej turze,któ-
ra odbyła się 18 czerwca, "Solidar-
ność"zyskałajużtylkojednegoposła,
a PZPR dodatkowych 171, obsa-
dzając łącznie 173 mandaty. Za to
opozycja wywalczyła kolejnych 7
senatorów. Tak powstał Sejm kon-
traktowy. Do urn poszło 62 proc.
uprawnionych Polaków.
Dane te dokumentują jakim man-
datem zaufania cieszył się Komitet

Obywatelski „Solidarność” i na-
dzieje, jakie z tymi wyborami żywi-
liPolacy.To,cowydarzyłosiępóźniej,
to żmudny proces przemian, które w
wymiarzegospodarczymokazałysię
bardzo dotkliwe szczególnie dla
pracowników likwidowanych gos-
podarstw rolnych i poddawanych
drastycznej prywatyzacji fabryk i
przedsiębiorstw. Efektem tych
działań był gwałtowny wzrost bez-
robocia i pauperyzacja społeczeń-
stwa bezpośrednio dotkniętego pro-
cesem przekształceń.
Dziś, kiedy mija 30 lat od rozpo-

częcia tego procesu, kiedy doświad-
czamy wreszcie owoców rozwoju
gospodarczego Polski, kiedy
społeczeństwo zyskało w państwie
gwaranta bezpieczeństwa socjal-
nego, możemy już spokojnie oceniać
minionyczas.Możemycieszyć się, że
dzisiejsiPolacyuzyskaliwreszciegod-
ne warunki życia. Możemy cieszyć
się ze wsparcia, jakie Polska otrzy-
mała w ramach sojuszu z NATO i
akcesji z Unią Europejską. Ale naj-
bardziej może warto cieszyć się z
faktu, iż dziś, jak wskazują badania
socjologiczne, 40 procent polskich

przedsiębiorców to niegdysiejsi ro-
botnicy. Jednocześnie nie możemy
jednak zapominać o tych, którzy 4
czerwca 1989 roku idąc do urn
wyborczych w poczuciu euforii,
doświadczyli później goryczy skut-
ków trudnych przemian.
Wspominając tę rocznicę, warto
podjąć refleksję nad całością pro-
cesów polskiej transformacji, której
obraz jestpełenzarównoblaskówjak
i cieni.

Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko

-Mazurski

ZNACZĄCA DATA

Na razie węzeł będzie funkcjonował
tylko w części umożliwiającej
połączenie obwodnicy z Olszty-
nem, ponieważ trwają jeszcze prace
na budowie nowego przebiegu
DK53. Zjazd na tę drogę w kie-
runku Szczytna zostanie udostęp-
niony w II poł. czerwca. Węzeł
Olsztyn Pieczewo to jeden z etapów
budowy obwodnicy Olsztyna
wciąguS51.Napoczątku2017roku
podpisano aneks do umowy na ob-
wodnicę obejmujący realizację tego
węzła. Jego budowa zakończy się
w II poł. czerwca 2019 r. Koszt tej
inwestycji to 97,2 mln zł.
Zadaniem wykonawcy było wybu-
dowanie elementów węzła Pie-

czewo w ciągu drogi S51 (pełna ko-
niczyna) oraz jego połączenie z ist-
niejącą drogą krajową nr 53.
Szczegółowy zakres zadania obej-
muje budowę:
• 8 łącznic węzła o łącznej długości
2,5 km,
• odcinka drogi krajowej
53 o długości około 2,3 km od
miejsca styku zadań GDDKiA
i Miasta Olsztyna do istniejącej
drogi krajowej 53.
• 2 obiekty mostowe, w tym jeden
w ciągu nowego przebiegu DK53
i jeden w ciągu drogi powiatowej,
• rondo turbinowe na połączeniu
istniejącej DK53 z nowym przebie-
giem DK53

• drogi zbiorcze i dojazdowe za-
pewniające połączenie z siecią dróg
lokalnych o łącznej długości 1,3 km.
W budowie znajduje się jeszcze od-
cinek S51 o długości ok 5 km po-
między węzłami Olsztyn Jaroty
i Olsztyn Południe, gdzie zaistniała
konieczność dodatkowego wzmoc-
nienia podłoża, ponieważ nie usta-
bilizowało się osiadanie gruntu.
Wykonawca wykonał dodatkowe
wzmocnienie stosując technologię
pali przemieszczeniowych formo-
wanych w gruncie. Ułożona została
już warstwa odsączająca, obecnie
wykonywana jest warstwa techno-
logiczna. Następny etap to wykona-
nie warstw bitumicznych

nawierzchni. Według deklaracji
wykonawcy tym odcinkiem poje-
dziemy pod koniec czerwca.
Odcinek obwodnicy Olsztyna
budowany w ciągu drogi S51
omija miasto od południowo –
wschodniej strony od węzła
Olsztyn Południe do węzła

Olsztyn Wschód. Droga zlokali-
zowana jest na terenie Olsztyna
i gmin Stawiguda, Purda, Bar-
czewo. Przebiega od drogi S51
w sąsiedztwie miejscowości To-
maszkowo poprzez okolice miejs-
cowości Bartążek, Szczęsne,
Klebark Mały do drogi nr 16
w okolicy Wójtowa. Połączenie
z siecią dróg lokalnych zapewnią
węzły Olsztyn-Jaroty, Olsztyn-
Wschód oraz Olsztyn- Pieczewo.
-Drogi wydają się kluczowe do nad-
robienia wieloletnich zaległości, któ-
rych efektem było wykluczenie
komunikacyjne Warmii i Mazur.
Obecnie dokonuje się duży skok.
Mamy wreszcie S 7 na całej długości

naszego województwa, szybko do-
jeżdżamy już do Gdańska. Nieco
szybciej do Warszawy. Na ukończe-
niu jest południowa obwodnica
Olsztyna – inwestycja oczekiwana od
lat. Modernizuje się kolej. Woje-
wództwonajwyraźniejprzyśpieszyło.
Łatwiej, szybciej można tu dojechać.
Choć bardzo bym nie chciał, aby te
coraz szybsze połączenia z wielkimi
miastami wywiozły z województwa
młode pokolenie mieszkańców-po-
wiedział podczas otwierania węzła
drogowego, wojewoda Artur Cho-
jecki.
Obwodnica Olsztyna w ciągu S51
połączy się na węźle Olsztyn
Południe z oddanym do ruchu
6grudnia br.odcinkiem obwodnicy
w ciągu DK16 Olsztyn Zachód –
Olsztyn Południe. W docelowym
układzienowadrogapoprawiukład
drogowy i warunki transportowe
Olsztyna i okolic. Umożliwi elimi-
nację znaczącej części ciężkiego
ruchu z zatłoczonego centrum
miastaorazpoprawnąobsługępod-
róży tranzytowych dalekich a także
bliskich (pomiędzy oddalonymi
dzielnicami czy sąsiednimi miejs-
cowościami). Poprawiony system
transportowy miasta i okolic po-
prawi również atrakcyjność regionu
i umożliwi szybszy rozwój gospo-
darczy.

Obwodnica coraz bliżej
Prawie miesiąc przed terminem udostępniony został do ruchu węzeł Olsztyn-Pieczewo na obwodnicy
Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51. Tym samym Olsztyn zyskał jeszcze jedno połączenie z ob-
wodnicą miasta. W uroczystości otwarcia udział wzięli wojewoda Artur Chojecki, europarlamen-
tarzysta Karol Karski i prezes Okręgu Olsztyńskiego PiS Jerzy Szmit.

