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LIDZBARK WARMIŃSKI:
AWANTUROWAŁ SIĘ
Z BLISKIMI, ODPOWIE
PRZED SĄDEM
25.lutego kilka minut przed godziną
18:00 oficer dyżurny lidzbarskiej po-
licji przyjął zgłoszenie o awanturze
domowej u jednej z rodzin miesz-
kającej na terenie miasta. Funkcjo-
nariusze ustalili, że sprawcą inter-
wencji był 30-latek. Jak się okazało
mężczyzna wrócił do domu pod
znacznym działaniem alkoholu i
wszczął awanturę z partnerką.
Agresor miał pretensję do partnerki, że
musi ją utrzymywać. W trakcie wyzy-
wania i krzyków agresor zaczął też szar-
pać pokrzywdzoną. Kiedy ta próbowała
wziąć telefon ten wykręcił jej ręce.
Świadkiem tego zdarzenia były małolet-
nie dzieci. W trakcie interwencji
mężczyzna nadal zachowywał się agre-
sywnie wobec swojej partnerki. Poli-
cjanci, aby zapewnić spokój i bezpie-
czeństwo zgłaszającej, odizolowali od
niej pijanego 30-latka. Mężczyzna zos-
tał zatrzymany w policyjnym areszcie.
Funkcjonariusze objęli rodzinę proce-
durą tzw. Niebieskiej Karty. Teraz
funkcjonariusze sprawdzą sytuację ro-
dziny. (p)

NIE MA ZARZUTóW
W siedzibie Ursusa w Dobrym Mie-
ście, doszło do interwencji policji
wobec pracownika, który miał
słownie grozić burmistrzowi Dobrego
Miasta. Mężczyźnie nie postawiono
jednak zarzutów.
- Doszło do zatrzymania mężczyzny,
pracownika jednego z zakładów pro-
dukcyjnych na terenie Dobrego Mias-
ta. Mężczyzna w obecności współpra-
cowników, wypowiadał groźby ukie-
runkowane do burmistrza Dobrego
Miasta, które u odbiorców, będących w
pobliżu wzbudziły realną obawę ich
spełnienia – powiedział asp. Rafał Pro-
kopczyk, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie.
- O tym fakcie powiadomiona została
dobromiejska policja. Mężczyzna ten
został zatrzymany, przewieziony do
jednostki policji i przesłuchany. O zda-
rzeniu poinformowany został również
prokurator. Jednak z uwagi na to, że
zebrany materiał dowodowy nie był
dość wystarczający i wiarygodny, to nie
było podstaw do sformułowania za-
rzutów, wobec tego mężczyzny – dodaje
asp. Rafał Prokopczyk.
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KRONIKA
POLICYJNA

W 2017 roku Strażnicy Miejscy w
Olsztynie wystawili 2030 manda-
tów za złe parkowanie, 5292 po-
uczeń, a także skierowali 168 spraw
do sądu. W 2018 roku wystawio-
nych mandatów było już 2105, po-
uczeń 5336, a 158 spraw
skierowano do sądu. Rok 2019
może być jednak rekordowy, po-
nieważ na dzień 19 lutego wysta-
wiono już 309 mandatów za złe
parkowanie.
Warto także zwrócić uwagę na
ulicę, na których najczęściej kie-
rowcy w Olsztynie źle parkują. W
2017 roku były to ulice; Wyzwole-
nia, Kołobrzeska, Radiowa, Curii-
Skłodowskiej i Piastowska. W 2018
roku; Wyzwolenia, Kopernika,
Kołobrzeska, Mrągowiusza i Ra-
diowa.

Widzimy, że te ulice się powtarzają.
Doszła nam w tym niefortunnym
rankingu, nieprzypadkowo ulica
Kopernika. Jeszcze do niedawna
na rondzie kwadratowym przy
Centrum Handlowym „Manhat-
tan” było dozwolone parkowanie.
To jednak już się zmieniło, został
tam postawiony znak mówiący o
tym, że nie można się zatrzymy-
wać. Kierowcy jednak nie zwracają
na niego uwagi.
- Przez to miejsce ulica Kopernika
awansowała w naszej klasyfikacji,
ponieważ było tam dużo interwen-
cji. Wcześniej te miejsca postojowe
były niefortunnie wskazane, ponie-
waż jest tam skrzyżowanie. Przepisy
ruchu drogowego mówią jednak
wyraźnie, że na skrzyżowaniu się
nie parkuje – powiedział Kamil

