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ZABEZPIECZYLI
PONAD 700 GRAMÓW
AMFETAMINY
Środki psychotropowe w
postaci amfetaminy, z których
można było w wyniku porcjo-
wania uzyskać ponad 7 tysięcy
porcji handlowych narkotyku
ujawnili i zabezpieczyli w jed-
nym ze szczycieńskich miesz-
kań policjanci. Funkcjonariu-
sze zatrzymali do tej sprawy
trzechmężczyzn,którzyoprócz
posiadania, odpowiedzą także
za handel środkami odu-
rzającymi.

17.09.2019 policjanci kryminal-
ni ze szczycieńskiej komendy
wykorzystując informacje ope-
racyjne ustalili, że trzech miesz-
kańców Szczytna (26-latek, 32-
latek37-latek)wjednymzmiesz-
kań przechowują narkotyki w
postaci amfetaminy. Podczas
przeszukaniapomieszczeńfunk-
cjonariusze znaleźli woreczek, w
którym znajdowały się środki
psychotropowe,zktórychmożna
było uzyskać łącznie ponad 7000
porcji handlowych narkotyków.
Wyjaśniając okoliczności tej
sprawy na podstawie zgroma-
dzonego materiału policjanci
kryminalni wraz z funkcjona-
riuszami pionu dochodzenio-
wo - śledczego zarzucili 37-lat-
kowiposiadanie,26-latkowihan-
del natomiast 32-latkowi posia-
danie oraz wielokrotny handel
znacznymi ilościami środków
psychotropowych.

Podejrzani staną teraz przed
sądem. Za posiadanie znaczniej
ilości amfetaminy oraz handel
nią grozi im kara pozbawienia
wolności do lat 10.

(tc/tm)

KRONIKA
POLICYJNA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przedstawił dane o wysokości śred-
niej emerytury w Polsce w pierw-
szym półroczu tego roku. Średnie
przeciętne miesięczne świadczenie
emerytalno-rentowe wynosi 2236
zł i jest wyższe o 4.5% w porówna-
niu z tym samym okresem po-
przedniego roku.
W województwie warmińsko- ma-
zurskim średnia wysokość emery-
tury wynosi 2 113,30 zł, średnia
renta z tytułu niezdolności do
pracy to 1 652,92 zł, natomiast

średnia wysokość świadczeń eme-
rytalno-rentowych to kwota 2
012,28 zł. Powyższe liczby wska-
zują, że emeryci w naszym woje-
wództwie średnio otrzymują
mniejsze świadczenia niż wynika to
ze średniej krajowej.
Stawki świadczeń są większe ze
względu na waloryzację.
Tegoroczna waloryzacja jest
wyjątkowa- zarówno kwotowa jak i
procentowa. W tym roku jej
wskaźnik wynosi 102,86%. Oz-
nacza to, że emerytury i renty
wzrosły o 2,86 %. W przypadku
waloryzacji kwotowej, będzie to 70
zł brutto. Warunkiem uzyskania 70
zł waloryzacji jest posiadanie przez
emeryta odpowiedniego stażu
pracy. Dla kobiety wynosi on 20 lat,
a dla mężczyzn - 25 lat. Renty

rodzinne oraz renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy
również wzrosną o 70zł. Renty z ty-
tułu częściowej niezdolności do
pracy wzrosną o minimum 52,50 zł
brutto, a emerytury częściowe - co
najmniej o 35 zł brutto.
Obecnie w Polsce kobiety mogą
przejść na emeryturę w wieku 60
lat, a mężczyźni w wieku 65 lat.
Związki zawodowe chcą jednak,
żeby to staż pracy decydował o
tym, czy ktoś może przejść na
emeryturę. Związkowcy z Soli-
darności i OPZZ przygotowali już
kilka projektów ustaw, wprowadza-
jących emerytury stażowe. Wszys-
tkie mają jeden wspólny zapis-
kobiety powinny mieć prawo do
emerytury, mając na swoim koncie
35 lat ubezpieczenia, zaś mężczyźni

– 40 lat.
Organizacje, reprezentujące in-
teresy polskich przedsiębiorców
prywatnych, nie do końca zgadzają
się z postulatami przedstawionymi
przez związki zawodowe. Pojawiają
się głosy, że nie można do-
prowadzić do tego, żeby kobiety

przechodziły na emeryturę np. w
wieku 55 lat, bo uzyskają bardzo
niskie świadczenie.
Co prawda, w niektórych państ-
wach funkcjonuje taki system, ale
w większości z nich można przejść
na emeryturę dopiero po przepra-
cowaniu 40 lat. raf

Zwiększają się emerytury w Polsce
W pierwszym półroczu tego
roku emerytury w Polsce były
wyższe niż w roku ubiegłym. Na
Warmii i Mazurach średnia eme-
rytura jest jednak niższa od śred-
niej krajowej.

Chociaż korzeni tego symbolu
szczęścia antropolodzy kultury
doszukują się już w XVII wieku,
wiadomo na pewno, że powstał
w 1963 roku. Słynną buźkę
stworzył grafik Harvey Ross
Ball na zlecenie korporacji
ubezpieczeniowej Worcester,
która szukała sposobu na roz-
weselenie pracowników, a tym
samym i poprawę atmosfery w
firmie. W niecałe 10 minut Ball
narysował genialnie prostą, uś-
miechniętą twarz na żółtym tle,
a swoją usługę wycenił na 45
dolarów. Buźki bardzo spodo-
bały się pracownikom i klien-
tom.
Smailey’a – jak ją szybko
ochrzczono – spopularyzowali
na początku lat 70. bracia Ber-
nard i Murray Spain, którzy
opatentowali buźkę, dodając do
niej slogan „Have a happy day”
(„Miłego dnia”) i rozpoczęli
sprzedaż najróżniejszych
gadżetów ze „szczęśliwą buzią”.
Tylko w ciągu trzech pierw-
szych lat działalności zarobili
na nich ponad 350 milionów
dolarów. Nic dziwnego, że w
USA popularne jest powiedze-
nie, że szczery uśmiech wart
jest milion dolarów.
Od tego czasu buźka dorobiła
się już wielu „twarzy”, a tym
samym i symbolicznych zna-
czeń, niemniej nadal najpopu-
larniejszym jest to, które

oznacza życzenie miłego dnia.
– Gelotologia, czyli nauka o
śmiechu przedstawia sporo do-
wodów na to, że śmiech to zdro-
wie, szczęście i pomyślność.
Dlatego warto się uśmiechać i
ten uśmiech prowokować. Tak
wiele daje, a tak niewiele kosz-
tuje – mówi (uśmiechnięty)
Andrzej Abako, starosta
olsztyński. – Święty Tomasz
Morus ułożył nawet specjalną
modlitwę o dobry humor:
„Panie, daj mi poczucie
dobrego humoru / Udziel mi
łaski rozumienia żartów /abym
potrafił odkryć w życiu odro-
binę radości / i mógł sprawiać
radość innym”.
Olsztyńskie starostwo również
postanowiło wykorzystać buźkę
nie tylko do poprawy nastroju
swoich klientów i pracowników,
ale i do swojej promocji. Stąd
na przygotowanym logotypie
pojawiło się logo powiatu oraz
zamiast życzenia „miłego dnia”,
hasło „Warmia jest miła…”,
które ma przyświecać jego
działaniom promocyjnym.
– Na razie nasze buźki pojawiły
się w kilku miejscach urzędu –
mówi Wojciech Szalkiewicz,
koordynator promocji powiatu
olsztyńskiego. – Zobaczymy, jak
zostaną odebrane. Mam jednak
nadzieję, że wkrótce pojawią się
też w innych miejscach, jak rów-
nież na naszych gadżetach.

Jak udowadnia to naukowo ge-
lotologia, uśmiechnięta osoba
jest postrzegana jako życzliwa i
przyciąga do siebie takich sa-
mych ludzi. Pozytywne nasta-
wienie do życia udziela się więc
innym, co tworzy lepszy klimat
w kontaktach towarzyskich, jak

i do współpracy. Pogoda ducha
sprzyja tym samym różnym
przedsięwzięciom. W ten spo-
sób ci, którzy potrafią się śmiać
(lub chociaż tylko uśmiechać),
są nie tylko zdrowsi, ale i żyje
im się lepiej

red

Warmia jest miła i… uśmiechnięta
O ile najsłynniejszym „grymasem twarzy” jest tajemniczy uś-
miech Mony Lisy namalowany przez Leonarda da Vinci, o tyle
najpopularniejszy uśmiech prezentuje żółta smiling face, czy-
li Smiley, stworzony przez Harvey’a Ross Balla. Popularnego
emotikona używają obecnie, w dobie komunikacji internetowej,
miliony ludzi. Stał się elementem kultury masowej i trudno już
sobie wyobrazić życie bez buziek wyrażających emocje.
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Ważne głosy ze stolicy
Głos podczas Konwentu zabrała
między innymi Anna Moskwa
wiceminister w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej. Poseł ziemi
elbląskiej Leonard Krasulski od-
czytał list skierowany do uczestni-
ków Konwentu przez Premiera
Mateusza Morawieckiego, który
stwierdził m.in., że „…Bałtyk to
nasza duma i jednocześnie nasza
wielka szansa. Gospodarka morska,
produkcja stoczniowa, rozwój
portów, morska energetyka wiat-
rowa i handel to dziedziny ważne
dla rozwoju Polski. ...Wiemy bo-
wiem, że branża morska, która
współpracuje z firmami
działającymi we wszystkich dziedzi-
nach gospodarki jest istotnym baro-
metrem pokazującym stan rozwoju
całego kraju. Jest filarem dynamicz-
nego rozwoju i wzrostu zamożności
Polek i Polaków” .

Historycznie morskie
miasto
Podczas spotkania podkreślano, że
od początku istnienia Elbląga, han-
del morski był źródłem jego roz-
woju. W średniowieczu Elbląg,
obok Gdańska, należał do Hanzy-
związku miast handlowych Europy
Północnej. Od XVIII wieku zaczął
się tutaj rozwijać także przemysł
stoczniowy. Po II wojnie światowej
morski charakter miasta zaczął jed-
nak zanikać. Dopiero po powstaniu
samorządu terytorialnego podjęto

starania o reaktywowanie
elbląskiego portu i zrealizowano z
tą myślą kilka projektów inwesty-
cyjnych. W grudniu 2005 roku po-
wstał terminal składowo-
przeładunkowy o powierzchni 5
ha. Kolejną inwestycją portową,
której celem było wspieranie tury-
styki wodnej w regionie, było zbu-
dowanie portu żeglarskiego w
Elblągu. W projekcie pod nazwą
Pętla Żuławska oprócz Elbląga
udział wzięło 16 podmiotów z wo-
jewództwa warmińsko-mazur-
skiego i pomorskiego. W 2018 roku
miasto ukończyło modernizację
hangaru dla żeglarzy w Jachtklubie
elbląskim.

Nowy impuls rozwojowy
dla miasta i regionu
Dyskusja głównie toczyła się wokół
korzyści, jakie będzie miało dla re-
gionu zbudowanie drogi wodnej
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką
Gdańską. Wskazywano przede
wszystkim na to, że Polska unieza-
leżni się od szlaku, kontrolowanego
przez Federację Rosyjską, a droga
morska z Elbląga do Gdańska
skróci się o 94 kilometry. Inwesty-
cja ma wpłynąć na ożywienie
miasta i regionu poprzez nowe
miejsca pracy. Dzięki przekopowi
Mierzei Wiślanej zwiększy się do-
stępność Portu Morskiego Elbląg
dla statków morskich o zanurzeniu
do 4 m, długości do 100 m i szero-
kości do 20 m. Planuje się także
zwiększenie możliwości

przeładunkowych i osiągnięcie
przez port Elbląg przeładunków co
najmniej 3,5 mln ton rocznie, to
jest o 3 mln ton więcej niż dotych-
czas. Kolejny profit z inwestycji to
szansa na utworzenie nowych szla-
ków żeglarskich i impuls dla roz-
woju turystyki w regionie. Z kolei,
dzięki utworzeniu połączenia ko-
munikacyjno-transportowego
Elbląg-Trójmiasto, odciążone zos-
tałyby- lokalna kolej i drogi. Nie
bez znaczenia będzie także zwięk-
szenie możliwości operacyjnych
jednostek Straży Granicznej i Ma-
rynarki Wojennej.
O wypowiedź poprosiliśmy kilkoro
uczestników spotkania.

Anna Moskwa
- wiceminister
Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej:
-Konwent Miast Morskich nieprzy-
padkowo odbywa się w Elblągu. Za
kilka dni będziemy podpisywać
umowę z wykonawcą na przekop
Mierzei Wiślanej. Jest to wielka
szansa dla Elbląga na rozwój i dla-
tego spotykamy się tutaj, żeby poroz-
mawiać o tym, co już zostało
zrobione, zastanowić się, jak najko-
rzystniej zagospodarować tę inwe-
stycję, a także po to, żeby wsłuchać
się w opinie mieszkańców i poten-
cjalnych inwestorów. Bardzo nam
zależy na tym, żeby małe porty zos-
tały wpisane do kolejnej perspek-
tywy finansowej Unii Europejskiej.
Polska dość zdecydowanie zwraca

się ku morzu, a właściwie ku gos-
podarce morskiej. Na świecie jes-
teśmy postrzegani jako państwo
morskie. Patrząc na wpływy podat-
kowe z portów, można powiedzieć,
że jest to jeden z silniejszych filarów
naszej gospodarki. Terminal konte-
nerowy, który mamy w Gdańsku i
rosnące przeładunki stawiają nas w
pozycji liderów i tak jesteśmy też po-
strzegani. W tym roku kandydu-
jemy do Rady Międzynarodowej
Organizacji Morskiej i codziennie
otrzymujemy kolejne listy poparcia.
Polska prowadzi też aktywną poli-
tykę ochrony ekologicznej wód
Bałtyku. Nasze stanowisko w Ko-
misji Europejskiej odnośnie zasobów
rybnych Bałtyku, jest jednym z naj-
bardziej ekologicznych. Od dawna
mówiliśmy, że konieczne są okresy
ochronne i kompleksowa polityka
zarządzania zasobami morza
Bałtyckiego, a nie tylko podejście
ekonomiczne, co niestety jest bardzo
charakterystyczne dla polityki unij-
nej. Cały czas wzmacniamy również
instrumenty wsparcia dla rybaków,
którzy na polityce ekologicznej sko-
rzystają dopiero w dłuższej perspek-
tywie.

Leonard Krasulski
poseł na sejm RP:
-Elbląg jest czwartym co do wiel-
kości portem morskim w Polsce, nic
więc dziwnego, że właśnie tutaj od-
bywa się Kongres Miast Morskich.
Dostrzeżono wagę i znaczenie roz-
woju tego portu. Powinniśmy być z
tego dumni. W związku z rozpo-
częciem inwestycji przekopu Mie-
rzei Wiślanej, dla Elbląga otwiera
się ogromna szansa na dynamicz-
ny rozwój gospodarczy. Przekop
otworzy port elbląski na morze, ale
będzie też wsparciem dla portu w
Gdańsku. Absolutnie nie rozumiem
malkontentów, krytykujących sens
tej ogromnej i ważnej dla całej Pol-
ski inwestycji. Przed chwilą odczy-
tałem list od Mateusza Morawiec-
kiego, w którym premier docenia
znaczenie Elbląga dla gospodarki
narodowej.