Od prawej: Artur Chojecki ,wojewoda warmińsko-mazurski,
prof. Karol Karski, Jerzy Szmit przewodniczący Zarządu Okręgowego PiS

W wypełnionej po brzegi sali wy-
stąpili:
- trio wiolonczelowe Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w
Olsztynie
w składzie: Martyna Staworko, Mi-
kołaj Gryc, Wiktoria Jastrzębska,
prezentując „Marsz” G. F. Haend-
la, temat z filmu „Lodowy zamek”
i utwór „Węgierski pociąg”;
- dzieci z Przedszkola Miejskiego nr
12, które wykonały inscenizację
„Sześć kucharek”,taniec „Walc z
kwiatami” oraz piosenkę „Zuzia
lalka nieduża”;
- tancerze z Klubu Tańca Sporto-

wego Focus i Studia Artystycznego
Ewy Pukis;
- dzieci z Przedszkola Miejskiego nr
23 „Bajkoland”, które zaprezento-
wały inscenizację wiersza Juliana Tu-
wima „Rzepka”;
- dzieci z Przedszkola Miejskiego nr
32, które wykonały taniec i 2 pio-
senki;
- dzieci z klas romskich Szkoły
Podstawowej nr 2, które wykonały
program złożony z trzech piosenek;
- solistki Scholi „Perełki wiary” z pa-
rafii św. Józefa w Olsztynie, Julia i
Wiktoria Maksymiuk, które wyko-
nały 2 piosenki;

- Helena Szewczyk, uczennica
Szkoły Podstawowej nr 15, a zara-
zem uczennica Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. im. Fryderyka
Chopina w Olsztynie, laureatka te-
gorocznego Wojewódzkiego Kon-
kursu Pieśni i Piosenki Patriotycz-
nej w Jezioranach, która wykonała
piosenkę Ireny Santor.
Po występach artystycznych wszyst-

kie dzieci zostały zaproszone na
słodki poczęstunek. Miały również
możliwość wykonania pamiątko-
wych zdjęć.
Wszyscy występujący na scenie
otrzymali upominki. Uczestnikom
imprezy, zwłaszcza artystom oraz
dyrektorom szkół i przedszkoli Biu-
ro Wojewody składa serdeczne po-
dziękowania.

Blisko 350 dzieci uczestniczyło
w Wojewódzkich Obchodach Dnia Dziecka
Blisko 350 dzieci uczestniczyło w Wojewódzkich Obchodach Dnia
Dziecka. Już po raz trzeci dzieci z olsztyńskich szkół i przedszko-
li wraz z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami obchodziły
swoje święto w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Patronat nad
wydarzeniem objął wojewoda Artur Chojecki, który powitał
uczestników imprezy. Obecna była również dyrektor Biura Wo-
jewody Agnieszka Warakomska-Poczobutt. Z dziećmi spotkał się
także dyrektor generalny WM UM Paweł Żukowski.

Jej celem było wykształcenie prawidłowych odruchów w sytuacji zagrożenia
życia, umiejętność obsługi sprzętu ratunkowego, asekuracyjnego, techni-
ki samoratowania oraz prawidłowego wezwania pomocy.
Myślą przewodnią spotkania z młodzieżą było podniesienie świadomoś-
ci z zakresu bezpieczeństwa oraz zmniejszenie statystyki wypadków i uto-
nięć wśród młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego.
Zgromadzone dzieci i młodzież wraz z nauczycielami powitał wojewoda
Artur Chojecki. Prelegentami byli: psychotraumatolog Patrycja Plewka oraz
pełnomocnik wojewody do spraw bezpieczeństwa Maciej Rokus.
Podczas konferencji wręczono nagrody w formie kamizelek asekuracyjnych
i ratunkowych dla uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzieli na py-
tania prelegentów.

Tablica życia
W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się kolejna kon-
ferencja dotycząca bezpieczeństwa młodzieży przebywającej na
na Warmii i Mazurach, głównie pod kątem wypoczynku na ak-
wenach i uprawiania sportów wodnych.
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Słodki poczęstunek w dniu dziecka mile widziany



olsztyn- 14czerwca(piątek)2019r.
godz. 19:00. Miejsce: Sala pod Amfi-
teatrem,ul.Okopowa.GwiazdąIIedy-
cjiStudenckiegoWielosztukuKultu-
ralnegobędzieKwiatJabłoni,czyliduet
folkowo-popowy o wyjątkowym
brzmieniu, łączącymfortepian,man-
dolinęiśpiewzbrzmieniamielektro-
nicznymi.IchwystęppoprzedziIlane,
czyli IlonaKosakowskawswoimau-
torskimrecitalu.Młodaartystkasama
piszeiśpiewapiosenki.Nakonciema
jużdebiutanckąEPkę,obecniepracuje
nad kolejnymi nagraniami. Wstęp
Wolny.
olsztyn-15czerwca(sobota)2019r.
godz.12:00.Miejsce:Olsztyn,Niepo-
dległości 85. Już piąty rok z rzędu or-
ganizujemyOlsztynStreetArtGarden.
Dlaczego?Chcemy,żebywOlsztynie
pojawił się nowy street art. Street Art
Garden to konkurs, dzięki któremu
każdaosobazpomysłemmożezrea-
lizować go i nanieść w przestrzeń
miejską.Technikawykonanadziełajest
dowolna-możetobyćgraffiti,mural,
szablon,vlepka,instalacjaczyinnafor-
ma,któranajlepiejoddaTwójpomysł.
olsztyn - 23 czerwca (niedziela)
2019r.godz.17:00.Miejsce:Kamienica
Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3.
Zespółwokalny Moderato obchodzi
jubileusz 35-lecia istnienia. Zapra-
szamynadwuczęściowykoncertoko-
licznościowy,prawdziwągratkędlafa-
nówzespołu,atakżemiłośnikówsta-
rych,nieśmiertelnychprzebojów.Ze-
spółzaśpiewa,przyakompaniamen-
cie DamianaMichałowskiego,zestaw
prawdziwych hitów Moderato, w
opracowaniach Włodzimierza Jar-
mołowicza, swego założyciela oraz
wieloletniegodyrygenta.Zaprezentuje
równieżaranżacjeobecnegokierow-
nika muzycznego zespołu, Piotra
Serbintowicza . Wstęp Wolny.
elbląg-Wdniach12-15czerwcaBib-
lioteka Elbląska wspólnie z Tygodni-
kiem Polityka zaprasza na 16. Letnie
Ogrody Polityki. Ogrodowe dyskus-
jeispotkaniapoświęconebędątrans-
formacjiustrojowejporoku1989,ak-
tualnej sytuacji politycznej, nauce (w
związku z obchodami Roku Mate-
matyki)ipolskiejszkole.Oprócztego:
koncertymuzyczne,wystawa„Twarze
ZAiKS-u”, warsztaty rysunkowe i
wykładynatematprawaautorskiego.
gryźliny - 14 czerwca (piątek) 2019
r. o godz. 18:00. Sołtys i Rada Sołec-
kawsiGryźlinyorazKołoGospodyń
Wiejskich "Białki Warmińskie" do
świetlicy wiejskiej w Gryźlinach na
wernisaż wystawy twórczości Koła
Malarskiego działającego przy GOK
w Stawigudzie. Wstęp otwarty dla
wszystkich chętnych, Zapraszamy!
ruś-22czerwca(sobota)2019r.godz.
19:00 DWUBÓJ FLISACKI -wyda-
rzenie rowerowo-kajakowe. PRO-
GRAM: Spotkanie rowerzystów im-
prezy na Rynku Starego Miasta przy
fontannie,wyjazdnatrasędoRusi(ro-
wery własne), Dojazd do Bartąga na
skwer nad Łyną/ Bartąg 28A (bądź
dołączeniewtymmiejscudogrupy i
rozpoczęcie dwuboju),Przejazd na
plażę w Rusi, 10:30 Rozpoczęcie
spływukajakowegowRusidoOlszty-
na (ok. 12 km), Zakończenie spływu
w Olsztynie w Parku Centralnym,
Przewóz uczestników autokarem do
Rusi, 15:00 Zakończenie dwuboju
podczasFestynuwRusi.Kosztuczest-
nictwa: 15 zł/ os.