Sułkowski, rzecznik prasowy
Straży Miejskiej w Olsztynie.
Kierowcy często nie patrzą na
znaki i tym samym popełniają wy-
kroczenie drogowe - Miejsca po-
stojowe w tym miejscu zostały
zlikwidowane. Postawiono również
znak „zakaz zatrzymywania się”.
Wielu kierowców, jednak parkuje
na pamięć, a jak już jeden zapar-
kuje, to reszta odruchowo robi to
samo – dodał Kamil Sułkowski.
Warto dodać, że wysokość man-
datu za parkowanie zależy od wy-
kroczenia, jakie popełnimy.
Aktualne widełki to 100-300
złotych.
Najniższym mandatem zosta-
niemy ukarani np. za zatrzymywa-
nie pojazdu na pasie między
jezdniami czy też za zatrzymanie

się nieodpowiednie na chodniku.
Natomiast największym za zatrzy-
mywanie pojazdu na przejeździe
kolejowym lub tramwajowym, na

skrzyżowaniu oraz w odległości
mniejszej niż 10 m od przejazdu
lub skrzyżowania.
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Coraz więcej mandatów wystawianych
za złe parkowanie w Olsztynie

„Każda kucharka powinna nauczyć
się rządzić państwem” – zachęcał
przed laty Włodzimierz Lenin,
pierwszy przywódca kraju rosyj-
skich robotników i chłopów, chociaż
także on zdawał sobie sprawę, że nie
każdy rządzić powinien. Między
innymi dlatego, w swoim testamen-
cie politycznym ostrzegał towarzy-
szy z Politbiura przed Stalinem.
Jednak to Józef Wissarionowicz zos-
tał najokrutniejszym „carem” Ros-
ji Radzieckiej.
Dlaczego tak się dzieje, że do wład-
zy nie dochodzą jednostki wybitne,
a wręcz przeciwnie? Przyczyn jest
wiele.
Zgodnie z teorią wybitnej jednostki,
przywódcami powinny zostawać
ludzie o nieprzeciętnych przymiotach
osobowościowych i intelektualnych,

obdarzeni autorytetem, prestiżem,
charyzmą. Jednak praktycznie każde
wybory pokazują, że w walce o
głosy częściej przegrywają niż wy-
grywają oni starcia z osobami nie-
mającymi nawet jednej z tych cech.
Te mają za to inne, specyficzne ce-
chy, z których na plan pierwszy wy-
suwa się „żądza rządzenia”. Dla
nich, w demokracji ważniejsza niż
„demos” – czyli lud, dla którego
dobra mają sprawować władzę, jest
– „krateo” – czyli sama „władza”, nie-
zbędna do realizacji indywidualnych
interesów. „Przywódcami tłumu są
najczęściej ludzie czynu, nie zaś
myśliciele” – pisał Gustaw Le Bon w
swojej „Psychologii tłumu”.
„Człowiek czynu jest mało przeni-
kliwy, a nawet – rzec by można – taki
być musi, ponieważ przenikliwość ro-

dzi nierzadko zwątpienie, które pro-
wadzić może do bezczynności”.
A motywacją do (bezwzględnej)
walki o władzę są dla nich przede
wszystkim korzyści finansowe, wy-
nikające choćby tylko ze znalezienia
się w kręgach władzy, zgodnie ze zna-
nym porzekadłem: „ Jeżeli umiesz co
robić – rób to, jeżeli nic nie umiesz
– bądź politykiem”, wtedy będziesz
mógł „nic nie robić za duże pie-
niądze”.
Najkrótszą odpowiedź na pytanie,
kto tak naprawdę zdobywa władzę
dał Charles de Talleyrand. „By zdo-
być władzę i fortunę, nie trzeba sil-
nej woli – trzeba nie mieć skrupułów”
– twierdził ten słynący z egoizmu i
przebiegłości dyplomata, o którym
jeden z jego biografów pisał m.in.:
„Wiedział tylko ze słyszenia, co to są

‘zasady’, zaś co to jest ‘sumienie’, do-
wiadywał się od czasu do czasu z
rozmów swego otoczenia”.
Niemniej warto pamiętać, że w sys-
temie demokratycznym ostateczną
decyzję o tym, kto zostanie wybra-
ny decydują… wyborcy, a szcze-
gólnie ci, którzy nie interesują się po-
lityką, bo „złych polityków wybie-
rają ci, którzy… na wybory nie
chodzą”.
To sprawia między innymi, że i w
naukach politycznych sprawdza
się ekonomiczne prawo Mikołaja
Kopernika o wypieraniu z rynku
pieniądza lepszego przez gorszy.
Patrząc na oceny np. poszczególnych
kadencji naszego Sejmu, można
udowadniać tezę, że politycy gorsi
bardzo skutecznie wypierają z
mównicy sejmowej polityków lep-