Artur Chojecki
wojewoda
Warmińsko-Mazurski:
-Pani minister Anna Moskwa w
swoim wystąpieniu bardzo słusznie
zwróciłauwagęnato,żejużterazmu-
simymyślećnadtym,jakwykorzystać
kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiś-

laną. Jest to zadanie dla władz całego
regionu. Gospodarczy i społeczny za-
sięg tego przedsięwzięcia musi być
dużo szerszy, począwszy od infra-
struktury, która dzisiaj już w dużym
zakresie istnieje. Mam na myśli „sió-
demkę”, czy rozwój linii kolejowych.
Misją władz jest sprowadzenie tu jak
największej liczby inwestorów, ale
także rozwój turystyki, co wydaje się
dlanaszegoregionuewidentnąstrate-
gią rozwoju. Turystyka w obrębie Za-
lewu Wiślanego ma ogromny
potencjał,dzisiajniewykorzystywany
nawet w minimalnym stopniu. Ka-
dyny, Frombork, czy Suchacz to
miejsca, które kiedyś tętniły życiem, a
dzisiaj są zapomniane. Jestem o tym
przekonany,żebudowakanałużeglu-
gowego i otwarcie dostępu do morza
będzie wielką szansą na rozwój tury-
styki w naszym regionie. Na szczęście,
wiele środowisk, także politycznych,
jest bardzo pozytywnie nastawionych
dotegoprzedsięwzięcia.ObradyKon-
wentu Morskiego są dobrym miejs-
cem,żebyotychsprawachrozmawiać.
Jestwielesygnałów,takżeodśrodowisk
gospodarczych, że przekop Mierzei
Wiślanej, a później rozbudowa portu
elbląskiego,będąbardzokorzystnedla
miejscowych przedsiębiorców. rad

Elbląg połączy nasze województwo z morzem
Wielka szansa dla regionu
W sobotę 21 września w Elblągu odbył się VIII Konwent Morski. Głównym tematem spotka-
nia było omówienie spraw, związanych z rozpoczęciem realizacji ogromnej inwestycji w naszym
regionie- budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.
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Od lewej: WItold Wróblewski prezydent Elbląga, Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski, Anna Fotyga Poseł
do Parlamentu UE, Leonard Krasulski poseł na Sejm RP z okręgu elbląskiego

W Internecie praktycznie co-
dzienniepublikowane są zdjęcia,po-
kazujące przykłady złego parko-
wania. Często wpływ na to mają: złe
wyszkolenie kierowcy, pośpiech czy
po prostu nieuwaga. Nie da się jed-
nak nie zauważyć, że w Olsztynie po
prostu nie ma gdzie postawić sa-
mochodu i z tego powodu kierow-
cy często jako miejsca parkingowe
wykorzystują chodniki czy trawni-
ki.
Liczba samochodów w Olsztynie z
roku na rok wzrasta. Pod koniec
2018 roku w stolicy Warmii i Ma-
zur było ich o 4 tysiące więcej niż rok
wcześniej. Jest to obecnie liczba
przekraczająca 90 tysięcy aut.
Olsztyn jest podzielony na trzy
podstrefy płatnego parkowania.
Łącznie jest w nich 2400 miejsc par-

kingowych. Jak na liczbę samo-
chodów, nie jest to duża ilość.
Na pewno każdy z kierowców
jeżdżących po Olsztynie niejedno-
krotnie spotkał się z sytuacją, że mu-
siał „krążyć” po centrum miasta w
poszukiwaniu miejsca parkingo-
wego. Trudno na przykład o po-
stawienie samochodu w godzinach
szczytu pod olsztyńskim staros-
twem. Sytuacja ta zmieniła się
jeszcze na gorsze, ponieważ po re-
moncie parkingu, liczba miejsc do
zaparkowania zmniejszyła się z 17
do 13.
Te problemy sprawiają, że kierow-
cy otrzymują coraz więcej manda-
tów za złe parkowanie. To, że nie ma
gdzie postawić auta, nie jest żadnym
usprawiedliwieniem dla kierowcy,
ale fakt, że olsztyńska Straż Miejska

co roku ma więcej pracy w związku
z niewłaściwym parkowaniem, też

musi dawać do myślenia, szczegól-
nie olsztyńskiemu samorządowi.

Problem nie dotyczy tylko cen-
trum miasta, ale także innych dziel-

nic. Często osiedla są tak pozasta-
wiane autami, że trudno się po
nich poruszać nawet pieszo. Można
sobie postawić pytanie, kto pono-
si za to winę?. Władze miasta wy-
jaśniają, że nie ma już miejsca,
żeby wybudować kolejne parkingi,
a mieszkańcy parkują tam, gdzie
pojawia się taka możliwość pomi-
mo, że czasami może to utrudniać
poruszanie się innym użytkowni-
kom ruchu.
Władze Olsztyna reagują na przed-
stawiony problem w ten sposób, że
starają się coraz bardziej zachęcać
mieszkańców do korzystania z ko-
munikacji miejskiej. Obniżane są
ceny biletów miesięcznych, funk-
cjonuje więcej linii autobusowych,
świetnie sprawdza się Olsztyński
System Roweru Miejskiego. Nie-
stety, mimo tych działań, na olsztyń-
skich ulicach wciąż nie ubywa aut.

raf

Żeby zaparkować auto w Olsztynie trzeba mieć dużo szczęścia
W wielu częściach Olsztyna kierowcy parkują swój samochód
w miejscach, które nie są do tego wyznaczone. Powód jest pro-
sty- miejsc parkingowych w Olsztynie jest za mało.

Parkingowy problem to zmora dla kierowców przyjeżdżających do Olsztyna
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– Skład Waszej grupy świadczy o
tym, co stanowić będzie jeden z
najważniejszych wyznaczników
naszej współpracy na przyszłość –
mówił do gości starosta Andrzej
Abako.
– Owocnie współpracujemy już na
wielu płaszczyznach, dlatego bar-
dzo cieszyłbym się, gdyby udało
nam się w kolejnych latach wzmoc-
nić nasze kontakty gospodarcze w
zakresie innowacyjnych przedsięw-
zięć, gwarantujących zrówno-
ważony, ekologiczny rozwój.
Obie strony uważają, że po 20 la-
tach współpracy na polu

społeczno-kulturalnym przyszła
pora na biznes, zwłaszcza że obie
strony mają sobie wiele do zaofe-
rowania. – Myśl, aby połączyć po-
litykę gospodarczą naszych
regionów, to nasze wspólne zada-
nie na przyszłość – uważa również
Bärbel Rosensträter, członek za-
rządu Powiatu Osnabrück. –
Trudno nie zauważyć, że w ciągu
minionych lat powiat olsztyński
zrobił wielki skok do przodu, za-
równo pod kątem rozbudowy in-
frastruktury, jak i osiedlania się tu
wszelkiego rodzaju przemysłu.
Wśród gości z Osnabrück obok

przedstawicieli samorządu po-
wiatu z wicestarostą Mirco Bre-
denförderem i członkiem
zarządu Bärbel Rosensträter oraz
starostą-elekt Anną Kebschull,
znaleźli się też przedstawiciele
świata gospodarki. Biznesowej
części delegacji przewodzili pre-
zydent Izby Przemysłowo-Hand-
lowej regionu Osnabrück –
Emsland – Hrabstwa Bentheim
Uwe Goebel oraz prezes Izby
Marco Graf.
Podczas uroczystości jubileuszo-
wych mieli oni okazję spotkać się
z największymi przedstawicielami

kapitału zagranicznego w powie-
cie – władzami firm EGGER oraz
ZALANDO. – Uważam, że nikt
nie potrafi tak przemówić do po-
tencjalnych inwestorów z zagranicy
jak ich koledzy, którzy już u nas za-
inwestowali i już czerpią z tego ko-
rzyści – mówi starosta.
I tak też się stało. Obraz regionu
nakreślony przez starostę, prezy-
denta Olsztyna Piotra Grzymo-

wicza oraz członka zarządu woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego Sylwię Jaskulską
uzupełnili inwestorzy Walter
Schiegl, jeden z trzech prezesów
grupy EGGER, oraz Kamil Len-
tacz, Site Manager olsztyneckiego
ZALANDO Lounge. Późniejsze
rozmowy wykorzystano do dal-
szej, żywej wymiany doświad-
czeń.

– Region robi wrażenie: rozwinięta
infrastruktura drogowa, pobliski
port lotniczy, bogate zasoby ludz-
kie i naturalne, a to wszystko w
przepięknym krajobrazie – podsu-
mowuje Uwe Goebel. Wtóruje
mu przyszła starosta Anna Kebs-
chull. – Dlatego za rok zaplanu-
jemy dłuższy pobyt delegacji
gospodarczej w powiecie olsztyń-
skim i regionie. red

Nasze zadania na przyszłość
W ramach jubileuszu 20-lecia partnerstwa powiatów olsztyńskiego i Osnabrück 18 września do Polski przybyła grupa polityczno-gospodarcza z zaprzyjaźnionego niemieckiego powiatu.

Oprócz wizyty w powiecie olsztyńskim goście odwiedzili także polski Sejm, gdzie spotkali się z byłym starostą olsztyńskim, obecnie posłem Mirosławem Pampuchem, przewodniczącym Komisji Gospodarki i Rozwoju Jerzym Meysztowiczem oraz
dr. Markiem Prawdą w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

Wizyta delegacji niemieckiej na UWM

Andrzej Abako, starosta
olsztyński, przewodniczył de-
legacji Powiatu Olsztyńskiego
w uroczystościach z okazji 73.
rocznicy utworzenia Okręgu
Gurjewsk w Federacji Rosyj-
skiej. 11 lat temu pomiędzy
tymi samorządami zostało za-
warte porozumienie o part-
nerstwie.
- To moja pierwsza wizyta w Gur-
jewsku, jednak bardzo udana. Spot-
kaliśmy się z serdecznym przyjęciem.
Cieszymy się, że mamy przyjaciół po
drugiej stronie granicy polsko-rosyj-
skiej i te dobre relacje chcielibyśmy
rozwijać.Naraziezaprosiliśmymera

rejonu gurjewskiego Sergieja Podol-
skiego do rewizyty w naszym powie-
cie, ale już myślimy nad dalszymi

krokami, które posłużyłyby między-
narodowemu partnerstwu – mówi
starosta Abako. red

Święto partnerskiego
Obwodu Gurjewsk

Ikona Gurjewsk
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Sądy
Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość,
to zadaniem na następną kadencję, będzie
kontynuacja reformy sądownictwa, a także
dalsza reforma prawa karnego oraz po-
wiązanych procedur. Zmian w sądownic-
twie PiS chce dokonywać w konsultacji z
podmiotami zewnętrznymi, w tym z Unią
Europejską, w stosunku do której będą kie-
rować się zasadniczą przesłanką: traktaty,
w tym Traktat Lizboński, obowiązują w li-
teralnym kształcie.
Koalicja Obywatelska w celu wzmocnie-
nia niezależności sądów i zlikwidowania
nacisków na niepokornych wobec władzy
sędziów zamierza zlikwidować nadużywa-
nie instytucji „delegacji sędziów” i uzna-
niowych premii. KO chce wprowadzić
transparentny system nominacji nowych
sędziów sądów powszechnych, przenieść
nadzór administracyjny nad sądami po-
wszechnymi do Sądu Najwyższego, a także
wprowadzić przemyślane rozwiązania,
które przyśpieszą procesy sądowe i ułat-
wią dostęp do sądów wszystkim Polkom i
Polakom .
PSL-Koalicja Polska zamierza doprowa-
dzić do skrócenia postępowań sądowych i
obniżenia kosztów, które ponoszą wszyscy
szukający sprawiedliwości w sądzie.
Pomóc mają w tym Sędziowie Pokoju,
którzy będą wybierani w lokalnych
społecznościach i zajmą się rozstrzyga-
niem drobnych sporów sądowych. Jednym
z pierwszych projektów ustaw, jakie PSL-
Koalicja Polska zamierza złożyć w nowej
kadencji parlamentarnej, będzie projekt
ustawy o obniżeniu kosztów sądowych w
sprawach cywilnych oraz postępowaniach
przed sądami administracyjnymi i w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym. Wyszli także z
propozycją powszechnych wyborów
Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokura-
tora Generalnego oraz członków Krajowej
Rady Sądownictwa.
Lewica natomiast chce zmienić ustawę o
Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie
mają być wybierani zgodnie z Konstytucją.
W grudniu 2019 roku Lewica złoży wnio-
sek o postawienie ministra Zbigniewa
Ziobry, premiera Mateusza Morawiec-
kiego, byłej premier Beaty Szydło, a także
byłej minister Beaty Kempy, przed Trybu-
nałem Stanu. Lewica z początkiem 2020
roku będzie chciała powołać Prokuratora
Generalnego, odrębnego od Ministra
Sprawiedliwości. Ma on zostać wybrany w
transparentnym konkursie. Następnie Le-
wica chce zlikwidować Izbę Dyscypli-
narną.
Konfederacja Wolność i Niepodległość
stawia przede wszystkim na to, żeby
sprawy sądowe były szybciej rozstrzygane.
Konfederacja chce cyfryzacji i uproszcze-
nia procedur sądowych. Zapowiedziano
także zbudowanie “profesjonalnego apa-
ratu pomocniczego w sądach”. Na jednego
sędziego miałby przypadać, jeden asystent.
Polityka Społeczna i Gospodarcza