KRÓTKO
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Samorząd Warmii i Mazur jako
pierwszy w kraju wdrożył program
zakładający 50-procentowe dofi-
nansowanie gmin, które zaimple-
mentują u siebie tę nowoczesną
formę technologicznego wsparcia
osób w wieku dojrzałym. Do grona
samorządów lokalnych, które
wprowadziły to rozwiązanie, 5
czerwca 2019 roku w sali sesyjnej
urzędu marszałkowskiego w
Olsztynie dołączyły gminy: Bar-
ciany, Dubeninki, Dywity, Kolno,
Lidzbark, miasto Działdowo, Gó-
rowo Iławeckie, miasto Kętrzyn,
Olsztynek, Płośnica, Pozezdrze,
Purda, Ryn, Srokowo, Tolkmicko,
gmina wiejska Bartoszyce i gmina
wiejska Kętrzyn. Łącznie na War-

mii i Mazurach do programu przy-
stąpiło 51 gmin.
System teleopieki nad seniorami,
zwany również “przyciskiem życia”,
polega na tym, że osoba starsza,
mieszkająca samotnie, otrzymuje
od przedstawicieli gminy urządze-
nie z wbudowanym systemem
alarmowym. Może ono mieć formę
breloka, wisiorka zawieszanego na
szyi lub bransoletki na rękę z przy-
ciskiem SOS. W razie potrzeby se-
nior naciska guzik alarmowy
urządzenia i przez telefon stacjo-
narny lub komórkowy łączy się w
trybie głośnomówiącym z centrum
monitoringu. Obsługujący w cen-
trali dysponuje telefonami do bli-
skich osób objętych opieką, może

też na przykład sam zdecydować o
wezwaniu pomocy lekarskiej.
– Nieustannie czynimy starania o
jak najszerszy udział samorządowy
we wdrażaniu teleopieki, bo są to
rozwiązania bardzo pomocne w co-
dziennym funkcjonowaniu osób
starszych – mówi marszałek woje-
wództwa gustaw marek brzezin.
– Cieszymy się, że popularność
“przycisku życia” zatacza coraz szer-
sze kręgi. Zabezpieczyliśmy w
budżecie województwa niezbędne
środki na rozwój programu. Bę-
dziemy chcieli go wpisać do unijnych
funduszy, ale w razie potrzeby bę-
dziemy też finansować samodziel-
nie, bo ten system jest po prostu
bardzo potrzebny i zdaje egzamin.

Zmiany demograficzne są nie-
ubłagane. Coraz więcej osób star-
szych jest też samotnych, np. z

powodu emigracji ich dzieci za gra-
nicę czy do większych miast.

red

Czy twoja gmina prowadzi teleopiekę?

Kolejne 17 samorządów lokalnych z Warmii i Mazur dołączyło właśnie do systemu obejmującego
teleopieką osoby starsze. Dzięki dofinansowaniu samorządu województwa z "przycisku życia"
może korzystać w regionie już ponad 1000 seniorów.

Trzeci od lewej: Marek Gustaw Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego w otoczeniu burmistrzów i wójtów gmin, które przystapiły do programu teleopieki

Wszystkie umowy zostały zawarte z marszałkiem województwa

Część polskich samorządów po-
zostawiła kwoty, które były zapi-
sane w budżecie do dyspozycji
dyrektorów szkół. Inne pracują nad
podobnymi rozwiązaniami. Padły
na przykład propozycje pod-
wyższenia płac do tych, które rząd
zaproponował od września. Powiat
Olsztyński jest organem pro-
wadzącym dla pięciu szkół ponad-
gimnazjalnych. Tylko w samym
Zespole Szkół im. Krzysztofa Cele-
styna Mrongowiusza w Olsztynku
kwota potrąceń wynagrodzeń sięg-
nęła 32 tysięcy złotych. We wszyst-
kich placówkach ta niewypłacona
kwota to około 100 tysięcy złotych.
Oczekiwania środowiska nauczy-

cielskiego są takie, że zostanie to w
jakiś sposób zrekompensowane.
Jeszcze podczas trwania strajku
prezes oddziału ZNP w Olsztynku
roman Hodyra przedstawiał Za-
rządowi Powiatu bieżącą sytuację
i oczekiwania nauczycieli. Sta-
rosta andrzej abako, pytany na
ostatniej Radzie Powiatu przez
przewodniczącego jerzego la-
skowskiego o to, jakie jest stano-
wisko Zarządu Powiatu w tej
sprawie, nie udzielił jednoznacz-
nej odpowiedzi. Zdecydowanym
zwolennikiem zrekompensowania
nauczycielom utraconych pensji
jest członek Zarządu Powiatu
artur wrochna.- Subwencje oś-

wiatowe, zgodnie z prawem, trafiły
do samorządów. Są one niższe od
naszych potrzeb. Powiat dokłada
do subwencji kilka milionów
złotych. Uważam, że niewłaściwe
byłoby zmniejszanie deficytu po-
wiatu kosztem nauczycieli, którzy,
moim zdaniem, strajkowali w
słusznej sprawie. Walczyli nie tylko o
wyższe zarobki, ale także przeciwko,
nieudanej, reformie oświatowej.
Myślę, że powinniśmy się przychylić
do oczekiwań nauczycieli. Będę na
ten temat rozmawiał z klubem
Koalicji Obywatelskiej, ponieważ
chciałbym uzyskać jego akceptację.
Rozmawiałem już z wicestarostą.
Trudno powiedzieć, jakie będzie sta-

nowisko wszystkich, natomiast bę-
dzie to na pewno przedmiotem spot-
kania w najbliższych dniach.
Wówczas zaprezentuję tę sprawę
łącznie z propozycjami uchwał. We
współpracy z ZNP będę chciał prze-
konać Zarząd Powiatu, żeby pie-

niądze wróciły do nauczycieli, bo na
to zasługują.
artur wrochna jest zdania, że naj-
lepszym rozwiązaniem sprawy
byłoby uchwalenie maksymalnie
wysokich dodatków motywacyj-
nych na kilka miesięcy, tak, aby
przez ten czas zrekompensować
straty finansowe nauczycieli. W
niektórych, jednostkowych przy-
padkach, kwota potrąceń wypłaty
wyniosła 2 tysiące złotych brutto.
-Następna sesja zwyczajna odbędzie
się 28 czerwca, ale jest to sesja abso-
lutoryjna i myślę, że zostało za mało
casu, aby dobrze się przygotować.
Uważam, że najlepiej będzie zwołać
nadzwyczajną sesję we wrześniu.
Będzie czas, żeby ten problem roz-
wiązać i wypłacić nauczycielom pie-
niądze do końca roku – kończy
artur wrochna. rad

Powiat Olsztyński będzie się zastanawiał nad wypłatami dla nauczycieli
Na początku kwietnia rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli. Pod koniec tego miesiąca
pedagodzy wrócili do szkół. Za czas powstrzymywania się od pracy nie otrzymali wynagrodzeń.
Wiele samorządów próbuje na różne sposoby zrekompensować nauczycielom tę stratę.

Artur Wrochna, członek Zarządu
Powiatu Olsztyńskiego
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Program jest adresowany do ak-
tywnych liderów miejskich i lide-
rów wpływu reprezentujących
różne sektory, różne wizje i inte-
resy: przedstawicieli samorządu
miasta, osób kierujących instytu-
cjami publicznymi, liderów ruchów
miejskich i nieformalnych grup,
przedsiębiorców zaangażowanych
w rozwój miasta, liderów organiza-
cji pozarządowych i przedstawicieli
mediów lokalnych.
Jest to program kształcenia miej-
skich liderów z uwzględnieniem lo-
kalnej diagnozy i interesów
społeczności. Opiera się na uzna-
niu, że przywództwo w mieście leży
w wielu rękach. Program powstał w
wyniku współpracy z New Mem-
phis Institute przy wsparciu Amba-
sady Stanów Zjednoczonych.
Obecnie realizowany jest wraz z
Fundacją Veolia Polska – partne-
rem strategicznym.
Organizatorzy twierdza, że Warmia
jest idealnym miejscem do tego,
żeby znaleźć w nim potencjalnych
liderów.- Współpraca z samo-
rządem, jest podstawą, do tego, żeby
prowadzić Szkołę Liderów Miast.
Obserwujemy również, że Warmia
jest takim miejscem, które ludzie ko-

chają, ale również je opuszczają. Jest
to miejsce, w którym warto zain-
westować w ludzi. Ważne, aby lu-
dzie byli gotowi do tego, żeby działać
na korzyść tego miejsca i aby czynić
je miejscem, nie tylko atrakcyjnym
turystycznie, ale również miejscem,
w którym można zostać na całe
życie – powiedziała Katarzyna
czajka-chełmińska, prezeska
Fundacji Szkoła liderów.
Szkoła Liderów Miast to m.in.: za-
awansowany kurs przywództwa
obejmujący warsztaty umiejętności
przywódczych, komunikacji i myś-
lenia strategicznego, seminaria i
warsztaty eksperckie z zakresu wie-
dzy o mieście, wspólne budowanie
lokalnego networkingu aktywnych
liderów i liderek miasta, praca nad
rekomendacjami rozwojowymi dla
miasta jako odpowiedzi na naj-
ważniejsze wyzwania przyszłości i
spotkania z ekspertami w dziedzi-
nie rozwoju miast i przywództwa
lokalnego.
Szkoła Liderów, wspierana jest
przez Fundację Veolia Polska.-
Nasza rola polega na tym, żeby
współtworzyć ten program, ale rów-
nież go współfinansować. My jako
fundacja korporacyjna, otrzymu-