szych. Mężowie stanu, czyli Polity-
cy przez duże „P”, troszczący się o
Państwo i Naród – stają się „ga-
tunkiem” wymierającym. A ich
miejsce zajmują „politycy” – my-
ślący tylko i wyłącznie o kolejnej ka-
dencji, różnej maści „oryginały”,
„warchoły”, „oszołomy” itp.
„A to czysta wariacja ta demokra-
cja!” – pisał Tadeusz Boy–Żeleński.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Kierowcy w Olsztynie coraz częściej parkują samochód w niedozwolonych miejscach. Liczba mandatów wystawianych przez Straż Miejską z roku na rok
jest coraz większa.

A to czysta wariacja…

Wnioski o wydanie nowego dowo-
du osobistego z warstwą elektro-
niczną będzie można składać od 4
marca 2019 r. Będzie to dotyczyło
przede wszystkim osób, których
dowody straciły ważność lub w
przypadkuzniszczeniaczyutratydo-
kumentu. Oczywiście osoby, które
będą chciały wymienić dokument
będą mogły to zrobić . Obowiązują
tu takie same przepisy jak dziś. Nie
ma jednak potrzeby wymiany obec-

nie funkcjonujących dowodów oso-
bistych na nowe. Stare dokumenty
będą nadal ważne. Proces wymiany
dowodówbędzierozłożonyna10 lat
i potrwa do 2029 r.
Po 4 marca 2019 r. Obywatel posia-
dający dowód osobisty z warstwą
elektroniczną skorzysta z funkcjo-
nalności e-dowodu w usługach ofe-
rowanych przez administrację pub-
liczną, tj. przy użyciu certyfikatu
identyfikacji iuwierzytelnianiadolo-

gowania na portalach usługowych,
podpisywania dokumentów przy
użyciu certyfikatu podpisu osobis-
tego oraz składania podpisu przy
użyciu certyfikatu podpisu kwalifi-
kowanego.
Podczas odbioru dowodu w urzę-
dzie, obywatel musi aktywować
funkcjonalności identyfikacji i pod-
pisu poprzez nadanie własnych ko-
dów PIN do certyfikatów. Wyma-
gana jest także instalacjabezpłatnego

oprogramowania, które zostanie
udostępnionenastronieMSWiA.W
przypadku podpisu kwalifikowa-
nego,obywatelmusiwystąpićdodo-
stawcy usług zaufania (podpisów
kwalifikowanych).
Warto dodać, że wraz z upo-
wszechnianiem e-dowodu, możli-
wości jego wykorzystania będzie
coraz więcej. Nowy dowód będzie
zewnętrznie podobny do obecnego,
wewnątrz będzie jednak znajdował

się chip, w którego pamięci znajdą
się m.in. dane identyfikacyjne
umieszczone w warstwie graficznej,
w tym zdjęcie biometryczne.
W przyszłości pacjenci posiadający
nowy dokument będą mieli możli-
wość rejestracji w placówce me-
dycznej bez podawania danych oso-
bowych. Planowana jest również
możliwość potwierdzenia przez pa-
cjenta pobytu w placówce medycz-
nejbezużyciakoduPINorazmożli-
wość uwierzytelniania przy pomo-
cy podpisu osobistego. raf

Już w marcu można składać wnioski o e-dowód

W tym miejscu w ostatnim czasie jest wypisywanych najwięcej mandatów za
złe parkowanie

Jak miał stwierdzić kiedyś brytyjski premier Winston Churchill: „Demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych, któ-
rych próbowano od czasu do czasu”. Jedną z najpoważniejszych „wad” tego ustroju, jest to, że władzę może w niej sprawować praktycznie każdy.

Już za kilka dni będzie można składać wnioski o wydanie e-dowodu. Dzięki niemu na Polaków czeka wiele nowych rozwiązań.
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Ogólnopolski Związek Pracodaw-
ców Szpitali Powiatowych toczy
obecnie rozmowy z przedstawicie-
lami Ministerstwa Zdrowia, repre-
zentując szpitale powiatowe w
całej Polsce. Zarząd OZPSP wnio-
skował o 15-procentowy wzrost
wyceny wszystkich procedur sie-
ciowych i negocjacje z minister-
stwem dalej trwają.