Prawo i Sprawiedliwość w centrum poli-
tyki społecznej na kolejne 4 lata, obok
pełnej kontynuacji istniejących już pro-
gramów społecznych umieszcza wzrost
płac i wzrost emerytur. Wzrost płac będzie
stymulowany poprzez podniesienie płacy
minimalnej do 2 600 zł od 1.01.2020 r., 3
000 zł w 2021 r. i 4 000 zł w roku 2023.
Zwiększona ma zostać kwota emerytury
minimalnej do 1200 zł, co wydatnie po-
prawi jakość życia ponad pół miliona star-
szych osób w Polsce. Utrzymana zostanie
również waloryzacja kwotowo-procen-
towa. Trzynasta emerytura zostanie wpro-
wadzona jako stały element wsparcia
finansowego emerytów i rencistów. Po-
cząwszy od roku 2020 wyniesie ona już
1200 zł. Utrzymamy zostanie wiek emery-
talny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Rozszerzony zostanie
program „Opieka 75
Plus” i „Posiłek w
domu”, aby zapewnić
godne i samodzielne
życie osób starszych.
Do 2025 roku PiS
chce przeznaczyć w
sumie 23 mld złotych
na budowanie Polski
przyjaznej dla osób
starszych i nie-
pełnosprawnych.
Program obejmie
nawet około 30%
s p o ł e c z e ń s t w a .
Wprowadzona ma
zostać także pomoc
dla podatników
utrzymujących bli-
skie osoby niepełnosprawne.
Koalicja Obywatelska zamierza wprowa-
dzić program „Niższe podatki, wyższa
płaca”. Dzięki programowi pensje gorzej
zarabiających mają wzrosnąć nawet o 47%,
czyli blisko o połowę. Jest to skok naj-
niższych zarobków o ponad 600 złotych
miesięcznie, czyli o prawie 7,5 tysiąca
złotych rocznie. Na programie najbardziej
mają skorzystać osoby aktywne, pracujące,
ale zarabiające poniżej 4,5 tysiąca złotych
miesięcznie. Do nich trafi premia za ak-
tywność. Kolejną grupą, której dochody
„na rękę” znacząco, bo nawet o 40%, mają
wzrosnąć, są osoby młode. Koalicja Oby-
watelska idzie do wyborów z prostym zo-
bowiązaniem: trzynasta emerytura stanie
się świadczeniem gwarantowanym – by
seniorzy czuli się bezpieczniej. Poza tym
także i to świadczenie stanie się zachętą do
dłuższej aktywności osób, które jeszcze na
emeryturę nie przeszły. Trzynasta emery-
tura będzie tym wyższa, im dłużej dana
osoba pozostawała aktywna, nawet jeśli jej
praca była nisko wynagradzana. Koalicja
Obywatelska chce, by rodzina była razem.
Domy spokojnej starości mają rację bytu,
ale powinny być rozwiązaniem tylko
wtedy, gdy nie ma już innego wyjścia. Koa-
licja proponuje więc czek, który pozwoli

sfinansować opiekę nad seniorem. Czeki
opiekuńcze będą opiewać na kwotę do wy-
sokości nawet połowy najniższego wyna-
grodzenia, czyli ponad 1000 zł w
przypadku osoby z największym stopniem
niesamodzielności. Ta kwota będzie
rosnąć wraz z najniższym wynagrodze-
niem. Czek wypłacany będzie co miesiąc
w sytuacji, gdy osoba bliska jest aktywna
zawodowo.
PSL-Koalicja Polska gwarantuje utrzy-
manie obecnej formy 500+. W programie
znalazł się także punkt odnośnie skróce-
nia o godzinę czasu pracy rodzicom dzieci
do 10. roku życia. Taką możliwość mają już
matki karmiące maluchy. Teraz miałoby to
zostać rozszerzone również o rodziców,
którzy odwożą dzieci do przedszkola lub
szkoły. Wprowadzony miałby zostać rów-

nież dodatek na rehabilitację w wysokości
500 zł dla wszystkich osób niepełnospraw-
nych, bez progu dochodowego i pod-
wyższone świadczenie wychowawcze
przysługujące rodzicom dzieci niepełnos-
prawnych do wysokości 1000 zł. Głównym
punktem jest wprowadzenie emerytury
bez podatku. Wprowadzenie projektu
“Emerytura bez podatku” miałoby pozos-
tawić w portfelu seniora średnio 250
złotych więcej miesięcznie.
Lewica natomiast chce, że w przyszłym
roku podnieść płacę minimalną do 2700
zł, wprowadzić emeryturę i rentę obywa-
telską na poziomie 1600 zł. Chce również
ustabilizować minimalne wynagrodzenie
w sektorze publicznym na poziomie 3500
zł. Lewica nie zamierza zapomnieć także o
osobach potrzebujących opieki. Wsparcie
na poziomie co najmniej 2000 zł mają
otrzymać osoby zależne od opieki. Mają
zostać wprowadzone różne mechanizmy
wsparcia m.in. urlopy wytchnieniowe dla
opiekunów. Funkcjonować i rozwijać się
miałaby także emerytura wdowia, czyli
jeżeli jeden z partnerów umrze - drugi ma
mieć prawo do 85 proc. emerytury
partnera, który umarł, bądź do swojej
emerytury i 50 proc. emerytury zmarłej
osoby.

Głównym postulatem konfederatów jest
program “1000+”, czyli powszechna ulga
podatkowa. Jej celem jest “największa w
historii Polski obniżka podatków”, czyli
redukcja PIT do zera procent, dobrowolny
ZUS oraz “benzyna po 3 zł” za litr.

Zdrowie
Prawo i Sprawiedliwość uważa że, po-
trzebna jest rozbudowa mechanizmów za-
pewnienia bezpieczeństwa w lecznictwie,
wykrywania zdarzeń niepożądanych i po-
szukiwania sposobów zmniejszenia ryzyka
takich zdarzeń w przyszłości, a także pre-
miowania właściwych standardów opieki.
Ten kierunek zostanie wdrożony w poli-
tyce publicznego płatnika, a także znajdzie
instytucjonalne odzwierciedlenie w jego
strukturze. Partia rządząca znajduje także

rozwiązania do-
tyczące niedo-
boru lekarzy. Aby
więcej osób
mogło się zdecy-
dować na studia
medyczne, wpro-
wadzony ma zos-
tać system
pożyczek studen-
ckich. PiS chce
ułatwić pacjen-
tom dostęp do
badań specjalis-
tycznych. Aby
możliwie najefek-
tywniej skrócić
kolejki do lekarzy
specjalistów w
najbliższym czasie

ma zostać uruchomiona specjalna infoli-
nia, dzięki której dostanie się do lekarza
specjalisty stanie się łatwiejsze. Każdy po-
trzebujący, będzie mógł dowiedzieć się, w
którym zakładzie w jego regionie można
uzyskać dane świadczenie w najkrótszym
czasie. Wprowadzony ma zostać także, w
każdym szpitalnym oddziale ratunko-
wym (SOR) w kraju, system klasyfikacji
pacjentów, dzięki czemu pomoc tym naj-
bardziej potrzebującym zostanie udzie-
lona niemal natychmiast, a standardy
obsługi zostaną ujednolicone. Pomoc nie
ominie także seniorów. Zwiększona ma
być lista bezpłatnych leków dla osób,
które ukończyły 75 lat.
Koalicja Obywatelska chce, by Podsta-
wowa Opieka Zdrowotna miała warunki
do tego, by wznowić na dużą skalę
dyżury świąteczne i nocne, odciążając i
redukując kolejki na SOR-ach. Pacjent
SOR w ciągu pierwszych 60 minut ma
otrzymać opiekę i dokładnie wiedzieć,
jaki jest jego plan leczenia. Koalicja Oby-
watelska zamierza wprowadzić bezpłatne
przekrojowe badania dla każdego Polaka
i każdej Polki, który osiągnął 50. rok
życia. Takie badania można będzie
bezpłatnie powtarzać co 5 lat. Koalicja
Obywatelska zagwarantuje, że każde pol-

skie dziecko będzie mogło być zaszcze-
pione za darmo najnowocześniejszymi
szczepionkami zgodnie z najlepszymi
standardami światowymi. In Vitro ma
być finansowane z budżetu państwa.
Koalicja Obywatelska również ma pro-
pozycję dla studentów medycyny. Chce,
by studenci medycyny już od II roku stu-
diów otrzymywali specjalne samo-
rządowe stypendia, które sprawią, że gdy
zostaną lekarzami, rozpoczną pracę w
pobliskim szpitalu. Większe uprawnienia
mają dostać farmaceuci. Mają mieć
możliwość świadczenia drobnych usług
medycznych, takich jak np. szczepienia
czy zastrzyki. Ma to dodatkowo odciąży
przychodnie i szpitale, a Polkom i Pola-
kom poprawić komfort leczenia.
PSL-Koalicja Polska uważa, że dar-
mowy dentysta dla dzieci musi być real-
nie gwarantowany w systemie opieki
zdrowotnej. Chce również wprowadzić
dla dzieci ryczałtową opłatę za leki na re-
ceptę i w pełni finansowany przez pań-
stwo kalendarz szczepień
rekomendowanych. PSL zagwarantuje
wsparcie krajowej produkcji lekarstw, tak
aby sytuacja, w której chorzy nie mają
dostępu do koniecznych leków, nigdy się
nie powtórzyła. Wprowadzony ma zos-
tać również profesjonalny system domo-
wej opieki, co pozwoli seniorom jak
najdłużej pozostać w swoim środowisku.
W propozycji programowej możemy
także przeczytać o podniesieniu wyna-
grodzeń dla pracowników służby zdro-
wia, aby nie musieli oni wyjeżdżać za
granice w poszukiwaniu lepszej pracy.
Również tutaj nie zabrakło propozycji
dla studentów medycyny. Podniesione
mają zostać limity przyjęć studentów na
kierunki medyczne i wprowadzony sys-
tem stypendialny dla studentów z bied-
niejszych i średniozamożnych rodzin.
Jeżeli chodzi o Lewicę, tutaj główny
punkt programu, to leki na receptę sprze-
dawane po 5 złotych, a także skrócenie
kolejek do specjalistów, do maksymalnie
30 dni. Lewica chce, zachęcić lekarzy do
pozostania w Polsce, a nie wyjeżdżania
za granicę i tam podejmowania pracy.
Zwiększona ma zostać także liczba
miejsc dla studentów ubiegających na
kierunki medyczne. Zagwarantowane
ma zostać wszystkim kobietom prawo do
bezpiecznego, legalnego przerywania
ciąży na żądanie do 12 tygodnia.
Przedstawiciele Konfederacji Wolność i
Niepodległość uważają, że przede
wszystkim trzeba przynajmniej podwoić
liczbę lekarzy, w tym celu otwarte miałby
zostać nowe uczelnie, które szkoliłyby
przyszłych lekarzy. Większa liczba leka-
rza sprawiłaby, że kolejki do specjalistów
się zmniejszą.
W kolejnym wydaniu Gazety Warmińskiej
(9 października) przedstawimy propozy-
cje dotyczące pozostałych dziedzin naszej
skomplikowanej rzeczywistości. raf

Różnice tkwią w szczegółach
Kampania wyborcza w toku. Rywalizację kandydatów da się zauważyć po ilości wywieszonych banerów i plakatów. Jakby mniej widać materiałów ulotnych. Ze względu na wizerunkowy
charakter kampanii sięgnęliśmy do programów wyborczych poszczególnych komitetów wyborczych, żeby pomóc chociaż trochę zorientować się w politycznych i programowych obietni-
cach. Bo chociaż wszyscy chcą, żeby żyło nam się lepiej to jednak do sukcesu można dojść różnymi drogami.

Do urn pójdziemy 13 października 2019 roku
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Po ostatecznej decyzji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odnośnie tego, że Dworzec Główny
w Olsztynie nie jest zabytkiem, wy-
dawało się, że sprawa jest już za-
mknięta i można przystąpić do
rozpoczęcia budowy.
PKP SA i PKP Polskie Linie Kole-
jowe podpisały umowę z wyko-
nawcą, który zaprojektuje budowę
nowego dworca oraz modernizację
peronów na stacji Olsztyn Główny.
Projekt wykona firma TPF sp. z
o.o.. Koszt prac projektowych to 7,7
mln zł. Budowa nowego dworca
ma kosztować 32 mln zł, a obiekt

miał zostać oddany do użytku w
2022 roku.
Organizacje społeczne, które od
długiego już czasu walczą o to, żeby
Dworzec Główny w Olsztynie zos-
tał wpisany do rejestru zabytków
nie „składają broni”. - Po dokład-
nym zapoznaniu się z decyzją
MKiDN z 25 lipca, odmawiającą
wpisu do rejestru zabytków dworca
Olsztyn Główny uznaliśmy, że roz-
strzygnięcie ministra powinien zwe-
ryfikować Wojewódzki Sąd
Administracyjny. MKiDN bowiem
w ogóle nie rozpatrzył naszych za-
rzutów dotyczących uchybień po-

pełnionych przez WKZ, a na doda-
tek wydał decyzję, która jest
sprzeczna z innymi rozstrzygnię-
ciami wydanymi w podobnych lub
wręcz identycznych sytuacjach –
czytamy na stronie Stowarzyszenia
Forum Rozwoju Olsztyna.
To jednak nie koniec, ponieważ
społecznicy składają zażalenie na
jeszcze inną decyzję.- Jednocześnie
będziemy działać w celu wszczęcia
drugiego postępowania dotyczącego
wpisu do rejestru zabytków poszcze-
gólnych budynków wchodzących w
skład zespołu dworca. Przypomi-
namy, że ostatnia decyzja MKiDN

dotyczyła historycznego zespołu bu-
dowlanego. Upraszczając, odnosi się
ona do elementów zewnętrznych
całego zespołu. Aby ochronić wnęt-
rza, potrzebny jest wpis indywi-
dualny budynków. Od początku
chcieliśmy pełnej ochrony dworca,
jednak sprawa została zawężona do
zespołu. Obecnie WKZ odmówił
wszczęcia drugiego postępowania,
dlatego niebawem złożymy zażale-
nie w tej sprawie.
Wiele osób w Olsztynie jest już
zmęczonych tą całą sytuacją, która
się z dworcem dzieje. Gdyby nie te
wszystkie odwołania, to zapewne
rozbudowa tego dworca już by
trwała, a tak trzeba dalej czekać. To

odwołanie złożone przez społecz-
ników, nie wstrzymuje rozpoczę-
tych prac PKP. Projekt jest
przygotowywany, więc na razie
żadnego zagrożenia nie ma, ale
możemy być pewni, że ta przebu-
dowa nie będzie przebiegać spo-
kojnie.
Przypomnijmy, że PKP SA planuje,
aby na nowym dworcu znalazły się
m.in. kasy biletowe, ogrzewana po-
czekalnia, ogólnodostępne toalety
oraz pomieszczenia, w których
będą mogły funkcjonować punkty
handlowo-usługowe. Co ważne,
przestrzeń przewidziana do obsługi
pasażerów nie ulegnie zmniejsze-
niu. Jednym z celów inwestycji bę-

dzie również zapewnienie dostępu
na perony również od strony ul.
Marii Zientary-Malewskiej. Miesz-
kańcy olsztyńskiego osiedla Zato-
rze zyskają komfortowe i
dostosowane do potrzeb osób o
ograniczanych możliwościach po-
ruszania się dojście na dworzec.

raf

Dworzec Główny w Olsztynie

Coraz większy chaos
w dobromiejskim
samorządzie
Burmistrz Dobrego Miasta, Ja-
rosław Kowalski, jeszcze podczas
trwania kampanii wyborczej zapo-
wiadał likwidację Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dobrym
Mieście oraz połączenie spółek
miejskich, co według niego
miałoby przynieść gminie
znaczące oszczędności. Pierw-
szym etapem miała być likwida-
cja OSiR-u i przekazanie zadań tej
instytucji Centrum Kulturalno –
Bibliotecznemu. Wojewoda
uchylił jednak uchwałę Rady w
tej sprawie, jako niezgodną z pra-
wem. Kolejne działania burmist-
rza na ostatniej sesji Rady to
próba przekazania kompleksu
sportowego „Orlik” Szkole Pod-
stawowej nr 3. Podczas ostatniej
sesji, zwołanej na wniosek bur-
mistrza, radni nie zaakceptowali
argumentów burmistrza i zosta-
wili wszystko po staremu.
Burmistrz na poprzednich ses-
jach miał przedstawić Radzie
konkretne liczby, wskazujące na
oszczędności, które znalazłyby się
w budżecie gminy po przekaza-
niu Orlika SP nr 3, jednak i tym
razem takie wyliczenia nie zostały
przedstawione. Nie padła żadna
konkretna kwota oszczędności.
Poinformował jedynie, że udzie-
lił zgody dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 3 na zatrudnienie
drugiego konserwatora pod wa-
runkiem, że będzie on dbał o

otwieranie, zamykanie i nadzór
nad korzystaniem z Orlika, co
uprzednio należało do obo-
wiązków animatora sportu, za-
trudnionego w Ośrodku Sportu i
Rekreacji. Podczas dyskusji radni
wskazali na wiele wątpliwości w
tej sprawie. Według niektórych z
nich, nie nastąpiłyby żadne
oszczędności, bo gmina i tak ma
obowiązek płacić za utrzymanie i
sprzątanie obiektu.