jemy środki od naszych fundatorów.
Szkoła Liderów Miast to nasz fla-
gowy program. Wszystkim naszym
programom, które realizujemy, przy-
świeca jedna idea, którą jest
współpraca międzysektorowa. Bar-

dzo nam zależy na angażowaniu
mieszkańców, w życie społeczne
miast, a nie da się tego robić bez

współpracy- mówiła agnieszka
Kazimierska, menadżer ds. pro-
jektów Strategicznych w Fundacji
Veolia polska.
burmistrz lidzbarka warmiń-
skiego, jacek wiśniowski jest
przekonany, że uda się znaleźć no-
wych liderów miasta.- Najważnie-
jsze jest to, żeby Szkoła Liderów, była
tam gdzie jest taka potrzeba. Myślę,

że w takich miastach jak Lidzbark
Warmiński, Orneta, Braniewo czy
Dobre Miasto, jest potrzebne,

żebyśmy tworzyli taką grupę przy-
szłych liderów, którzy będą pomagali
w rozwoju miasta i sprawiali, żeby
jego funkcjonalność była jak naj-
większa.
Liderzy są potrzebni, aby można
było myśleć o długofalowej wizji.-
Musimy zbudować taki program
rozwoju naszego miasta, który byłby
najbardziej optymalny i skuteczny

za 10 czy 20 lat, a potencjalni liderzy,
mogą pomóc nam taki plan nakreś-
lić – dodał jacek wiśniowski.

W Warmińskiej Szkole Liderów
uczestniczy 35 osób. W dniu roz-
poczęcia zajęć słuchacze mieli
okazję do integracji, a także do tego,
aby dowiedzieć się, co ich czeka
podczas zajęć i warsztatów. Bur-
mistrzowie i przedstawiciele czte-
rech miast – Braniewa, Dobrego
Miasta, Lidzbarka Warmińskiego i
Ornety podpisali listy intencyjne, a
także przekazali uczestnikom,
cenne wskazówki.
Uczestnicy Szkoły Liderów pod-
kreślają, że nigdy nie jest za późno
na naukę i dzięki uczestnictwu w
zajęciach będą mogli się dalej roz-
wijać. Wszyscy jednym głosem po-
wtarzają, że chcą przede wszystkim,
żeby miasto, w którym mieszkają
rozwijało się i aby jak najwięcej
osób, brało czynny udział w życiu
społecznym miasta.
Jednak, aby liderzy mogli wykony-
wać pracę, ważna jest również
współpraca pomiędzy mieszkań-
cami a samorządem, która obecnie
nie wszędzie wygląda dobrze.- W
Dobrym Mieście obecnie współ-
praca z samorządem nie jest łatwa.
Liczę na to, ze urząd będzie jeszcze
bardziej otwarty na mieszkańców i
będzie brał ich zdanie pod uwagę –
powiedziała natalia gierwia-
towska, mieszkanka dobrego
miasta i uczestniczka warmiń-
skiej Szkoły liderów. raf

Rozpoczęły się zajęcia w Warmińskiej Szkole Liderów
Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim była miejscem, w którym zainaugurowano War-
mińską Szkołę Liderów. W zajęciach uczestniczą liderzy z Lidzbarka Warmińskiego, Dobrego
Miasta, Braniewa i Ornety.

-Myślę, że radni doceniają moją pracę, widzą, że gmina cały czas się rozwija, zyskuje środki zewnętrzne, stara się roz-
wiązywać mniejsze i większe problemy mieszkańców - mówi wójt Sławomir Kowalczyk. Ubiegłoroczny budżet był
bardzo trudny, zresztą, jest tak, od kiedy pełnię funkcję włodarza gminy. Cały czas pozyskujemy środki zewnętrzne,
a wiadomo, że na realizację programów potrzeba także wkładu własnego. Chciałoby się wykorzystać wszystkie do-
tacje, ale niestety, musimy wybierać. Staramy się realizować w pierwszej kolejności te inwestycje, które mają dofi-
nansowanie zewnętrzne i są społecznie użyteczne, jak wodociągi lub przynoszą oszczędności, tak jak instalacja
fotowoltaiczna. Tego-
roczny budżet jest na
półmetku realizacji. W
tym roku gmina również
zdecydowała się na rozpo-
częcie wielu inwestycji. W
tej chwili została już pod-
pisana umowa na przebu-
dowę byłej siedziby
Biblioteki Publicznej,
gdzie zostaną urządzone
garaże dla OSP Świątki.
Drużyna strażacka zosta-
nie zaopatrzona w nowe
wozy bojowe. W chwili
obecnej organizowane są
przetargi na budowę
małych obwodnic w
Świątkach i drogi rolniczej
w Brzydowie. Gmina
otrzymała też pozytywną
decyzję o dofinansowaniu
otwartej strefy aktywności
w Różynce.

rad

Wójt Świątek z absolutorium
Radni Gminy na ostatniej sesji jednomyślnie udzielili absolutorium wójtowi Sławomirowi Ko-
walczykowi za realizację budżetu w 2018 roku.

Podziękowania i gratulacje.Od lewej Sławomir Kowalczyk, wójt Gminy Świątki
i Dobrosława Sztajnborn, skarbnik Gminy Świątki

-Nie było między nami żadnych
kwasów i niesnasek, ale uznaliśmy,
że tak będzie z korzyścią dla na-
szych mieszkańców- mówi marta
wiśniewska, nowowybrana
sołtys Łumpii. Mieszkańcy liczą
na to, że teraz, jako samodzielne
sołectwo, będą mogli liczyć na
większe wsparcie ze strony Gminy
Świątki. Jest kilka spraw do
załatwienia, na przykład rozbiórka
kotłowni, która w tej chwili za-
graża bezpieczeństwu mieszkań-
ców, czy budowa nowego boiska
dla dzieci. -Chcemy, żeby Łumpia
nie była wykluczona ze społecz-
ności gminy– kontynuuje marta
wiśniewska- Otrzymywaliśmy
pieniądze sołeckie i dokonywaliśmy
niezbędnych zakupów , ale nic poza
tym się u nas nie działo, a sołtys nie
przyjeżdżał nawet na spotkania
mieszkańców i tak naprawdę, nie
wiedzieliśmy, co się dzieje w gminie.
Ze swojej strony zrobię wszystko i
jestem bardzo zmotywowana do
tego, żeby poprawić warunki życia
w naszej wsi, oczywiście, dając
wiele od siebie, a nie - tylko
żądając- kończy marta wiś-
niewska.

Nowe sołectwo w Gminie Świątki
Nowe sołectwo Łumpia powstało zgodnie z wolą mieszkańców, którzy chcieli oddzielić się od
Włodowa.