Dezinformacja
na facebooku
Po długiej i bardzo ożywionej
dyskusji radny Edmund Wawiro-
wicz przytoczył radnym dwa
wpisy z Facebooka Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Pierwszy, z dnia 9
września, informował, że od
września szkoła jest nowym ad-
ministratorem kompleksu boisk
Orlik. We wpisie z 12 września
pojawiła się z kolei wiadomość, że
ponownie administratorem Or-
lika jest Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji w Dobrym Mieście.
W związku ze sprzecznymi infor-
macjami podanymi do publicznej
wiadomości i przedłużającą się
dyskusją, radny Wawirowicz
zgłosił formalny wniosek o za-
mknięcie dyskusji. W myśl para-
grafu nr 35 Statutu Gminy Dobre
Miasto Przewodniczący Rady
poddał ten wniosek pod głosowa-
nie. W tym momencie burmistrz
zaczął utrudniać obrady, wykrzy-
kując histerycznie, że chce jeszcze
coś powiedzieć. Wniosek został

jednak przyjęty a dyskusję za-
mknięto.

Radni nie ulegli presji
burmistrza
Przewodniczący zaproponował
przejście do głosowania nad przy-
jęciem uchwały. Miażdżącą więk-
szością głosów uchwała o
przekazaniu SP3 zarządu nad Orli-
kiem została przez radnych odrzu-
cona. Burmistrz cały czas krzyczał
do mikrofonu, próbując nie dopuś-
cić do głosowania i zagłuszyć głos
Przewodniczącego Rady, obrażał
radnych. W tym momencie padła
z ust burmistrza groźba przepro-
wadzenia referendum za od-
wołaniem radnych z jego
inicjatywy, z powodu braku możli-
wości dalszej współpracy z Radą.
Większością głosów Rada Miejska
w Dobrym Mieście odrzuciła po-
mysł przekazania „Orlika” do
Szkoły Podstawowej nr 3.

Zachowanie poniżej
standardów
Zdaniem Przewodniczącego Ry-
szarda Łańko, to z burmistrzem
nie da się współpracować.- Zacho-
wanie burmistrza nie licowało z
piastowanym przez niego stanowi-
skiem. Gospodarzem sesji jest Prze-
wodniczący Rady Miejskiej.
Przewodniczący miał prawo i obo-
wiązek poddać pod głosowanie
wniosek formalny o zamknięcie dys-
kusji i przeprowadzić głosowanie.
Burmistrz złamał wszelkie reguły
współpracy między ciałem

uchwałodawczym a wykonawczym
w gminie. Próbowałem go uspokoić
i umożliwić przeprowadzenie głoso-
wań. Prosiłem pracowników
Urzędu, zajmujących się nagrywa-
niem sesji, o wyłączenie mikrofonu.
Wcześniej zdarzało się też, że bur-
mistrz wchodził do biura Rady i pró-
bował przeszkadzać radnym
podczas konsultacji, na przykład z
dyrektorem OSiR-u. Burmistrz wy-
krzykiwał wówczas, że dyrektor
OSiR-u jest jego podwładnym i nie
ma prawa spotykać się z radnymi.
Celem tamtego spotkania było uzys-
kanie przez radnych dokładniejszej
wiedzy na temat funkcjonowania tej
jednostki budżetowej po to, żeby
podjąć merytoryczną decyzję.

Obrady rady to nie lekcja
z uczniami
-Burmistrz musi uspokoić emocje i
zrozumieć, że nie jest na lekcji w kla-
sie, tylko debatuje z Radą, podej-
mującą uchwały. Zachowania
burmistrza na sesji są niedopusz-
czalne, szczególnie wówczas, gdy
próbuje wymuszać decyzje, które są
mu na rękę. Ze strony Rady cały czas
można liczyć na współpracę, nato-
miast burmistrz zachowuje się,
jakby gmina była jego prywatnym
folwarkiem i sam chce decydować o
losach mieszkańców i gminy, bez po-
trzeby wysłuchiwania opinii.
Powodem nerwowego, zachowania
burmistrza Kowalskiego podczas
ostatniej sesji, mógł być fakt, że
wcześniej przegrał inne, ważne dla
siebie głosowanie nad Budżetem

Obywatelskim. Obradowano nad
nim podczas sesji nadzwyczajnej w
sierpniu. Ponieważ, wskutek błędu,
popełnionego przez Przewod-
niczącego Rady Miejskiej, głoso-
wanie odbyło się po zamknięciu
obrad, wojewoda zgodnie z pra-
wem uchylił uchwałę o przezna-
czeniu na BO w przyszłym roku w
Gminie Dobre Miasto 500 tysięcy
złotych. Przewodniczący Łańko
przyznał się do pomyłki i przepro-
sił publicznie mieszkańców, nato-
miast zachowanie burmistrza w tej
sprawie po raz kolejny uważa za
całkowicie niewłaściwe.- Wysyłając
pismo do wojewody, powiada-
miające go o niezgodnym z prawem
przeprowadzeniu głosowania , bur-
mistrz nie zapoznał z nim Przewod-
niczącego Rady i radnych. Nie
zapoznał nas również z odpowie-
dzią z Biura Prawnego Wojewody
Warmińsko- Mazurskiego, infor-
mującą o uchyleniu uchwały. Radni
dowiedzieli się o tym od osób po-
stronnych i z Internetu. Zwołaliśmy
kolejną sesję nadzwyczajną, prze-
prowadziliśmy głosowanie ponow-
nie z takim samym wynikiem.
Wojewoda uznał uchwałę za
zgodną z prawem. Burmistrz jest
zdania, że sytuacja finansowa
gminy jest tragiczna i nie stać jej na
budżet obywatelski. W tej sytuacji
dziwne wydaje się wydawanie przez
Urząd Miejski dużych sum na arty-
kuły w ogólnopolskich gazetach,
które de facto były reklamą burmist-
rza, a nie gminy. Te pieniądze też

można było pomnożyć i przeznaczyć
na wkład własny do zewnętrznego
dofinansowania. Idąc tym tropem
można powiedzieć, że ponad 120 ty-
sięcy złotych, wydane na, według
mnie nieudaną, imprezę „Garbusy
wracają w dobrym towarzystwie”,
także przydałyby się na inne, ważne
inwestycje gminne.

Dobre owoce Budżetu
Obywatelskiego
-Apeluję do mieszkańców Dobrego
Miasta, aby jak najliczniej przy-
stąpili do składania projektów do
Budżetu Obywatelskiego i czynnie
wzięli w nim udział, bo w moim
mniemaniu, jest to święto demokra-
cji. Byłby to już piąty BO w Gminie
Dobre Miasto. . Dzięki pierwszemu
została wykonana droga we-
wnętrzna w Smolajnach, w drugim
mini hala sportowa z oddziałem
przedszkolnym w Głotowie, dzięki
trzeciemu powstały Orliki w czterech
wioskach- Urbanowie, Smolajnach,
Głotowie i Barcikowie. Czwartą
edycję wygrały dwie szkoły z
Dobrego Miasta- SP2 i SP3 na za-
montowanie szafek dla uczniów,
dzięki czemu dzieci nie muszą
nosić ciężkich plecaków i mogą
zabezpieczyć swoje rzeczy. Myślę,
że społeczeństwo, widząc kon-
kretne efekty poprzednich BO, za-
proponuje kolejne, dobre
wykorzystanie pieniędzy gmin-
nych. Być może były wcześniej
pewne wątpliwości, co do zasad
głosowania, ale wszystko można
poprawić. Budżet Obywatelski w
skali gminy nie stanowi ogromnej
kwoty (500 tysięcy to ok. 2% do-
chodów własnych gminy), ale
może załatwić ważne sprawy
małych społeczności. Gdyby nie
Budżet Obywatelski, jestem prze-
konany, że do dziś nie byłoby ani
drogi w Smolajnach, ani pozos-
tałych inwestycji, bo pieniądze ro-
zeszłyby się na inne cele. Ludzie są
dumni z tego, że ich pomysły wy-
grały i sami mogli zadecydować o
przeznaczeniu gminnych pieniędzy.

rad

Konflikt między burmistrzem i radą przybiera na sile
Nieoficjalnie w tle referendum
organizowane przez burmistrza
Podczas ostatniej, XVI sesji Rady Gminy Dobre Miasto doszło do zakłócenia obrad przez burmistrza Jarosława Kowalskiego
w trakcie głosowania uchwały. Od początku bieżącej kadencji samorządu posiedzenia Rady miały burzliwy przebieg. Jednak
tym razem burmistrz próbował zablokować obrady i nie dopuścić do głosowania uchwały przewidując, że radni zagłosują nie-
zgodnie z jego oczekiwaniami. Zagroził radnym referendum w sprawie odwołania rady. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć,
że grupa mieszkańców popierających burmistrza rozpoczęła zbieranie podpisów.

Sprawa dotycząca Dworca Głównego w Olsztynie trafiła do sądu
Sprawa związana z Dworcem Głównym w Olsztynie będzie miała swoją dalszą historię. Społecz-
nicy się nie poddają w walce o wpisanie budowli do rejestru zabytków.

Jarosław Kowalski burmistrz Dobrego
Miasta



www.facebook.com/wgwarminska 26.09.2019-08.10.2019 r. numer 155 www.gwarminska.pl 7

Sport to nie tylko rywalizacja i
osiąganie wysokich wyników spor-
towych, których jako społeczeństwo
oczekujemy od sportowców, to
przede wszystkim możliwość
uczestnictwa w różnych aktyw-
nościach fizycznych każdego z nas,
dla zachowania lub poprawy zdro-
wia, jakości życia, bez presji bycia
najlepszym.
Świadomość znaczenia sportu
wśród społeczeństwa stale wzras-
ta, a uczestnictwo w sporcie stało
się modne. Ludzi chcą być zdrowi,
sprawni, dbają o swoje ciało, swój
wygląd, ale też chcą uczestniczyć w
wydarzeniach i imprezach spor-
towych, które integrują, edukują,
dostarczają wiele emocji i radości.
Sport ma charakter wielowymia-
rowy, ma wpływ na budowanie ka-
pitału społecznego przekładające-
go się na jakość życia mieszkańców
wsi i miast.
Mając to na uwadze, władze sa-
morządowe powinny wspierać
sport i mieć pomysł na jego rozwój.
Każdego roku samorządy podej-
mują decyzje, jakie zadania będą
realizowane, jakie środki na sport
chcą wydać. W perspektywie kil-
kuletniej planują zadania związa-
ne z rozbudową i modernizacją in-
frastruktury sportowej.
Wysokość środków planowanych
na dofinansowanie sportu zależy
w dużej mierze od przychylności
zainteresowania sportem władz
samorządowych, od kondycji fi-
nansowej samorządu, od umie-

jętności i możliwości pozyskiwania
środków, w tym unijnych, a także
od prowadzonej przez samorząd
świadomej i wypracowanej polityki
wobec sportu. Stąd też różne po-
mysły na sport.
Brak planowania zadań sporto-
wych, chaotyczne lub doraźne
działania, to polityka, która nie
sprzyja rozwojowi sportu. Ale to
nie jest reguła, takich samorządów
jest coraz mniej. Bardzo ważnym,
a często niestety pomijanym przez
władze samorządu aspektem roz-
woju sportu jest potencjał w postaci
pomysłów, umiejętności organi-
zacyjnych i zaangażowania pra-
cowników administracji samo-
rządowej, a także pozyskiwanie
partnerów do wspólnego działania.
Dlaczego o tym piszę? Bo chcę się
podzielić swoimi przemyśleniami
i wnioskami, które wynikają z
mojego doświadczenia zawodo-
wego i jako działacza sportowego.
Przez wiele lat pracowałam dla
sportu. Jako zastępca prezydenta
Olsztyna odpowiadałam za poli-
tykę sportu w Olsztynie, a jako
członek zarządu województwa
także za sprawy sportu w regionie.
Miałam zaszczyt być dyrektorem
regionalnym Olimpiad Specjal-
nych Warmińsko-Mazurskich i
przez długie lata pracować na
rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Sport był i jest mi
bardzo bliski.
Przez całe swoje życie dbam o
swoją aktywność sportową, a tym

samym o swoje zdrowie i spraw-
ność życiową. Lubię czuć atmosferę
rywalizacji sportowej, a czas spę-
dzony wśród sportowców, na za-
wodach, imprezach i widowiskach
sportowych jest zawsze dla mnie
dużą przyjemnością i przeżyciem.
Jestem świadoma roli sportu, tej
społecznej, ale także jego roli w wy-
miarze gospodarki, biznesu, pro-
mocji. Jako samorządowiec szcze-
gólną uwagę zwracałam na wy-
pracowanie najlepszych rozwiązań
dla sportu, tak by sport znalazł
swoją właściwą pozycję wśród
wielu innych zadań miasta i re-
gionu.
Wspólnie z moimi współpracow-
nikami podejmowałam działania
w celu pozyskiwania środków unij-
nych i ministerialnych na realiza-
cję projektów skierowanych do
mieszkańców miasta i regionu.
Szczególnie cenne dla mnie są
doświadczenia i przeżycia związa-
ne z realizacją dużego, projektu
sportowo-promocyjnego Samo-
rządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Senior Games, pro-
jektu promującego sport i aktyw-
ność fizyczną osób starszych. Pro-
jekt był realizowany we współpra-
cy z samorządami lokalnymi na-
szego regionu. Odbyły się dwie
edycje tego projektu. Niestety moi
następcy nie podjęli się realizacji
kolejnych edycji.
Równie ważne było dla mnie
wspieranie uzdolnionych spor-
towców i pomoc w ich rozwoju

sportowym, w ramach dofinanso-
wania wojewódzkich ośrodków
szkolenia sportowego w danej dys-
cyplinie. Jednym z nich, który ta-
kie wsparcie otrzymał jest Konrad
Bukowiecki jeden z najlepszych
obecnie kulomiotów Polski i świa-
ta. Mam ogromną satysfakcję, że
mam swój udział w wypracowa-
nych i realizowanych do tej pory
dobrych rozwiązaniach dla spor-
tu w Olszynie i regionie, że miałam
swój udział w wielu przedsięw-
zięciach sportowych.
Jak więc jest, czy samorządy lo-
kalne lubią sport? Na pewno tak.
Samorządy są zainteresowane ak-
tywnością sportową społeczności

lokalnej, poprawą infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej, organizacją
imprez sportowo-rekreacyjnych
czy innymi sportowymi inicjaty-
wami. Dzięki środkom unijnym,
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
samorządów wojewódzkich i gmin
w regionie powstały nowe sale
gimnastyczne, tereny sportowo-
rekreacyjne, nowe hale widowi-
skowe i stadiony, wyremontowa-
nych zostało wiele obiektów spor-
towych.
Niestety w budżetach samorządów
sport nie jest priorytetem, oszczęd-
ności szuka się w sporcie. Wynika
to nie tylko z polityki prowadzonej
przez samorządy, ale coraz częś-

ciej z konieczności finansowania
lub dofinansowania nowych zadań
zrzucanych na samorządy przez
rząd. Uwzględniając szerokie zna-
czenie sportu samorządy muszą
szukać nowych pomysłów na sport,
planować realne środki, pozyskiwać
dobrych i lojalnych partnerów.
Najważniejsze, aby sport doczekał
się swojego znaczącego miejsca
wśród innych zadań realizowa-
nych przez samorząd, jako ważne-
go elementu wpływającego na ja-
kość życia społeczności lokalnych.
A ja nadal będę blisko sportu i
sportowej rodziny.