Marta Wiśniewska tak jak pozostali sołtysi w nowej kadencji otrzymała tabli-
cę informacyjną

Szkoła Liderów na pamiątkowym zdjęciu w dniu rozpoczęcia zajęć
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- jakie były przesłanki likwidacji
ośrodka Sportu i rekreacji?
Główną przyczyną są spodziewane
oszczędności w budżecie Gminy
Dobre Miasto. W mojej ocenie roz-
członkowanie infrastruktury, która
jest obecnie w zasobach OSiR-u nie
będzie dobrze służyć rozwojowi
sportuwnaszejgminie.Dotychczas
opiekowaliśmy się krytą pływalnią,
trzema przystaniami kajakowymi-
w Kłódce, w Smolajnach i przy ko-
legiacie, stadionem miejskim, plażą
miejską, Orlikiem, pumptrackiem,
Centrum Aktywizacji Zawodowej,
parkingiem dla kamperów. Wszę-
dzie tam trzeba dbać o porządek,
dokonywaćniezbędnychremontów
i napraw, wykaszać trawę, wywozić
śmieci. W sumie mamy 7 hektarów
terenu do koszenia i trzeba to robić
co 7-10 dni. Nikt tego nie zrobi za
darmo. Kiedy w 2014 roku objąłem
stanowisko dyrektora, zajmował się
tym Zakład Gospodarki Komunal-
nej. Jak zobaczyłem w umowie, że
gmina OSiR płaci za to 60 tysięcy
złotych rocznie, uznałem, że nie
możemy tak trwonić samorządo-
wych pieniędzy. Dołożyłem obo-
wiązków swoim konserwatorom,
ale w zamian znaczna część pra-
cowników otrzymała umowę o
pracę na pełny etat (było 3/4). Wiele
prac wykonaliśmy też we własnym
zakresie np. na plaży miejskiej. Wy-
remontowaliśmy już 19 domków,
ostatnie cztery jesienią 2018 roku za
kwotę 20 tysięcy złotych. Gdyby to
robiła firma zewnętrzna, koszt
wzrósłby trzykrotnie. Mam też
wątpliwościcododalszegofunkcjo-
nowania budynku, znajdującego się
na stadionie. Stadion miejski przej-
mie najprawdopodobniej DKS. Pa-
wilon, o którym mówię, w 2014
roku został zamknięty przez Sane-
pid, a zarządzał nim wówczas właś-
nie klub sportowy. OSiR
przeprowadził remont kapitalny
obiektu. Obawiam się, że historia z
2014 roku może się powtórzyć.
Chcę tu wyraźnie zaznaczyć, że nie
mampretensjidoDKS-u,ponieważ
ludzie pracują tam społecznie, z
pasji. Co innego, jeśli dbanie o stan
budynku jest wpisane w obowiązki
pracownika etatowego.
- obietnica burmistrza, która
padła z jego ust na ostatniej sesji
była taka, że pieniądze zaoszczę-
dzonewramachlikwidacjioSir-u
zostaną częściowo przekazane na
działalność klubów sportowych.
może wobec tego kluby wygospo-
darują pieniądze na utrzymanie
obiektu w dobrym stanie?
- Jeślipowstanąetaty, tobędzietoza-

przeczenie idei likwidacji OSiR-u.
Zaoszczędzone środki, moim zda-
niem, to pieniądze wirtualne. Jeżeli
nie będzie dyrektora Ośrodka
Sportu, to trzeba będzie zatrudnić
koordynatora w Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym i Sportowym.
Na sesji chciałem zapytać o to, kto
przejmie, w związku z likwidacją
etatu księgowej, za zwykłe „dzię-
kuję”, fakturowanie i rozliczanie
kwot w wysokości ponad dwóch
milionów złotych po stronnie wy-
datków i prawie miliona po stronie
dochodów,botakibyłbudżetOSiR-
u. Już teraz nasza księgowa zostaje
pogodzinach,żebywszystkotermi-
nowo rozliczyć. Czy ktoś to zrobi
społecznie? Trzeba będzie utworzyć
nowy etat, więc gdzie tu są oszczęd-
ności? Pływalnia zostanie wyjęta ze
struktury,podlegającejkoordynato-
rowi z CKBiS i w związku z tym zo-
stanie powołany nowy kierownik
pływalni w ramach pół etatu kie-
rownika i pół etatu ratownika. Ge-
neruje to kolejne dodatkowe koszty.
W tej chwili mamy etat kierownika
obiektów sportowo- rekreacyjnych,
przekształcony ze stanowiska kon-
serwatora ze zwiększonym dodat-
kiem motywacyjnym. Tak jak
powiedziałem, oszczędności sąwir-
tualne. Jeśli orlik przejdzie pod ad-
ministrację SP3, to jak rozumiem z
panią sprzątającą i animatorem
sportutampracującymi.Wzwiązku
z tym, trzeba będzie zatrudnić do-
datkową panią sprzątającą na
pływalni, bo ta z orlika pracowała
także na basenie. Panie sprzątające
napływalninieporadząsobiewtym
okrojonym składzie z utrzymaniem
czystości.
- jak wygląda sytuacja osób , za-
trudnionych obecnie w dobro-
miejskim oSir?
- Pracownicy techniczni w więk-
szości pozostaną imająpespektywę
dalszego zatrudnienia. Jest to 25
osób. Zwolnienia dotyczyć będą
obsługiadministracyjnej ibiurowej-
dyrektora, księgowej i pani, zaj-
mującej się obsługą sekretariatu,
płacami i kadrami. Są to trzy osoby.
Myślę, że trzeba będzie utworzyć
przynajmniej pół etatu dla kogoś,
kto przejmie obsługę kadrową tych
25 pracowników.
-czy jest zagrożenie, że miesz-
kańcy gminy coś stracą po likwi-
dacji oSir-u?
Najistotniejsze z punktu widzenia

mieszkańca gminy jest to, czy koor-
dynator, zatrudniony w CKBiS po-
radzi sobie w pojedynkę z
organizacją imprez. Pewnie część z
nichzostaniewykreślonazkalenda-

rza w ramach oszczędności. Inne
miasta inwestują w kulturę i sport,
bo chcą podnieść komfort życia
mieszkańców i promować swoją
miejscowość.PrzykłademjestLidz-
bark Warmiński, gdzie powstało
kilka fajnych obiektów sportowych,
funkcjonują termy i korty tenisowe.
Realizuje się tam projekty sportowe
o randze ogólnopolskiej, np. Festi-
wal Biegowy im. Mikołaja Koper-
nika. Chciałem także w Dobrym
Mieściezorganizowaćimprezęoza-
sięgu regionalnym a, być może,
ogólnopolskim. Mamy idealne wa-
runkidoorganizowania bardzo po-
pularnych zawodów triathlo-
nowych. Jest jezioro i plaża miejska
z bazą noclegową i żywieniową,
piękne ścieżki biegowe i trasy rowe-
rowe. Z roku na rok impreza sta-
wałaby się coraz bardziej znana.
Próbowałem przebić się z tym po-
mysłem,alenikogotonie interesuje.
Wiadomo, że , jako organizator nie-
uchronnie ponieślibyśmy pewne
koszty, ale byłaby to autentyczna
promocja naszego miasta i okolic.
Dobromiejski Klub Biegacza „Od-
cisk” kosztuje rocznie ok. 7 tysięcy
złotych. Słyszę zarzuty, że to dużo,

ale pewnie niewielu mieszkańców
gminy wie o tym, że zawodnicy re-
prezentujący OSiR i Dobre Miasto
biorą udział w licznych biegach
ulicznych, maratonach i mistrzo-
stwach Polski weteranów, i osiągają
w tych zawodach „medalowe” suk-
cesy.OstatniobylinaMistrzostwach
Świata w Hiszpanii, gdzie z powo-
dzeniem promowali naszą gminę.
Czy to naprawdę tak duży wydatek,
te 7 tysięcy złotych, jeśli nasi miesz-
kańcy dwa razy w tygodniu odby-
wają profesjonalne zajęcia z
instruktorem, nie gnuśnieją przed
telewizorem i pokazują innym, jak
utrzymaćzdrowie i formę?Tosamo
czynią np. członkowie w sekcjach
pływackiej i fitness.Różnica jest jed-
nak taka, że są to sekcje dochodowe
i OSiR nie dokłada nawet
przysłowiowejzłotówki.Ciekawjes-
tem jak to będzie funkcjonować w
koncepcji lansowanej przez Pana
Burmistrza.
- jak pan myśli, dlaczego bur-
mistrz jarosław Kowalski nie
chciał, żeby pan podczas sesji,
przed głosowaniem podzielił się
swoimi uwagami w sprawie likwi-
dacji oSir-u?

- Nie mam pojęcia. Pan burmistrz
jestmoimprzełożonym,odpowiada
na wszystkie pytania radnych, cza-
sami udziela mi głosu, jeśli nie zna
szczegółów omawianych spraw. W
tym przypadku prawdopodobnie
uznał, że udzielił wyczerpujących
odpowiedzinapytaniaradnychinie
widziałpotrzebyangażowaniamojej
osoby. Uważam jednak, że, gdybym
był dopuszczony do głosu, radni
uzyskaliby więcej przesłanek za
podjęciem takiej lub innej decyzji.
Nikogo do niczego nie nakła-
niałbym, bo mam świadomość, że
jestem tylko pracownikiem i mam
nad sobą szefa. Uzupełnienie w
szczegółach kosztów naszych im-
prezrekreacyjno-sportowych, funk-
cjonowania Ośrodka, utrzymania
infrastruktury,poszerzyłobywiedzę

radnych, co pozwoliłoby na podję-
cie, być może bardziej świadomej
decyzji.Tylkotochciałemprzekazać
opinii społecznej i radnym.
- jednym z zarzutów podnoszo-
nych wobec pana jest sprawa
używania samochodu służbo-
wego do prywatnych celów.
Infrastruktura gminna jest dość
często dewastowana przez miej-
scowąchuliganerię.Przykłademjest
przystań kajakowa przy kolegiacie,
która jest rozbijana 3-4 razy w roku.
To rodzi dodatkowe koszty. W
związku z tym, że jest w centrum
miasta, musi być szybko napra-
wiona.Zakupiłemdrewnonakwotę
ok. 6 tysięcy złotych- wystarczy na
ten sezon i na następny. Drewno
leży w tartaku. Samochód istotnie
kręci się po mieście, ale dyrektor nie
załatwia wówczas swoich prywat-
nych spraw. Muszę pojechać na
przystań, na plażę, do stolarni. Jest
też faktem, że przychyliłem się do
prośbypracownikaoudostępnienie
samochodu w celu przywiezienia
mebli dla dzieci. Poleciłem mu na-
pisać podanie. Pracownik podał
datęwypożyczeniawozu,cel i zobo-
wiązał się pokryć koszty paliwa. Na
drugi dzień otrzymałem paragon
zakupu paliwa, koszty eksploatacji
zostałyzatemzwrócone.Sprawado-
tyczy pana samotnie wycho-
wującegokilkorodzieci.Trudnonie
pomóc w takiej sytuacji. rad

Mieszkańcy mogą stracić na pochopnej likwidacji OSiR-u
Na ostatniej sesji Rady Miasta w Dobrym Mieście radni zdecydowali o zlikwidowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zdążył dźwignąć z ruin
domki letniskowenadjez.Limajno,przejętepobyłejWarfamie.OSiRmiałplanzmniejszeniadeficytuwkrytejpływalnio350tys.złotych.Jed-
nakburmistrzDobrego Miasta nie zgodził się, byprzedgłosowaniem dyrektor OSiR-u mógł zabrać głos,przedstawiającradnymargumenty za
pozostawieniemzakładujednostkibudżetowejgminywniezmienionymkształcie.ZeZbigniewemWójcikiem,dyrektoremOSiR-urozmawia-
my o przyczynach i skutkach likwidacji jednostki budżetowej.

Zbigniew Wójcik,dyrektor OSiR-u w
Dobrym Mieście na Dobromiejskim
Biegu Niepodległości

Opinie radnych na temat likwidacji
OSiR-u w Dobrym Mieście:
Radna anna barbachowska,
głosowała „za” likwidacją ośrodka: -
Byłam przeciwna likwidacji OSiR-u,
ale dostałam opinie klubów sporto-
wych i dlatego zdecydowałam się
zmienić zdanie. Uważałam, że jak
OSiR będzie dalej oddzielną insty-
tucją, będzie to z korzyścią dla
wszystkich. Do zmiany decyzji prze-
konały mnie tylko i wyłącznie
wspomniane wcześniej opinie klu-
bów, ponieważ na samej sesji, tak
naprawdę nie dowiedzieliśmy się
nawet, na co konkretnie ewentualne
zaoszczędzone środki mogłyby zos-
tać przekazane. Nie otrzymaliśmy
żadnych konkretów.
Przeciw likwidacji ośrodka była
tylko dwójka radnych:
- Uczestniczyłem wcześniej, jako
radny w tworzeniu tego ośrodka i
wydaje mi się, że nie było podanych
rzetelnych faktów, odnośnie tego, dla-
czego OSiR mamy zlikwidować. Nie-
dopełniono, ze strony Urzędu
Miasta, wszystkich czynności praw-
nych. Bez pytania o zdanie pracow-
ników, podjęto taką decyzję. Na sesji

nie padły również żadne konkretne
kwoty, jakie miasto miałoby na lik-
widacji ośrodka zaoszczędzić. Raz
słyszeliśmy o 400 tysiącach, następ-
nie o 500 tysiącach, więc teraz nie
wiem, czy mam średnią z tego wy-
ciągnąć? Dla mnie takie ogólnikowe
stwierdzenia były za mało przekony-
wujące – powiedział radny ed-
mund wawirowicz.
-Podczas XI Sesji Rady Miejskiej
zagłosowałam przeciwko likwidacji
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Dobrym Mieście, ponieważ
uważam, że reorganizacja Ośrodka

Sportu i Rekreacji oraz Centrum
Kulturalno- Bibliotecznego w
Dobrym Mieście nie została przygo-
towana z należytą starannością. Po-
mimo, że temat reorganizacji był
dyskutowany już od dłuższego czasu,
nie mogliśmy, jako radni otrzymać
od burmistrza konkretnych planów
dotyczących przewidywanych
zmian. Struktura organizacyjna
Centrum Kulturalno- Bibliotecznego
poszerzonego o zadania dotychcza-
sowego Ośrodka Sportu i Rekreacji
została przedstawiona nam dopiero
podczas sesji. Nie otrzymaliśmy rów-

nież wyliczeń, które wskazywałaby
jednoznacznie jakie konkretnie
oszczędności przyniesie Gminie taka
zmiana organizacyjna. Burmistrz
nie przedstawił również jak będzie
wyglądała po reorganizacji działal-
ność kulturalna oraz biblioteczna.
Przedstawiono jedynie opinię trzech
środowisk sportowych, nie zapytano
o zdanie przedstawicieli kultury. W
obecnej chwili trudno określić jakie
będą to oszczędności, źródłem tych
oszczędności ma być jedynie likwi-
dacja 7 etatów- powiedziała radna
joanna wasilewska. raf

Radni „za” i „przeciw”

Radny Edward WawirowiczRadna Anna BarbachowskaRadna Joanna Wasilewska

Uchwała o likwidacji OSiR-u
przeszła 7 głosami „za”, 2 oso-
by były „przeciw”, 5 radnych
„wstrzymało się” od głosu, a
jeden radny był nieobecny.
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„Hitowy” spektakl olsztyńskiego
teatru – „ja ciebie kocham! ach,
te słowa tak dziwnie w moim
sercu brzmią…” powraca na
Scenę dużą „jaracza”. przedsta-
wienie to swego rodzaju koncert
z muzyką Stanisława moniuszki
w nowych, współczesnych
aranżacjach. Warto dodać, że
olsztyńscy aktorzy wystąpili na
dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
w Warszawie, w ramach koncertu
Narodowe Granie z okazji 200.
rocznicy urodzin Moniuszki, jako

jedyny teatr z kraju!
Reżyserka spektaklu, doskonale
znana starszej części widzów, Bar-
bara Dziekan tak mówi o swoim
przedstawieniu: W powszechnej
wyobraźni Stanisław Moniuszko
(1819 - 1872) jawi się jako wielki
twórca dwóch oper: „Halki” i
„Strasznego dworu”. Tymczasem
ten wspaniały kompozytor, skromny
człowiek i wielki patriota żyjący w
czasach zaborów, komponował
także pieśni do użytku domowego,
przeznaczone do śpiewania dla

każdego. Moniuszko zamawiał tek-
sty u wybitnych polskich poetów.
Pragnął, by „Śpiewnik domowy “
(ok. 400 pieśni pisanych przez całe
życie) stał się swoistą antologią pol-
skiej poezji. I tak powstały pieśni do
poezji Mickiewicza, Kraszewskiego,
Fredry, Asnyka, Syrokomli a także
do tłumaczeń Szekspira, Goethego,
Schillera. Pieśni te zyskały ogromną
popularność i stały się szkołą języka
i literatury dzięki oryginalnej i pro-
stej, pełnej uczuć i emocji, na-
tchnionej i wzruszającej muzyce

Moniuszki.
Dwieście lat po narodzinach tego
wielkiego polskiego kompozytora,
przenosimy Jego twórczość we
współczesne czasy, więc i Jego mu-
zyka ma współczesne brzmienie
dzięki nowym aranżacjom - od blu-
esa, jazzu, rocka do funky, hip -
hopu czy reggae.
Zapraszam Państwa na ten
wyjątkowy, muzyczny spektakl.
Spektakl będzie można zobaczyć
jedynie w dniach 20-22 czerwca.
Szczegóły na www.teatr.olsztyn.pl

Moniuszko ponownie w Teatrze Jaracza!