Anna Wasilewska

Czy samorządy lokalne lubią sport?
Niektórym z nas sport kojarzy się z ludźmi młodymi, treningami i rywalizacją sportową, dążeniem
do zdobycia jak najlepszych wyników sportowych, ze zdobywaniem medali na najważniejszych
krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, z igrzyskami olimpijskimi włącznie. Ale
takie widzenie sportu jest bardzo zawężone. Jego postrzeganie i znaczenie we współczesnym
świecie ulega zmianie.

Finansowanie działań służących
ochronie środowiska oraz wspie-
rających zrównoważony rozwój
m.in.:

• ochrona atmosfery (np. termo-
modernizacja budynków, wyko-
rzystanie OZE, zakup pojazdów
elektrycznych);
• gospodarka wodno - ściekowa
(np. budowa/modernizacja: sieci
kanalizacji sanitarnej; wodociągo-
wej, oczyszczalni ścieków, SUW,
przepompowni ścieków);
• gospodarka odpadami (np. bu-
dowa PSZOK, rozbudowa RI-
POK, rekultywacja składowisk).

Beneficjenci:
• jednostki posiadające osobowo-
ść prawną;
• jednostki samorządu terytorial-
nego oraz utworzone przez nie jed-
nostki organizacyjne;
• osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą;
• wspólnoty mieszkaniowe.

Warunkiem udzielenia pożyczki
jest posiadanie zdolności finan-
sowej przez Wnioskodawcę, ro-
zumianej jako zdolność do
spłaty zaciągniętej pożyczki wraz
z należnymi odsetkami w umow-
nych terminach spłaty. Fundusz
dokonuje samodzielnie oceny

zdolności finansowej lub może
zlecić tę ocenę firmie zewnętrznej.

Ogólne warunki udzielenia
pożyczki:
1. Pożyczka preferencyjna
• Oprocentowanie: 1,5 WIBOR 12
M nie mniej niż 2 %.
• Okres finansowania: 5 lat, w
uzasadnionych wypadkach możli-
wość wydłużenia.
• Karencja: do 6 miesięcy dla
pożyczek powyżej 500.000 zł.
• Brak dodatkowych opłat związa-
nych z uruchomieniem pożyczki.
• Możliwość finansowania wkładu
własnego przy realizacji zadań,
które otrzymały dofinansowanie z

funduszy unijnych.
2. Pożyczka komercyjna
• Oprocentowanie komercyjne dla
podmiotów niemogących ubie-
gać się o pomoc publiczną - od 1
stycznia 2019 roku stopa bazowa
1,87%
https://www.uokik.gov.pl/sto-
pa_referencyjna_i_archiwum.php
• Okres finansowania: 5 lat, w
uzasadnionych wypadkach możli-
wość wydłużenia.
• Karencja: do 6 miesięcy dla
pożyczek powyżej 500.000 zł.
• Brak dodatkowych opłat związa-
nych z uruchomieniem pożyczki.
• Możliwość finansowania wkładu
własnego przy realizacji zadań,
które otrzymały dofinansowanie z
funduszy unijnych.

3. Pożyczka pomostowa
• Oprocentowanie komercyjne - od

1 stycznia 2019 roku stopa bazowa
1,87%
https://www.uokik.gov.pl/sto-
pa_referencyjna_i_archiwum.php.
• Zapewnienie ciągłości finanso-
wania dla zadań realizowanych z
funduszy unijnych.
• Możliwość opłacenia faktur lub
równoważnych dokumentów fi-
nansowych wystawionych w
związku z realizacją zadań dofi-
nansowanych z funduszy unij-
nych.
• Elastyczny okres finansowania w
zależności od warunków finaso-
wania zadania ze środków unij-
nych.
• Brak dodatkowych opłat związa-
nych z uruchomieniem pożyczki.

Warunkiem przekazania kwoty
pożyczki jest:
- skuteczne ustanowienie przez

Pożyczkobiorcę wymaganych za-
bezpieczeń spłaty pożyczki oraz
innych należności przedłożenie
wniosku o płatność według wzo-
ru wskazanego przez Pożyczko-
dawcę.
Zapewniamy pomoc meryto-
ryczną specjalistów oraz dorad-
ców energetycznych. Wszystkie
informacje dotyczące możliwoś-
ci sfinansowania inwestycji są
dostępne w punkcie informacyj-
nym Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie.

Punkt informacyjny
WFOŚiGW w Olsztynie

ul. św. Barbary 9
10-026 Olsztyn

Tel.: 89 522 02 01
www.wfosigw.olsztyn.pl,
info@wfosigw.olsztyn.pl

Anna Wasilewska poseł na Sejm RP
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Akt Erekcyjny
„Działo się to 16 września 2019
roku w Lidzbarku Warmińskim.
W dniu tym, w obecności: Jego
Ekscelencji Metropolity Warmiń-
skiego Ks. Abp. dr Józefa Górzyń-
skiego, Wicewojewody
Warmińsko - Mazurskiego Pana
Sławomira Sadowskiego, Mar-
szałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Pana Marka
Gustawa Brzezina, Starosty Lidz-
barskiego Pana Jana Harhaja, Bur-
mistrza Lidzbarka Warmińskiego
Pana Jacka Wiśniowskiego, Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej Do-
roty Michalak, Wójta Gminy
Lidzbark Warmiński Pana Fabiana
Andrukajtisa odbyła się ceremo-
nia wmurowania Kamienia
Węgielnego i Aktu Erekcyjnego
pod budowę Uzdrowiska w
Lidzbarku Warmińskim, wznos-

zonego wolą Burmistrza
Lidzbarka Warmińskiego Jacka
Wiśniowskiego i Radnych Rady
Miejskiej ku pożytkowi obecnych
i przyszłych pokoleń naszego
grodu”.
Projekt “Budowa infrastruktury
uzdrowiskowej w Lidzbarku
Warmińskim” jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmińsko - Mazurskiego
na lata 2014 - 2020. Całkowita
wartość projektu 16 808 690,43
zł, wkład własny Gminy Miejskiej
Lidzbark Warmiński 5 951
910,43 zł, kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego 10 856
780,00 zł. Projekt: GPVT Pra-
cownia Architektoniczna s.c..

Wykonawca: Przedsiębiorstwo
Transportowo-Sprzętowe Bu-
downictwa “PYZAK”.

Zebrani na Uroczystości Hono-
rowi Goście potwierdzają ten fakt
swoimi podpisami, a Akt Erek-

cyjny zostaje w fundamenty
wmurowany”.

red

Rusza budowa uzdrowiska w Lidzbarku Warmińskim
W Lidzbarku Warmińskim oficjalnie wmurowano kamień węgielny pod budowę infrastruktu-
ry uzdrowiskowej. Uroczystość odbyła się w miejscu, w którym wkrótce powstanie tężnia. Za-
proszeni goście podpisali akt erekcyjny, a inwestycję poświęcił Metropolita Warmiński Ar-
cybiskup Józef Górzyński.

• Głosowanie odbędzie się w ter-
minie od dnia 24 września do
dnia 16 października 2019 roku,
w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego w Lidzbarku Warmiń-
skim (obecnie Ratusz, ul. Ratu-
szowa 5, Kamienica ul. Plac
Młyński 6) oraz Lidzbarski Dom
Kultury ul. Słowackiego 4.
• W głosowaniu może brać udział
każdy mieszkaniec Gminy Miej-
skiej Lidzbark Warmiński stale
zamieszkały na jej terenie.
• Karty do głosowania będą do-
stępne w punktach Urzędu Mias-
ta tj. Ratusz ul. Ratuszowa 5/6,
Kamienica ul. Plac Młyński 6,
Lidzbarski Dom Kultury ul.
Słowackiego 4 a także dostępne

na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego pod adresem: http:/
lidzbarkw.eu/budżet-obywatel-
ski.
• Głosowanie odbywa się po-
przez wypełnienie karty do głoso-
wania i wrzucenie jej do urny w
punktach Urzędu Miasta tj. Ra-
tusz ul. Ratuszowa 5 , Kamieni-
ca ul. Plac Młyński 6, Lidzbarski
Dom Kultury ul. Słowackiego 4
• Informacje o sposobie głoso-
wania będą umieszczone na kar-
tach do głosowania.
• Karty do głosowania będą udo-
stępnione od dnia 24 września
2019r.
• Głosujący może oddać głos na
jeden projekt

• Do realizacji w 2020 roku zo-
stanie przyjęty projekt/projekty,
które uzyskają największą liczbę
ważnie oddanych głosów.

Przypominamy, że głosowanie
rozpoczyna się już 24 września
i trwać będzie do 16 paździer-
nika 2019r. głosować będzie
można tradycyjnie, na papiero-
wej karcie, którą będzie można
pobrać w punktach Urzędu
Miasta tj. Ratusz ul. Ratuszowa
5/6, Kamienica ul. Plac Młyński
6, Lidzbarski Dom Kultury ul.
Słowackiego 4 lub na stronie
lidzbarkw.eu/budżet-obywatel-
ski i oddać w punktach głoso-
wania.

Budżet Obywatelski 2020
W Lidzbarku Warmińskim zakończyła się ocena formalna wniosków do Budżetu Obywatel-
skiego. Wpłynęły 22 formularze zgłoszeniowe, pozytywną weryfikację przeszło 16 projek-
tów.

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod inwestycją uzdrowiskową

Jacek Wiśniowski burmistrz Lidzbarka
Warmińskiego z dumą prezentuje Akt
Erekcyjny
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- Jakie partie tworzą Konfedera-
cję?
- Partia Korwin Wolność, Korona
Grzegorza Brauna i Ruch Naro-
dowy. Mamy w sobie pierwiastek
wolnościowy, katolicki i narodowy.
- Dlaczego lekarz, człowiek, który
ma zawód, dający pewność
dobrze płatnej pracy, zajmuje się
polityką?
- Włączenie się do polityki to je-
dyny sposób na to, żeby mieć
wpływ na funkcjonowanie pań-
stwa. Interesuje mnie przede
wszystkim poprawa działania
służby zdrowia. Wszelkie realne
zmiany są możliwe dopiero z po-
ziomu Sejmu, ponieważ mogą być
wprowadzone jedynie ustawowo.
- Co jest podstawową wadą opieki
zdrowotnej w Polsce?
-Opiekę zdrowotną należy trakto-
wać jak każdą inną dziedzinę gos-
podarki. Oczywiście, chory będzie
musiał za nią zapłacić, ale mało kto
zdaje sobie sprawę z tego, że byłyby
to znacznie mniejsze koszty niż
obecnie. W tej chwili opłata, jaką
pacjent ponosi w podatkach,
wpływa na konta nie tylko perso-
nelu medycznego, ale również dla
armii urzędników z NFZ i Minis-
terstwa Zdrowia. Pacjent płaci więc
usługodawcom, czyli lekarzom i
pielęgniarkom, urzędnikom, którzy
udają, że dobrze tą dziedziną za-
wiadują i na koniec wtedy, kiedy
udaje się na leczenie prywatne.
Darmowe usługi zdrowotne w Pol-
sce to kłamstwo.
- Jak w takim razie doprowadzić
do tego, żeby i pacjenci i pracow-
nicy służby zdrowia byli zadowo-
leni?
- W bardzo prosty sposób- trzeba
znieść przymus oskładkowania. W
tej chwili na składkę chorobową,
wypadkową i zdrowotną płacimy
co najmniej 380 złotych miesięcz-
nie. Jeżeli przyjąć 380 złotych od
ojca rodziny i 380 zł od matki, ro-
dzina płaci miesięcznie najmniej
760 zł na zdrowie. Trzeba znieść ten
przymus. Ubezpieczenie zdro-
wotne powinno być dobrowolne.
Trzy lata temu sprawdzałem, jak by
to wyglądało w jednej z olsztyń-
skich ubezpieczalni. Jej pracownik
wyjaśnił mi, że wystarczy mie-
sięczna składka w wysokości ok.
500 złotych na kompleksową
obsługę pięcioosobowej rodziny.
Różnica na korzyść rodziny jest wi-
doczna. Jeśli zniesie się przymus
oskładkowania i państwową służbę
zdrowia, powstanie naprawdę dużo
podmiotów leczących. Nie będzie
ograniczeń, kolejek, pojawi się
mnóstwo sprzętu medycznego.
Dzisiaj widzimy to na przykładzie
stomatologów, w większej części

pracujących prywatnie.
- A co ze szpitalnictwem? Cza-
sami trzeba poddać się hospitali-
zacji.
- Szpitale także należy sprywatyzo-
wać. Oczywiście, taka działalność
musi przynosić zyski. W naszym
kraju, kiedy ktoś mówi o zyskach z
lecznictwa, traktuje się go, jak
krwiopijcę. W Europie najlepiej
działa francuska ochrona zdrowia,
bo tam szpitale są w większości
prywatne. Trzeba zlikwidować
wszelkie przymusowe składki, a
przede wszystkim podatek docho-
dowy. Społeczeństwo stać będzie
wówczas na wszelkie usługi zdro-
wotne. Jeśli ktoś będzie się obawiać,
że nie będzie go stać, będzie mógł
się ubezpieczyć dobrowolnie.
- Jeśli drastycznie spadną podatki,
co się stanie z urzędnikami, ta-
kimi resortami jak wojsko, poli-
cja, różne inne służby, sądy itd.?
- Urzędnicy NFZ czy MZ będą
musieli się zająć wreszcie czymś
pożytecznym. Jeżeli chodzi o inne
dziedziny życia, w których państwo
powinno pełnić kluczową rolę, na
ich utrzymanie będą potrzebne
składki społeczeństwa, ale nie tak
potwornie duże, jak teraz. Podatek
dochodowy PIT i CIT daje przy-
chody do budżetu rzędu 10%-12%.
Mniej więcej tyle pochłaniają
koszty utrzymania rozbudowanego
aparatu skarbowego. Pozostałe po-

datki sprawią, że znajdą się środki
na utrzymanie wszystkich pań-
stwowych instytucji. W tej chwili w
największym stopniu przychody
państwa generuje podatek VAT.
Nie można go zlikwidować, ale na
pewno trzeba zmniejszyć.
- Mamy państwo opiekuńcze. Jest
wiele osób, które są jego klien-
tami. W jaki sposób znajdą się
one w państwie „sprywatyzowa-
nym”?
- W sytuacji, gdy jest mnóstwo
różnych dotacji i zasiłków i jeszcze
to nieszczęsne 500+, ludziom prze-
staje się chcieć pracować. Gdy-
byśmy wycofali te pieniądze, de
facto ukradzione podatnikom, lu-
dzie pójdą do pracy, bo nie będą
mieli innego wyjścia. Mało tego,
gdy zlikwidujemy podatek docho-
dowy, gospodarka natychmiast
ruszy z kopyta. Pojawi się mnóstwo
nowych miejsc pracy dla każdego.
Hodowanie klientów socjalu za-
wsze źle się kończy. Są ludzie, któ-
rym jest wygodnie pobierać zasiłki,
bo nie chce im się pracować i tacy,
którzy z powodu różnych chorób
nie mogą podjąć się żadnego zaję-
cia, ale od tego są instytucje dobro-
czynne. Jedną z najbardziej
znanych jest Caritas, ale są i inne.
Gdyby ludziom zostawić w kie-
szeni pieniądze z podatków, insty-
tucje dobroczynne mogłyby się
jeszcze prężniej rozwijać. Dobro-

czynność ludzka istnieje, ale jest za-
bijana przez system urzędniczy.
- W jaki sposób można do tego
programu przekonać wyborców?
- Albo wygrać wybory, albo wpro-
wadzić pewną liczbę posłów do
Sejmu. To ustawy regulują życie i
gospodarcze i społeczne. Gdy-
byśmy mieli w Sejmie większość
poselską, natychmiast sformowali-
byśmy rząd i zaczęlibyśmy wpro-
wadzać nasz program w życie.
Polska szybko byłaby krajem mio-
dem i mlekiem płynącym. Jestem
jednak realistą i liczę na kilkunastu,
może kilkudziesięciu posłów. Jako
potencjalny koalicjant domagali-
byśmy się natychmiastowego znie-
sienia złodziejskiego, karzącego za
pracę podatku dochodowego, a nie
stanowisk, jak to robił PSL. Inaczej
nie wejdziemy w koalicję.
- To chyba zbyt utopijne podejś-
cie. Co na to wyborcy Prawa i
Sprawiedliwości?
- Nie, to nie utopia. Jeżeli zniesie się
podatek dochodowy, natychmiast
każdy pracujący dostanie nagrodę
w postaci 18% swojej pensji i po
drugie- spadną koszty pracy i ceny
produktów. Utrzymanie znacznie
potanieje. Jeżeli nie będzie kary za
pracę i zniesie się zasiłki, ludzie za-
czną pracować.
- Mówimy cały czas o państwie,
natomiast żyjemy w małych
społecznościach, ograniczających

się do gminy, powiatu, wojewódz-
twa. Jak Konfederacja widzi rolę
samorządów terytorialnych?
- Gminy trzeba zostawić i wzmoc-
nić poprzez likwidację powiatów,
które są niepotrzebne, podobnie
jak sejmik wojewódzki z mar-
szałkiem. Od razu przybędzie w
gminach pieniędzy. Gminy po-
winny się utrzymywać z podatków
od nieruchomości. Trzeba zosta-
wić bezpośrednie wybory radnych,
wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast z jednym zastrzeżeniem-
powinna wrócić wielokadencyj-
ność. Ludzi należy szanować. Jeśli
wybierają po raz dziesiąty tego sa-
mego burmistrza, widocznie mu
ufają. Dobre rządy burmistrza
można poznać po tym, że ściąga in-
westorów, którzy chcą w jego gmi-
nie ulokować kapitał.
- Jaki jest plan minimum Konfe-
deracji na wybory 2019?
- Konfederacja nie ma w ogóle do-
stępu do mediów ogólnopolskich,
jedynie lokalnych i prywatnych.
Kilka dni temu do Warszawy przy-
było na konwencję Konfederacji
1200 osób z całej Polski i jedynie w
TVN znalazła się 10-sekundowa
informacja. Uważam, że zadaniem
telewizji publicznej jest informo-
wanie o wszystkich partiach, rywa-
lizujących w wyborach. Mimo
tego, że nie ma nas w mediach, son-
daże są optymistyczne. Ostatni daje
nam 7,3%.
- Jakie sprawy były tematem kon-

wencji krajowej?
- Na konwencji przyjęliśmy tzw.
piątkę Konfederacji, czyli 5
głównych postulatów programo-
wych, które mogą zmienić Polskę.
Pierwszy, to powszechna ulga po-
datkowa, tzw. 1000+. Tym różni się
od 500+, że każdy, kto zarabia, po
zniesieniu podatku dochodowego
zarobi w każdym miesiącu od 500
do 1000 zł. Drugi postulat brzmi:
szybkie i sprawiedliwe sądy. To się
da bardzo szybko przeprowadzić.
Sędzia nie będzie mógł orzekać w
miejscu swojego zamieszkania i nie
będzie mógł zacząć kolejnej sprawy,
dopóki poprzedniej nie doprowa-
dzi do końca. Nasze trzecie hasło to
: bon oświatowy i kulturalny. Na
każde dziecko w Polsce przypada
określona pula pieniędzy. Po-
wiedzmy, że jest to 3 tysiące złotych
miesięcznie. Rodzice otrzymaliby
bon oświatowy na jedno dziecko w
tej właśnie wysokości i sami wybie-
raliby szkołę. Czwarty punkt z
piątki Konfederacji to bezpieczeń-
stwo narodowe, co oznacza silną
polską armię, odpowiedzialną poli-
tykę migracyjną, niezależną poli-
tykę zagraniczną i bezpieczeństwo
energetyczne. Piąte hasło, to
zdrowe warunki do życia.
- Na jaki numer listy mogą głoso-
wać zwolennicy Konfederacji?
- Jest to numer 4. Ja startuję z
pierwszego miejsca w Elblągu,
okręg nr 34.

red

Prywatyzacja to wolność dla każdego
Andrzej Wyrębek, kandydat do Sejmu RP z listy Konfederacji w okręgu elbląskim nr 34, chce zniesienia podatków i prywatnej
ochrony zdrowia. Jego zdaniem wszyscy będziemy bogatsi, bo dzięki tym zmianom zostanie nam więcej pieniędzy w portfelu.

Okręg nr 34
Miasto Elbląg,
Powiaty: Bartoszycki,
Braniewski, Działdowski,
Elbląski, Iławski, Lidzbarski,
Nowomiejski, Ostródzki
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-Kończy się Pana pierwsza ka-
dencja jako posła na Sejm.
Wcześniej przez wiele lat był Pan
samorządowcem, w tym przez
dwie kadencje starostą olsztyń-
skim. Jak dużą zmianą było prze-
jście do polityki krajowej?
-Mówimy o zupełnie różnych rze-
czywistościach. Jako starosta
olsztyński miałem decydujący
wpływ na kierunki rozwoju po-
wiatu. Wiele inwestycji w powiecie
to inicjatywy moje bądź moich
najbliższych współpracowników,
które wspólnymi siłami doprowa-
dziliśmy do realizacji. Za przykład
może posłużyć szpital w Barcze-
wie, elektrownia fotowoltaniczna
w Gryźlinach czy hala sportowa w
Dobrym Mieście. Oczywiście tych
inwestycji było znacznie więcej.
Praca w Sejmie wymaga
współpracy i porozumienia w
znacznie szerszym gronie. W
ławach poselskich zasiada wielu
specjalistów w swoich dziedzinach.
Są wśród nich, tak ja, prawnicy czy
też doświadczeni samorządowcy,
ale również ekonomiści, lekarze,
przedsiębiorcy. Wspólnie opraco-
waliśmy naprawdę sporo roz-
wiązań, które realnie poprawiłyby
jakość życia w Polsce oraz ułatwiły
funkcjonowanie przedsiębiorcom.
Na przykład wraz z Klubem Posel-
skim Nowoczesna wnioskowa-
liśmy o przyspieszenie zwrotów
VAT poprzez skrócenie do 25 dni
terminu, w jakim organy admini-
stracji skarbowej zwracają
nadpłacony podatek. Byłem repre-
zentantem wnioskodawców w pra-
cach nad projektem tej ustawy.
Niestety, przy obecnej większości
sejmowej rola posłów opozycji jest
znacząco ograniczona. Rządzący
nie słuchają nas, seryjnie odrzucają
proponowane przez nas rozwiąza-
nia. Ignorują nasze poprawki do
ustaw, w konsekwencji czego po
paru miesiącach muszą ponownie
zmieniać przepisy bo mimo sprze-
ciwów opozycji wprowadzili bubel
prawny.
-Czy to znaczy, że poseł opozycji
nie może niczego zrobić?
Na pewno rządzący mają znacznie
większe możliwości. Dlatego tak is-
totne jest by Koalicja Obywatelska
wygrała najbliższe wybory. Tylko
w ten sposób będziemy mogli
wprowadzić nasze reformy ob-
niżające koszty pracy, a także skró-
cić kolejki do lekarzy specjalistów
oraz na SOR-ach.
Jednak w ostatnich czterech latach

również mogę pochwalić się kil-
koma sukcesami. Chyba najbar-
dziej spektakularnym było
zmuszenie rządu do wdrożenia
wartego 240 milionów złotych

Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska-Rosja 2014-2020.
Pieniądze te miały wykorzystać sa-
morządy z naszego regionu. Pro-
gram stał pod dużym znakiem
zapytania ponieważ do ostatniej
chwili rząd zwlekał z podpisaniem
umowy finansowej pomiędzy Pol-
ską a Rosją.
Na szczęście po raz kolejny okazało
się, że presja ma sens. Po interwen-
cji mojej, innych posłów opozycji
oraz przedstawicieli samorządów z
terenu Warmii i Mazur rząd na
dwa dni przed upływem terminu
podpisał umowę poświęconą Pro-
gramowi Współpracy Transgra-
nicznej Polska-Rosja 2014-2020.
-Codzienna praca w Sejmie bywa
niewidoczna dla ogółu wybor-
ców, ale które aktywności w Sej-
mie ceni Pan najbardziej?
Bardzo istotna jest praca w komis-
jach. Zazwyczaj to tam przybiera
ona najbardziej merytoryczny cha-

rakter.
-W jakich komisjach Pan uczest-
niczył?
W tej kadencji byłem członkiem
Komisji Odpowiedzialności Kon-

stytucyjnej, Ustawodawczej, Nad-
zwyczajnej do spraw zmian w
kodyfikacjach, Nadzwyczajnej do
rozpatrzenia projektów ustaw z za-
kresu prawa wyborczego, a także w
Komisji Śledczej ds. VAT.
-Pięć komisji, sporo.
To prawda. Bardzo niewielu
posłów decydowało się by wziąć na
siebie aż tyle pracy, ale ja od po-
czątku chciałem być aktywnym
parlamentarzystą. Przełożyło się to
również na liczbę moich wystąpień
z trybuny sejmowej, aż 294. Naj-
więcej spośród posłów z Warmii i
Mazur.
-Wydaje się, że posłowanie w
Pana wykonaniu to naprawdę
ciężka praca. Angażowanie się w
sejmowe debaty, liczne komisje,
praca w terenie, a do tego
rządzący ignorujący opozycję.
Czy wielka polityka nie dała
Panu za mocno w „kość”?
Na pewno krajowa polityka wielo-

krotnie rozczarowała mnie. Jednak
zaangażowałem się w nią z kon-
kretnymi celami. Po czterech la-
tach dalej chcę dążyć do ich
realizacji.
-Co to za cele?
Po pierwsze chciałbym by polskie
prawo było przyjazne dla obywa-
teli. Musi ono być stabilne i prze-
widywalne. Przedsiębiorcy muszą

być traktowani po partnersku, a
nie jak przestępcy. System podat-
kowy musi być racjonalny i prze-
jrzysty. Społeczeństwo musi mieć
świadomość, że praca opłaca się.
Po drugie, rozwój Warmii i Mazur.
Tutaj urodziłem się i wychowałem,
a także nieprzerwanie mieszkam i
pracuję. Wrzesina w gminie Jon-
kowo to moje miejsce na Ziemi,
niezmiennie od 52 lat. Warmia i
Mazury oraz ludzie tu mieszkający
są mi bardzo bliscy. Rozumiem ich
potrzeby i chcę dla nich jak najle-
piej.
-Jakich zmian potrzebuje nasz re-
gion?
Każdy kto jeździ po Warmii i Ma-
zurach przyzna, że infrastruktura
wymaga natychmiastowej po-
prawy. Mowa o drogach, ale także
o liniach kolejowych i infrastruk-
turze wodnej. Oczywiście to
wszystko z poszanowaniem nie-
zwykle cennej dla naszego regionu

przyrody.
Ponadto należy przywrócić mały
ruch graniczny z obwodem kali-
ningradzkim. Pozwoli on odżyć ty-
siącom lokalnych przedsiębiorców
– sklepikarzom, restauratorom,
hotelarzom.
Istotne jest także by powszechne w
naszym regionie stare, bezklasowe
kotły i piece grzewcze, tzw. „kop-

ciuchy” zostały wymienione. Nie
możemy dalej godzić się na to by
Polki i Polacy byli truci, a środowi-
sko naturalne dewastowane. Dla-
tego cieszę się, że Koalicja
Obywatelska zapowiedziała
dopłaty do wymiany pieców.
-Które punkty programu Koalicji
Obywatelskiej są dla Pana najis-
totniejsze?
To dobry, kompleksowy program,
ale mi szczególnie bliskie są punkty
poświęcone przedsiębiorcom.
Wiem, że w Polkach i Polakach
drzemie olbrzymia przedsiębior-
czość, wielki potencjał, który
często jest tłumiony przez aparat
państwowy. Dlatego by im pomóc
proponujemy niższy PIT i ZUS.