Bitwa pod Lidzbarkiem Warmiń-
skim, w historii znana jako bitwa
pod Heilsbergiem, to ważne wyda-
rzenie rozstrzygającej kampanii
wiosennej. Została stoczona 10
czerwca 1807 r. a jej ostatnie akordy
przedłużyły się do następnego dnia.
Była istotnym elementem wojny
Napoleona z IV koalicją (1806 –
1807). Pod względem liczebności

obecnych w niej wojsk (napoleoń-
skich i rosyjsko-pruskich) i ponie-
sionych przez obie strony strat była
największą batalią napoleońską
stoczoną w polu na dzisiejszym ob-
szarze Polski.
Obecnie rekonstrukcja organizo-
wana jest, na historycznym stano-
wisku wojsk rosyjsko-pruskich.
Aktualnie w tym miejscu zbudo-

wano szaniec, ziemianki i budynki
wojskowe. W miejscu rekonstruk-
cji utworzony jest przed bitwą obóz
oraz targ historyczny.
Rekonstrukcja w Lidzbarku War-
mińskim, cieszy się sporym zainte-
resowaniem.- Jeżeli chodzi o bitwy
napoleońskie, to był mały kryzys, ale
teraz jest duże zainteresowanie. Z
nieoficjalnych informacji, wiadomo,

że coraz mniej tych bitew się od-
bywa, więc rekonstruktorzy, nie
mają gdzie tej swoje pasji uprawiać
i dlatego bardzo dużo osób się do nas
zgłasza. Poza tym należy przypo-
mnieć, że jest to największa napo-
leońska bitwa w Polsce i największa
rekonstrukcja z czasów napoleoń-
skich – powiedziała marta czer-
wonik-Łapko z lidzbarskiego
dom Kultury.
W tym roku w rekonstrukcji,
udział wzięło blisko 300 osób z całej
Polski, Rosji, Litwy, Łotwy i Czech.
Bitwa ta zapisała miasto na stałe w
historii.- Dzięki tej bitwie Lidzbark
Warmiński jest zapisany na Łuku
Triumfalnym w Paryżu, ponieważ
była to jedna z największych bitew
Napoleona – dodaje marta czer-
wonik-Łapko.
Warto zaznaczyć, że obchody 212
rocznicy Bitwy pod Heilsbergiem,

trwały dwa dni. Można było wziąć
udział w prelekcji pt. Napoleon na
Warmii, którą wygłosił dr hab. To-
masz Strzeżek. Był przedstawiany
również spektakl rekonstrukcyjny
w przestrzeni miejskiej, a każdy kto
miał ochotę, mógł skorzystać z do-
godności, jakie oferował jarmark
historyczny, zlokalizowany przy
Termach Warmińskich.
Oczywiście przy okazji rekonstruk-

cji, nie mogło zabraknąć pokazów
sprzętu wojskowego. Mieszkańcy i
goście mogli zwiedzić XIX-
wieczny obóz wojskowy, obejrzeć
pokaz musztry historycznej, a także
namiot Sztabu Napoleona.
Obchody zakończyła, potańcówka
kostiumowa przy ognisku i muzyce
na żywo oraz warsztaty tańców re-
gionalnych i pokaz tańca z ogniem.

raf

Rekonstrukcja Bitwy pod Heilsbergiem

na przywitanie wakacji zapraszamy do oranżerii kultury w lidz-
barku warmińskim na koncert cio Vacanza - 13.06.2019, w czwar-
tek, o godz. 18:00.

Wystąpią uczniowie klas śpiewu i perkusji z Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II st. w Olsztynie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Lidzbarku Warmińskim.
Opiekunami merytorycznymi uczniów jest znane nam małżeństwo mu-
zyków Ewa Alchimowicz-Wójcik i Jacek Wójcik. Podczas koncertu
usłyszymy utwory Bacha, Schuberta, Mozarta, Scarlattiego oraz
Karłowicza. Adeptom sztuki muzycznej akompaniować będą nau-
czyciele muzyki: Łukasz Jóźwiak, Lech Kozakiewicz, Lucyna Żołnie-
rek- Frenszkowska.

Cio Vacanza w Oranżerii
Kultury

Nowy projekt grupy "Teatroholi-
cy Centrum Warsztatu" pt. „PAN-
TA RHEI” to opowieść o prosto-
cie życia, o powtarzającym się
cyklu istnienia. Refleksją na temat
współczesnych radości, i kon-
trastujących problemów. W spek-
taklu humor i melancholia prze-
platają poszczególne momenty
ludzkiego życia – scena jest prze-
cież lustrzanym odbiciem nas sa-
mych. „W spektaklu "Teatroho-
lików", tradycyjnie już, pokażemy
sporo zabawy formą, ciałem i
tekstem” – zapowiada opiekun
grupy, Tomasz Czaplarski.
TEATROHOLICY to grupa w
Olsztyńskim Teatrze Lalek, sku-
piająca młodych adeptów aktor-
stwa. Członkowie nie tylko mają

okazję poznać teatr od strony
kulis , ale również dostają co
roku szansę, by próbować swoich
sił na deskach sceny. W trakcie se-
zonu teatralnego dla słuchaczy
prowadzone są zajęcia z elemen-
tów aktorskich, a także historii i
teorii teatru. Towarzyszą w im-
prezach organizowanych przez
Teatr – np. w ramach Jubileuszu
65-lecia, czy podczas Eko-Teat-
ralnego Dnia Dziecka.

Nabór na początku sezonu arty-
stycznego.
pokaz „panta rHei” - 23
czerwca o 18:00 na dużej scenie
otl.
bilety w cenie 10 zł od osoby do-
stępne w kasie.

Jak młodzi widzą życie
człowieka?
23 czerwca Olsztyński Teatr Lalek zaprasza na kolejny pokaz
młodych adeptów aktorstwa – Teatroholików.

W Lidzbarku Warmińskim, już po raz trzynasty miała miejsce rekonstrukcja Bitwy pod Heilsbergiem. Wzięło w niej udział ponad 300
rekonstruktorów.

Wrogie armie w starciu zbrojnym

Tak prezentowali się żołnierze- rekonstruktorzy w mundurach z epoki napo-
leońskiej

Żołnierze w szyku bojowym
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NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

SPRZEDAM idealną działkę budow-
laną o pow. 16 arów na domek letni-
skowy lub całoroczny. Działka jest za
miastem - Górowo Iławeckie, piękna
okolica. 15.000 zł, tel. 799970771.
OKAZJA! Górowo Iławeckie. Sprze-
dam działkę budowlaną 16 ar. za mias-
tem, idealna na domek letniskowy,
całoroczny. Piękna okolica. 20.000 zł. tel:
799970771.

TANIO sprzedam bezczynszowe M-2, po
remoncie 73 m.kw. z wyp. obok rezer-
watu. 25 min. od Olsztyna. 89.000 zł. Tel.
799970771.

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

ZAOPIEKUJEMY się domem lub miesz-
kaniem emigrujacego na długo, reg.War-
mii. Proszę o sms, przedzwonimy,
tel.727243487.
POSZUKUJĘ pokoju w Olsztynie, do
wynajęcia w weekendy lub na dłuższy

okres, z oddzielnym wejściem. Proszę o
kontakt sms.Tel.727243487.

NIEUCHOMOŚCI KUPIĘ

KUPIĘ każdą nieruchomość: z lokato-
rem, ze służebnością, zadłużone, bez me-
diów, udziały itp. płatność gotówką.
607-333-807.

PRACA DAM

USŁUGI

ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-
743-011.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-
743-011.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-
743-011.