Darzymy ciężką pracę dużym sza-
cunkiem i chcemy ją odpowiednio
wynagradzać.
Chcemy też znieść absurdalny
zakaz handlu w niedzielę. Zgodnie
z naszymi przewidywaniami nega-
tywnie odbył się on na lokalnych
sklepach oraz polskich dostaw-
cach. Skorzystały na nim jedynie
duże sieci dyskontów. W jego
miejsce proponujemy prawo do
dwóch wolnych niedziel w mie-
siącu dla wszystkich pracowników,
nie tylko tym zatrudnionym w
handlu.
Uchylimy także wprowadzone
przez obecną władzę regulacje,
które ograniczają konkurencję, w
tym w szczególności ustawę „ap-
teka dla aptekarza”, a także przy-
wrócimy rolnikom prawo do
swobodnego obrotu gruntami rol-
nymi.
-Jest Pan prawnikiem, w związku
z tym muszę spytać o Pana zda-
nie na temat jakości stanowio-
nego prawa. Jak Pan je ocenia?
Niestety ostatnie lata to okres de-
gradacji polskiego prawa. Liczne
buble prawne wprowadzane przez
rządzących szybko i bez konsulta-
cji. Jeszcze liczniejsze nowelizacje.
Ustawy zmieniane lub cofane parę
miesięcy po ich uchwaleniu. Czy
Pan wie, że podatek denny od
przeszło półtora roku jest dziesię-
ciokrotnie większy od opłaty usta-
lonej w drodze konsultacji? Rząd
tłumaczy to błędnym postawie-
niem przecinka, lecz ciągle nie na-
prawił tej pomyłki. W takiej
sytuacji nie możemy mówić o wy-
sokiej jakości stanowionego prawa.
Niewątpliwie Polkom i Polakom
trudno funkcjonować w takiej rze-
czywistości.
Polski system prawny potrzebuje
przemyślanej odnowy. Koniec z
masową produkcją szkodliwych
ustaw. Koniec z chaosem. Dlatego
jestem zwolennikiem zasady „1 in,
2 out”. Każdy nowy akt prawny ma
zastępować dwa stare. W ten spo-
sób będziemy sukcesywnie napra-
wiać polskie prawo.
-Nie tylko polityką człowiek żyje.
Czym się Pan zajmuje w wolnych
chwilach?
Pasjonuję się żeglarstwem i po-
święcam mu dużo czasu. W wol-
nych chwilach uwielbiam czytać
dobrą książkę lub obejrzeć mecz
piłki nożnej. No i oczywiście jes-
tem szczęśliwym mężem i dum-
nym ojcem.

Samorządowiec w Sejmie
Poseł obecnej kadencji Sejmu RP Mirosław Pampuch to samorządowiec i prawnik. Podczas
kończącej się kadencji Sejmu pracował w pięciu sejmowych komisjach. I chociaż praca w Sej-
mie nie jest łatwa kandyduje po raz drugi, bo doświadczenie i wiedza nabyte podczas pierw-
szej kadencji, jego zdaniem, będą procentować.

Mirosław Pampuch – Poseł na Sejm RP VIII kadencji, rad-
ca prawny, były pracownik Izby Skarbowej w Olsztynie, w
latach 1998-99 wójt gminy Jonkowo, w latach 2002-2015
radny powiatu olsztyńskiego, w latach 2008-14 starosta
olsztyński

Mirosław Pampuch poseł na Sejm RP
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Jestem związany z Elblągiem ponad 30 lat i od urodzenia z Ziemią
Elbląską.
• Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Porozumienia Centrum od
1990 r.
• Nauczyciel w I LO im. Juliusza Słowackiego (1993-2005)
• Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Elblągu
• Senator RP w latach 2005-2011
• Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 2015-2019

Sławomir Sadowski

Urodziłem się w Pasłęku, rodzice pochodzą z Wileńszczyzny. Jestem
absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 12 lat uczyłem histo-
rii w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Elblągu. W
latach 1994-2000 pełniłem społecznie funkcję Prezesa Towarzystwa
Historycznego w Elblągu. Organizowałem wówczas spotkania histo-
ryczne z udziałem profesorów uniwersyteckich dla młodzieży klas ma-
turalnych byłego województwa elbląskiego. W latach 1998-2002
byłem radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego. Byłem też przewodniczącym
Komisji Heraldycznej – herb województwa.

25 IX 2005 r. zostałem wybrany na Senatora RP. Uzyskałem wówczas
najlepszy wynik w naszym okręgu. W Senacie RP 2005-2007 byłem
wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Admi-
nistracji państwowej oraz Członkiem Komisji Spraw Emigracji i

Łączności z Polakami za Granicą. W 2007 r. ponownie zostałem wy-
brany na Senatora RP. Podtrzymałem uczestnictwo w wymienionych
komisjach. Funkcję Senatora sprawowałem do 2011 r. Prowadziłem
aktywną działalność na rzecz województwa warmińsko-mazurskie-
go. Wygłaszałem m.in. interpelacje senatorskie na rzecz rozwoju me-
dycyny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od 15 XII 2015 r.
pełnię funkcję Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Współuczestniczyłem we wdrażaniu w naszym woje-
wództwie programów rządowych:

• Rodzina 500 + to najważniejszy program w polityce społecznej i gos-
podarczej, który ogranicza ubóstwo, szczególnie wśród dzieci oraz sta-
nowi inwestycję w rodzinę – fundament społeczny. Rodzina 500 + to
polska racja stanu. W latach 2016-2019 gminy i powiaty wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego otrzymały 3 mld 272 mln zł. Obecnie
wsparcie otrzymuje 260 tys. dzieci.
• 7 mld 882 mln zł na świadczenia i usługi dla rodzin
• 93 mln zł na „Dobry start”-300 zł wyprawki dla 303 tys. uczniów w
ciągu 2 lat
• Program Senior + i kluby seniora
• Program wsparcia dla rodzin „Za życiem”
• Maluch +
• budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną – korzyści gos-
podarcze i turystyczne, w tym strefy przy kanale Elbląsko-Ostródzkim
• wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego
• przywracanie posterunków policji, do 2019 r. ponad 100
• przekazywanie dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej i szpitali nowych
samochodów, w tym karetek
• pieniądze na remonty dziurawych dróg powiatowych i gminnych – w
planach jest prawie 300 inwestycji za ponad 345 milionów złotych przy-
znane w bieżącym roku w ramach rządowego Funduszu Dróg Samo-
rządowych.
• Byłem inicjatorem budowy Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej (15 mln zł)

Od wielu lat organizuję akcje charytatywne z własnych środków, któ-
re przekazywałem na potrzeby ciężko chorych dzieci. Byłem jednym
ze współorganizatorów słynnej w Polsce konferencji naukowej po-
święconej poszukiwaniom Bursztynowej Komnaty. Dzięki temu
miałem okazję wystąpić w wielu programach telewizyjnych, prezen-
towanych w Polsce i za granicą oraz w rosyjskim filmie pt. „Tajemni-
ca Bursztynowej Komnaty” (2002 r.), w którym również wypowiadali
się politycy światowego formatu: G. Bush, W. Putin, T. Blair, G. Schröe-
der.
W swoich wystąpieniach zawsze podkreślałem bardzo ważna rolę pa-
mięci narodowej, regionalnej i rodzinnej, w której zawarte są takie war-
tości, jak wiara, tradycja i tożsamość, mówiąc także, że musimy prze-
kazywać to młodemu pokoleniu. Są to wartości uniwersalne, które mają
bardzo wielkie znaczenie dla istnienia państwa i narodu polskiego. Jako
Senator RP będę kontynuował program rządowy, uzupełniając go o
nowe zadania służące naszemu społeczeństwu. Proszę o Państwa głos.

Dotrzymaliśmy słowa

Pokazaliśmy, że Polskę można zmieniać na lepszą i że
Polacy mają dużo do powiedzenia.
-Pan Sławomir Sadowski, obecny wicewojewoda województwa war-
mińsko-mazurskiego, którego znam 30 lat, to doświadczony działacz
społeczny i polityczny, były senator - polityk, który prowadził różnego
rodzaju przedsięwzięcia, zarówno czysto polityczne, jak i społeczne. To
historyk z wielką historyczną pasją, to ktoś, kto działał na rzecz nie-
podległości Polski jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kto naprawdę całą swoją
drogą życiową zasłużył na to, by być senatorem i co więcej, można po-
wiedzieć, że ta Ziemia i Polska skorzysta na tym, że będzie miała ta-
kiego senatora. Bardzo proszę o głosowanie na Sławomira Sadowskie-
go, to naprawdę jest świetna inwestycja na Ziemi Elbląskiej.

Jarosław Kaczyński, 09.2019

Jeden przeciw Wszystkim

Okręg nr 84
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Szanowni Państwo,
o sobie pisać jest bardzo trudno, tym bardziej w taki sposób, by Państwa zaciekawić, a nie za-
nudzić. Oczywistym jest, że w czasie kampanii, czytają Państwo tak wiele na temat sylwetek kan-
dydatów, że stoję przed dużym wyzwaniem, by sprostać Państwa oczekiwaniom.

Urodziłem się w Ostródzie i nigdy nie zmieniłem miejsca zamieszkania.
Z Warmią i Mazurami związany jestem emocjonalnie i rodzinnie. Tu jest bowiem mój dom i
moje miejsce, specyfika tego regionu i tutejsze problemy są mi znane lepiej, niż jakiekolwiek inne.

Z wykształcenia jestem inżynierem rolnictwa, nim zostałem samorządowcem,a potem parla-
mentarzystą, byłem nauczycielem w Zespole Szkół Rolniczych, pracowałem także w Zakładzie
Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie.

Przeszedłem wszystkie szczeble samorządowe, od Radnego Miejskiego, przez Burmistrza Ostró-
dy, Radnego Sejmiku i Wojewodę Warmińsko Mazurskiego. W 2007 roku zostałem wybrany na
Posła na Sejm RP, z listy Prawa i Sprawiedliwości, a mandat powtórzyłem jeszcze dwukrotnie,
w 2011 oraz w 2015 roku. Przez 3 lata, do 2018 roku, miałem zaszczyt pracować w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na stanowisku Sekretarza Stanu.

W przededniu kolejnych wyborów, niezmiennie z listy PiS, mam przyjemność kandydować z 3
miejsca.
Moje hasło wyborcze to „Pewny i Skuteczny głos z Warmii i Mazur” i nie jest to slogan, to obiet-
nica kontynuacji mojej pracy na rzecz Państwa, w moich biurach i w terenie.

Podtrzymajmy dobry czas dla Polski, dobry czas dla Polaków.
Te wybory są kluczowe dla kierunku w którym pójdzie dalej Polska, stawką tych wyborów jest
przyszłość naszego narodu.
Liczy się nasza mobilizacja i liczy się każdy głos

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w wyborach i oddanie swego głosu na Prawo i Spra-
wiedliwość. Jeśli na liście numer 2, zechcą Państwo zakreślić pozycję 3, będę zaszczycony.
Pozdrawiam serdecznie,

Zbigniew Babalski
Zbigniew Babalski poseł na Sejm RP



- Jest Pan samorządowcem, od lat
związanym z Olsztynkiem. Co
może Pan zaliczyć w poczet swo-
ich osiągnięć?
- Artur Wrochna, członek Za-
rządu Powiatu Olsztyńskiego,
kandydat na posła RP- Samo-
rządowcem jestem od wielu lat.
Osiem lat sprawowałem urząd bur-
mistrza Olsztynka, wcześniej
pełniłem funkcję radnego pierw-
szej kadencji powiatu olsztyń-
skiego, pracowałem też w
samorządzie województwa war-
mińsko- mazurskiego. Mogę po-
wiedzieć bez zbędnej skromności,
że znam problemy samorządowe
różnego szczebla, choć oczywiście-
najbliższy jest mi samorząd
gminny. Wiele osób dostrzega, jak
bardzo Gmina Olsztynek zmieniła
się w ostatnich latach. Potrzeb
oczywiście jest nadal wiele i ktoś
mógłby mi zarzucić, że nie zro-
biłem tego, czy tamtego, ale nie da
się wszystkiego załatwić od razu.
Jak dotąd, zrealizowano w
Olsztynku sporo inwestycji pub-
licznych, które poprawiły wizeru-
nek miasta-mamy piękny rynek,
targowisko, ładny park, boiska
piłkarskie, zimą działa sztuczne lo-
dowisko, w Waplewie stanęła nowa
sala gimnastyczna. Od ośmiu lat
funkcjonuje także Powiatowa
Szkoła Muzyczna Filia w
Olsztynku, która już wykształciła
całą rzeszę muzyków. Udało się
animować wiele środowisk, między
innymi powstał Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Działania społeczne,
które miały miejsce za mojej ka-
dencji uważam za równie ważne,
jak procesy inwestycyjne. Na
pierwszy rzut oka widać, że w
Olsztynku mieszka się coraz lepiej,
ale nadal brakuje wielu rzeczy i
stąd też mój pomysł kandydowania
do Sejmu. O pewne rzeczy warto
walczyć na szczeblu parlamentu po
to, żeby żyło się lepiej ludziom na
prowincji. Mam na myśli na
przykład komunikację. Jako bur-
mistrz rozpocząłem współpracę z
miastem Olsztyn i sąsiednią gminą
Stawiguda. Wspólnie uruchomi-
liśmy tanią i komfortową linię
miejską nr 129, która cieszy się
dużym powodzeniem. Sam cza-
sami korzystam z jej usług. Nadal
jednak brakuje komunikacji mię-
dzy poszczególnymi miejscowoś-
ciami. Powiat przystąpił do
wdrażania pilotażowego pro-
gramu, ale obejmuje on zaledwie
kilka miejscowości. Nie można się

dostać do Olsztynka od strony Wa-
plewa, Swaderek, Kurek, Platyn. Ja
i mój zastępca, który kandydował
w ostatnich wyborach samorządo-
wych, ale niestety przegrał,
zakładaliśmy, że w obecnej kaden-
cji zostanie rozwinięta komunika-
cja wewnątrzgminna. Obecnemu
burmistrzowi kibicuję, żeby udało
mu się tego dokonać. Trzeba jed-
nak wyraźnej pomocy państwa.
Jestem zwolennikiem tego, żeby
większość podatków PIT i CIT zos-
tawała na miejscu w samorządach.
Centralne sterowanie środkami fi-
nansowymi daje się gminom we
znaki szczególnie w sprawach,
związanych z kierowaniem oświatą.
W Olsztynku przejście przez ostat-
nią reformę było bardzo trudne.
Udało się ją wprowadzić bez zwol-
nień nauczycieli. Prawda jest jed-
nak taka, że samorząd Olsztynka
dołożył do tego duże pieniądze. Po-
dobnie było w innych samorządach
w całej Polsce. Do tej pory budżet
państwa nie zrekompensował tych
wydatków. Dzisiaj samorządy sta-
nęły przed podwyżkami płac nau-
czycieli, zrzuconymi na barki
samorządów. Jeśli chodzi o pod-
wyżki dla nauczycieli-rząd chętnie
deklaruje różne rzeczy, ale za-
strzega, że pieniądze muszą się zna-
leźć w samorządach.
- Czy udało się zmienić Olsztynek
w sferze gospodarczej?
- Rozwój regionu, to pieniądze
przeznaczane na różne inwestycje.
Cieszymy się z każdej inwestycji w
naszym powiecie. Niestety, ostatnie
oficjalne dane dowodzą, że gospo-
darczo nasze województwo nie
rozwija się tak szybko, jak inne.
Dzięki wysiłkom moim i moich
współpracowników w Olsztynku
udało się dokonać przełomu.
Zmieniliśmy plany zagospodaro-
wania przestrzennego, zachęci-