Róża Wiatrów - organizator koloni i obozów dla dzieci i młodzieży

zatrudni osoby na mazurach w okresie
czerwiec, lipiec, sierpień w charakterze:
�� żeglarzy jachtowych, sterników jachtowych

instruktorów żeglarstwa,
��wychowawców kolonijnych,

�� ratowników wopr,
����instruktorów do prowadzenia zajęć z survivalu

paintballa oraz innych aktywności sportowych
prosimy o kontakt pod numerem 732 915 909

praca w opiece 
w niemczech. najwyższe 

zarobki, sprawdzone 
zlecenia, darmowy 

transport. 
legalnie do 1900 euro 

+ premie/bonusy
tel. 530751997 

pFlegeHelden.

Wójt Gminy Świątki informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Świątki znajduje się 
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetar-

gowym - dz. nr 86/3 obręb Świątki, gmina Świątki. 

Więcej inf. na stronie: 
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3983 

Wójt Gminy Świątki informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Świątki znajduje się 
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

Więcej inf. na stronie:
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3984 
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Kibice piłkarscy z Elbląga, mają
ostatnio sporo powodów do ra-
dości. Olimpia zapewniła sobie
utrzymanie na szczeblu drugoligo-
wym, a Concordia zapewniła sobie
awans do trzeciej ligi, a także wy-
walczyła niezwykle cenne trofeum,
jakim jest Wojewódzki Puchar
Polski. W finale elblążanie 5:2 po-
konali trzecioligowy Znicz Biała-
Piska.
-Pojechaliśmy z założeniem, żeby
wygrać ten mecz, ale nie spodzie-
wałem się, że spotkanie zakończy się
takim wynikiem. Dobrze przygoto-
waliśmy się do tego meczu, chłopaki
zrobili kawał dobrej roboty, zosta-
wili serce i zdrowie na boisku i
zasłużyliśmy na zwycięstwo. Bardzo
się cieszymy, że udało nam się wy-
grać w tym sezonie, wszystko co

tylko mogliśmy- powiedział Łukasz
nadolny, trener concordii
elbląg.
Zdobycie pucharu jest zwieńcze-
niem kapitalnego sezonu.-
Głównym celem był awans do trze-
ciej ligi, a ten Puchar Polski, był dla
nas sprawdzianem, jak wyglądamy
na tle trzecioligowców. Trzech z nich
wyeliminowaliśmy, więc mamy po-
wody do radości, ale zdajemy sobie
sprawę, że trzecia liga jest bardzo
wymagająca, a puchar rządzi się
swoimi prawami. Dużo pracy jesz-
cze przed nami, ale na ten moment
jesteśmy ogromnie szczęśliwi- do-
daje Łukasz nadolny.
Droga elbląskiej drużyny, do wy-
grania pucharu była bardzo
trudna. Elblążanie wygrali m.in. z
Sokołem Ostróda, Mazurem Ełk, a

w finale ze Zniczem Biała-Piska.
Nikt więc nie może powiedzieć, że
Concordia miała szczęście, tylko
należy docenić ogromną pracę wy-
konaną przez piłkarzy i trenera,
oraz fakt, że potrafili oni połączyć
bardzo dobre występy w lidze z
równie dobrymi w Pucharze Pol-
ski.
Concordia rozgrywki pucharowe,
wygrała po raz pierwszy w historii.
Nagrodą za zwycięstwo, będzie
udział w Pucharze Polski na
szczeblu centralnym. Trener
elbląskiej drużyny zdradził na kogo
chciałby trafić.-Oczywiście chcieli-
byśmy zagrać, z jak najsilniejszym
przeciwnikiem. Osobiście chciał-
bym, aby los przydzielił nam Piasta
Gliwice, czyli tegorocznego Mistrza
Polski. raf

Concordia Elbląg 
zdominowała ligę i wygrała
Wojewódzki Puchar Polski
Drużyna z Elbląga prezentuje w tym sezonie kapitalną formę. Elblążanie zapewnili sobie awans do
trzeciej ligi, a dodatkowo wygrali Wojewódzki Puchar Polski.

Łukasz Nadolny fot. Rafał Kadłubowski MMKS Concordia Elbląg

MAX USŁUGA Sp. z o.o., ul. Leonharda 3, 10-454 Olsztyn, tel. 89 539 07 60
www.nissan.max-usluga.pl

Zapisz się na jazdę testową.

REKLAMA 
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- Decyzja o przyjęciu oferty z Olsz-
tyna, była bardzo prosta. Drużyna
ma bardzo dobrą opinię we
Włoszech, a i cele na ten sezon są
konkretne. Mamy wrócić do fazy
play-off i walczyć o wysokie cele.
Wiem, że pracując w Olsztynie,
będę mógł się jeszcze rozwijać, jako
trener- powiedział trener paolo
montagnani.
Przypomnijmy, że pierwszym klu-
bem, w którym Montagnani za-
czął karierę trenera, był żeński
Cepi Rivoli Torino (1999-2000).
Włoski szkoleniowiec prowadził
m.in. Tomei Livorno, Prisma Ta-
ranto czy Pallavolo Padova. W
2012 roku, objął posadę japoń-
skiego Suntory Sunbirds, z którym
w 2013 wygrał prestiżowy Puchar
Kurowashiki. Prowadził również
reprezentację Włoch podczas Ligi
Światowej w 2012 roku.
Po przygodzie w Kraju Kwitnącej
Wiśni, Paolo Montagnani powró-
cił do Włoch, aby związać się z Al-
totevere Volley (2014-2015),
Exprivia Molfetta Volley (2015-
2016), Tuscania Volley (2016-
2018), a w  minionym sezonie

Fonteviva Livorono.
Zarówno trener, jak i zawodnicy,
stawiają sobie ambitne cele przed
nowym sezonem.- Nie pracow-
ałem wcześniej z zawodnikami,
którzy grają w Olsztynie. Zdążyłem
się już jednak spotkać z Michałem
Żurkiem i Pawłem Woickim. Są to
dwie osoby, bardzo ważne dla ze-
społu i są bardzo zmotywowane,
żeby rozwijać ten zespół i aby iść z
nim do góry. Niedługo będę konsul-
tował się z całą drużyną, żeby
przedstawić im swoją wizję pracy -
mówi paolo montagnani.
Podczas konferencji trener wspo-
minał, że szybko powinien się
przyzwyczaić do Olsztyna.- Nie
miałem jeszcze czasu, żeby zwie-
dzić Olsztyn, ale z prezesem To-
maszem Jankowskim, odwiedzę
olsztyńskie obiekty i obejrzymy je
od strony sportowej. Do tej pory
mieszkałem w Livorno, mieście, w
którym mieszka 200 tysięcy osób,
więc nie powinien mieć problemu,
żeby się w Olsztynie odnaleźć.
O zmianach kadrowych w
olsztyńskiej drużynie, informo-
waliśmy już wcześniej. Wiadomo,

że kadra jest już praktycznie za-
mknięta.- W zasadzie pozostało
nam ogłoszenie jednego zawod-
nika. Podamy jeszcze oficjalnie na-
zwisko jednego przyjmującego. Na
razie nie możemy tego ogłosić, po-
nieważ łączy zawodnika kontrakt
z poprzednią drużyną. Na po-
czątku lipca ogłosimy jego nazwi-
sko i wtedy pełna kadra będzie już
gotowa – powiedział tomasz
jankowski, prezes Zarządu piłki
Siatkowej aZS Uwm Sa.
Prezes oficjalnie nie mógł tego
powiedzieć, ale w środowisku
siatkarskim, dużo mówiło się o
tym, że tym siatkarzem będzie
Wojciech Żaliński, który ma za
sobą bardzo udany sezon w ze-
spole Cerrad Czarni Radom. Na
pewno będzie on sporym wzmoc-
nieniem dla olsztyńskiej drużyny.
Już teraz można powiedzieć, że
kadra wygląda na dużo moc-
niejszą niż w poprzednim sezo-
nie.Sezon ligowy ma rozpocząć się
26 października. Siatkarze z
Olsztyna przygotowania mają roz-
począć w sierpniu.

raf

Indykpol AZS Olsztyn zaprezentował nowego trenera
Paolo Montagnani, nowy trener Indykpolu AZS Olsztyn spotkał się z olsztyńskimi mediami i po-
informował o planach związanych z olsztyńską drużyną, a także o swoich odczuciach odnoś-
nie pobytu w Polsce.

Trener Paolo Montagnani

REKLAMA 