liśmy inwestorów do lokowania u
nas kapitału. Dzień w dzień trwała
mozolna praca. Ktoś, kto tego nie
doświadczył, nie zdaje sobie z tego
sprawy. Przedsiębiorcy wskazują na
trzy czynniki, zachęcające ich do
inwestowania- dobre położenie w
miejscu, gdzie są połączenia dro-
gowe dobrej jakości, odpowiednia
działka oraz szybkość podejmowa-
nia decyzji administracyjnych
przez radę i władzę wykonawczą.
Do tego dochodzi jeszcze często
konieczność zachowania tajemnicy
handlowej, kiedy dopiero na jakimś
etapie można ujawnić, jaka po-
wstanie konkretnie inwestycja. I tak
było w przypadku Zalando, nie-
mieckiej firmy, notowanej na
giełdach, która w tej chwili zatrud-
nia w Olsztynku kilkaset osób. Z
drugiej strony miasta funkcjonuje
zakorzeniona już firma Tymbark
Olsztynek, należąca do dużego kon-
cernu Maspex Wadowice. Jest to
jeden z najnowocześniejszych
zakładów. W ciągu ostatnich trzech
lat powstało tu nowoczesne cen-
trum dystrybucyjne i nowe hale. To
naprawdę olbrzymia inwestycja.
Ponadto wybudowały się u nas
inne zakłady, choćby świetnie
funkcjonujący Agaplast. Dzięki wy-
mienionym inwestycjom mamy w
gminie przede wszystkim dużo
miejsc pracy. Druga sprawa, to
oczywiście podatki, które wpływają
do gminy i są wykorzystywane na
jej potrzeby.
- Jeśli zasiądzie Pan w parlamen-
cie, to jakimi sprawami chciałby
Pan konkretnie się zająć?
- Mój program to doinwestowana
szkoła, rozwój lokalnej komunika-
cji i niepomijanie w dofinansowa-
niu centralnym naszego
województwa. Jesteśmy marginali-
zowani choćby w rozdziale środ-
ków na odnowę zabytków. Nie

może być tak, że tylko część miast
otrzymuje pieniądze państwowe na
ich utrzymanie i renowację. Olszty-
nek, jako jedno z pierwszych mias-
teczek, za mojej kadencji
przeznaczyło na ten cel pieniądze z
funduszy gminnych. Udało się od-
nowić elewacje kamienic i zabytki
kościelne, np. ambonę w Wig-
wałdzie. W Sejmie chciałbym po-
nadto promować gospodarkę.
Szukanie inwestorów jest również
rolą władz centralnych, szczególnie
w przypadku inwestorów zagra-
nicznych. Przede wszystkim jednak
potrzebne jest nam ustawodaw-
stwo, które stworzy logiczne, nor-
malne warunki konkurencji. Inna
sprawa, która dzisiaj szczególnie
mnie interesuje, to kwestia służby
zdrowia i szpitalnictwa powiato-
wego. Obecnie ponad 90% szpitali
powiatowych jest nadmiernie

zadłużonych. Nasz szpital powia-
towy w Biskupcu ma się nieźle, w
głównej mierze dzięki dobremu
zarządzaniu.
Reforma służby zdrowia, to bardzo
trudne zadanie, ale chciałbym się z
tym zmierzyć. Mam na tym polu
drobne olsztyneckie doświadcze-
nia. W Olsztynku działa jako jeden
z nielicznych w powiecie Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej. Przez
lata udało się utrzymać nocną i
świąteczną opiekę medyczną. Było
to niezbędne, bo leżymy przy ruch-
liwych drogach krajowych i jes-
teśmy gminą turystyczną. Nasza
przychodnia, jak dotychczas, nie
notuje strat. Udało się zakontrakto-
wać sporo specjalistów. To
wszystko dzieje się dzięki opera-
tywności ludzi, dzięki dobremu za-
rządzaniu.
- Co trzeba zrobić dla szybkiego,

dobrego rozwoju naszego re-
gionu?
- Bardzo dużo pieniędzy unijnych
zainwestowano u nas w budowę i
modernizację dróg, ale mamy w tej
dziedzinie jeszcze dużo do zrobie-
nia. Podobnie, jeśli chodzi o kolej.
Myślę też, że intensywnej promocji
wymaga lotnisko w Szymanach.
Poza tym trzeba jak najwięcej in-
westować w ekologiczny przemysł i
turystykę, co jest dość oczywiste dla
naszego regionu. Ciągle jest tu
wiele do zrobienia. Mamy kilka-
naście większych hoteli, ale powin-
niśmy promować i stawiać na
rozwój małych firm turystycznych
i agroturystyki. Małym miastom
potrzebny jest zrównoważony roz-
wój. W naszym przypadku to przy-
jazny środowisku przemysł, usługi
i turystyka.

red

Siłą naszego regionu - przyjazny
przemysł, usługi i turystyka
Z Arturem Wrochną byłym burmistrzem Olsztynka, a obecnie członkiem zarządu powiatu olsztyń-
skiego i kandydatem do parlamentu rozmawiamy m.in. o tym co jest ważne dla naszego re-
gionu.
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Artur Wrochna na Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku
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- Dzisiaj mamy bardzo ważną lek-
cję obywatelską, lekcję pra-
widłowego zachowania wobec nas
samych i naszej ziemi. Uczymy tego,
że powinniśmy dbać o czystość.
Ważne jest to, żeby nie tylko w ta-
kich dniach sprzątać, ale żebyśmy
zachowywali się tak na co dzień.
Takich nawyków w naszych przed-
szkolach i szkołach uczymy- mówił
Michał Kontraktowicz, wójt
gminy Stawiguda, który osobiś-
cie włączył się razem z dziećmi
do akcji sprzątania
Mieszkańcy gminy Stawiguda
maja okazję dosyć często słyszeć o
ekologii.- Staramy się uświadamiać
podczas całego roku, żeby zachowy-
wać się ekologicznie. Chodzi nie
tylko o sprzątanie, ale np. również o
oszczędzanie wody, czyli o takie za-
chowania, o których powinniśmy

na co dzień pamiętać. Ważne,
żebyśmy dbali o swoje środowisko,
ponieważ wtedy będzie się nam
przyjemniej żyło – dodaje wójt
gminy Stawiguda.
Dzieci, które brały udział w akcji
wiedziały, jak ważna jest czystość.
Mówiły o tym, że sprzątają, ponie-
waż nie jest przyjemnie, gdy szkoła
bądź jej otoczenie jest brudne.
Wspominały, że w czystym oto-
czeniu lepiej się uczy, ale również i
bawi. Maluchy przekonywały
także, że będą się starały nie tylko
w jednym dniu, ale codziennie
dbać o czystość ziemi.
- Jest u nas bardzo ładnie, chociaż
oczywiście są pewnie mankamenty,
które należy poprawić. Dążymy do
tego, żeby tak się stało i będziemy

wspomagać mieszkańców w tym,
żeby było u nas jeszcze ładniej. Two-
rzymy również programy, które są
przyjazne środowisku i w nowym
roku na trenie gminy Stawiguda po-
jawią się elementy, które będą po-
magały mieszkańcom w ochronie
środowiska – zapewnił Michał
Kontraktowicz.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej i
Przedszkola w Stawigudzie, a także
z Przedszkola w Bartągu z wielkim
zaangażowaniem poszukiwały
śmieci i wrzucały je do worków.
Widać było uśmiech na ich twa-
rzach. Po zakończeniu spotkania
dzieci w nagrodę mogły poczęsto-
wać się jabłkami, śliwkami i wino-
gronami, które przygotowali dla
nich organizatorzy akcji. raf

Sprzątanie świata w Stawigudzie
W każdy trzeci weekend września ma miejsce międzynarodowa kampania dotycząca sprzątania świata. Udział w niej wzięły
dzieci z gminy Stawiguda.

Projekt zakłada zorganizowanie
zajęć tanecznych dla dwóch grup
dzieci w wieku 6-10 lat w okre-
sie od sierpnia do października
2019 r.
Dodatkowo przeprowadzone zo-
staną zajęcia rękodzielnicze w
pracowniach Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świątkach. Zajęcia
mają rozbudzić pasję wśród
uczestników projektu, rozwijając
ich kreatywność i otwartość na
działanie w grupie. Na zajęciach
z Pełnomocnikiem Wójta ds. Pro-
filaktyki dzieci mogły się dowie-
dzieć o problemach uzależnień
oraz niebezpieczeństwach cze-

kających w internecie.
Inicjatorki projektu chcą, aby
przez wszystkie działania na-
stąpiła wielopokoleniowa inte-
gracja lokalnej społeczności.
Drogą do osiągniecia tego celu ma
być przeprowadzenie zajęć przez
bibliotekarzy pod wspólnym ty-

tułem "Czytajmy razem". Dzieci
będą się mogły dowiedzieć dla-
czego czytanie książek jest bardzo
ważne.
Inicjatorkami projektu są: Kata-
rzyna Gruszczyńska, Magdalena
Gach oraz Magdalena Burgraf.

red

W Świątkach „Aktywni razem”
proponują taniec, zabawę i uśmiech
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Michał Kontraktowicz wójt gminy Stawiguda sprzątał świat razem z dziećmi

Taniec to zabawa i przyjemność
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NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

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

INNE KUPIĘ

SKUP zboża, bobik, kukurydza, groch,
min. 20t, zapewniam transport, tel.
504082106.

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM osła (samiec) z paszpor-
tem. Dzwonić 691-922-144.

INNE SPRZEDAM

CZUJNIKI czadu (tlenku węgla), czujni-
ki dymu (przeciwpożarowe), tel.508-657-
160.

USŁUGI

ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wanny,
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.

Wójt Gminy Świątki informuje,
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej Gminy Świątki znajduje się wykaz nieruchomości, przeznaczonych
do sprzedaży w trybie przetargowym - dz. nr 190/2 obręb Gołogóra, gmina Świątki

oraz dz. nr 55 obręb Brzydowo, gmina Świątki. Więcej inf. na stronie:
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=4078
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=4079

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Świątki znajduje się wykaz nieruchomości, przeznaczonych

do oddania w użyczenie – część dz. nr 111 obręb Brzydowo oraz do oddania
w najem- dz. nr 136 obręb Gołogóra. Więcej inf. na stronie:

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=4080
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=4083

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Świątki znajduje się wykaz nieruchomości, przeznaczonych

do nieodpłatnego udostępnienia. Więcej inf. na stronie:
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=4081
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=4082
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-Czy spodziewałeś się, że ta Two-
ja forma w tym sezonie wystrze-
li do góry?
Należało się tego spodziewać, po-
nieważ po to trenuję, żeby być co-
raz lepszym. Nie ma więc w tym
nic dziwnego, że robię progres. Jest
to dowód na to, że treningi idą
dobrze.
-Wiemy, że ta granica 22 metrów
jest często celem dla kulomiotów.
Czy Ciebie jakoś szczególnie
ucieszyło, że udało się pchnąć
poza tę granicę?
W swojej karierze na hali
pchnąłem już równo 22 metry, na-
tomiast do tej pory na powietrzu,
nie mogłem tej granicy przerzucić.
Ten sezon jednak pokazuje, że
mogę pchać bardzo daleko i re-
gularnie. Cieszę się z tego i liczę na

dalsze dobre starty.
-Czy możesz powiedzieć z pełną
świadomością, że jedziesz na
Mistrzostwa Świata po medal?
Oczywiście jadę tam z takim na-
stawieniem, żeby powalczyć o
zwycięstwo czy medal, a na ile
moja aktualna forma pozwoli, to
się okaże dopiero podczas zawo-
dów.
- Żeby zdobyć medal, będziesz
musiał jeszcze poprawić ten re-
kord życiowy?
Nie wyobrażam sobie sytuacji, że
tego rekordu nie poprawię. Jadę
tam, żeby pchnąć najdalej w se-
zonie. Uważam, że jeżeli uda mi się
tego dokonać, to powinienem
wrócić do Polski z medalem.
-Zgodzisz się chyba jednak z
tym, że poziom pchnięcia kulą

jest w tym sezonie najwyższy od
wielu lat?
Zdecydowanie tak. Bardzo łatwo
jest to sprawdzić w statystykach.
Pierwszy raz w historii jest taka sy-
tuacja, że ośmiu zawodników pcha
powyżej 22 metrów w tym sezonie.
Naprawdę ten poziom jest niesa-
mowicie wysoki. Ja się muszę do
niego dostosowywać i wznosić się
na wyżyny swoich umiejętności.
-Kiedyś w polskim pchnięciu
kulą na światowym poziomie
był tylko Tomasz Majewski, a
teraz w światowej czołówce jesteś
ty i Michał Haratyk. Czy jest
również między wami taka we-
wnętrzna rywalizacja?
Jest rywalizacja, ponieważ każdy
chce być najlepszy i wygrywać.
Dzięki temu, że obaj pchamy tak

daleko, to na każdych imprezach,
nawet tych mniejszych, jest świa-
towy poziom. To nas napędza,
ponieważ musimy pchać bardzo
daleko, żeby nawet te mniejsze
zawody w Polsce wygrywać.
-Czy  Mistrzostwa Świata, to dla
Ciebie kolejny etap przygoto-
wań do Igrzysk?

Każda taka impreza w tym cyklu
czteroletnim jest przygotowaniem
do Igrzysk Olimpijskich. Każdy za-
wodnik ma takie imprezy, do któ-
rych się specjalnie przygotowuje.
Ja w tym roku wystąpiłem na
Mistrzostwach Europy do lat 23 i
na Uniwersjadzie. Już ostatni rok
jestem młodzieżowcem, więc nie-

które zawody mi w przyszłym
roku odpadną. W tym roku na ra-
zie tam gdzie miałem być mocny,
to byłem, więc wszystko układa się
bardzo dobrze. Teraz jeszcze Mist-
rzostwa Świata, no i w przyszłym
roku najważniejsza impreza, czy-
li Igrzyska.

raf

Konrad Bukowiecki 
jednym z faworytów
Mistrzostw Świata
Zawodnik AZS UWM Olsztyn startował w 10 edycji Memoriału Kamili Skolimowskiej, który od-
bywał się w Chorzowie. W konkursie pchnięcia kulą uzyskał wynik 22.25 metra - co jest jego
rekordem życiowym oraz rekordem Europy U23. Już przy pierwszym podejściu pchnął kulę na
odległość 22.04 metra i tym samym po raz pierwszy przekroczył na otwartym stadionie barierę
22 metrów. Po swoim kapitalnym osiągnięciu Konrad Bukowiecki otrzymał gratulacje od mar-
szałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Od prawej: Konrad Bukowiecki, marszałek Gustaw Marek Brzezin i trener Ireneusz Bukowiecki
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