Mało pieniędzy
Pewne jest natomiast to, że jeżeli
szybko nie dojdzie, do jakiegoś
przełomu w tej sprawie, to w nie-
których szpitalach powiatowych
zarówno w naszym regionie, jak w
całej Polsce może dojść do kata-
strofy finansowej. Dyrektorzy
szpitali jednym głosem podkreś-
lają, że tak źle to już dawno nie
było.
- Mamy w tym momencie zanoto-
waną stratę bilansową, ale sama
jednostka posiada płynność w za-
kresie funkcjonowania. Mogę jed-
nak podkreślić, że w poprzednim
roku mieliśmy mało środków na
realizację świadczeń i w mojej oce-
nie ten ryczałt szpitalny nie spełnił
zakładanych oczekiwań. Pieniędzy
jest mało, a zmiany na rynku pracy,
czy też wzrost wszystkich kosztów
związanych z funkcjonowaniem
takiego podmiotu, jak medyczny są

odczuwalne. Mówimy przede
wszystkim o kosztach osobowych.
Tych pieniędzy jest mniej i stąd
nasze wnioski i postulaty o wzrost
nakładów na takie placówki, jak
nasza. Chodzi przede wszystkim o
zwiększenie wyceny świadczeń
zdrowotnych – powiedział Ma-
riusz Szubert, Dyrektor Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Dobrym Mieście.
Źle sytuacja wygląda również w
Szpitalu Powiatowym w Bis-
kupcu- Tak fatalnej sytuacji finan-
sowej, to w ostatnich dziesięciu
latach jeszcze nie było. My jeszcze
jakoś się trzymamy, ale jest to już
tak naprawdę ostatnia prosta i
jeżeli dalej, tak będzie szło, to w tym
roku będziemy mieli dramat finan-
sowy. Jeżeli w najbliższych latach
nie nastąpi jakiś przełom, to myślę,
że część szpitali powiatowych bę-
dzie musiała zniknąć – powiedział
Marek Pietras, Dyrektor Szpitala
Powiatowego im. Jana Mikulicza
w Biskupcu.
Sytuacja Szpitala w Lidzbarku
Warmińskim, również jest bardzo
trudna.- Sytuację finansową na-
szego szpitala oceniam jako trudną.
Zestawiając przychód z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia z ilością
prowadzonych hospitalizacji oraz
średnim czasem jej trwania, na jed-

nego pacjenta mamy około 493 zł
na dobę. Ta kwota musi wystarczyć
nie tylko na wynagrodzenie perso-
nelu, leki i diagnostykę, ale też na
żywienie, sprzątanie ogrzewanie,
wodę i bieżące naprawy. Obecna
sytuacja finansowa naszego szpi-
tala jest znacznie gorsza niż przed
dwoma czy trzema laty. Wpływ na
to miało wiele czynników. Wpro-
wadzenie tzw. „sieci szpitali” i zbyt
niska wycena procedur medycz-
nych (1zl za pkt rozliczeniowy);
wprowadzenie poza „siecią” kilku
okresów rozliczeniowych odbie-
rająca możliwość sensownego bi-
lansowania umowy poprzez
przesunięcia punktów pomiędzy
oddziałami; wzrost cen energii czy
wzrost kosztów ubezpieczeń. Nasz
kontrakt z NFZ sukcesywnie rośnie,
ale wzrost jest ustawowo przezna-
czony na podwyżkę wynagrodzeń
pielęgniarek, położnych, lekarzy i
ratowników medycznych. Na
wzrost wynagrodzeń pozostałych
pracowników medycznych wyni-
kający z ustawy określającej mini-
malne wynagrodzenie w służbie
zdrowia, środków finansowych
SPZOZ nie otrzymuje. Również
środki na podwyżkę związaną ze
wzrostem płacy minimalnej mu-
simy wypracować sami- powie-
działa Agnieszka Lasowa,

Dyrektor Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Lidzbarku Warmiń-
skim.
Szpital może się rozwijać obecnie,
tylko dzięki środkom pozyskanym
od samorządów- Restrukturyzacja
naszego szpitala trwa już od wielu
lat. Wszystkie działania wynikają
z zapotrzebowania medycznego
naszego powiatu i są nakierowane
na poprawę opieki zdrowotnej
mieszkańców. Dużym wsparciem
jest pomoc finansowa udzielana
nam przez organ założycielski..
Dzięki zaangażowaniu w sprawy
zdrowotne burmistrzów i wójtów z
naszego powiatu otrzymujemy
wsparcie finansowe od gmin: Ki-
wity, Lubomino, Lidzbark War-
miński oraz od miasta Lidzbark
Warmiński i miasta Orneta. Dzięki
temu wsparciu możemy inwesto-

wać w wyposażenie i sprzęt me-
dyczny – dodaje Agnieszka La-
sowa.
Problemy nie ominęły także
Ostródy- Sytuacja finansowa się
pogarsza i zaczynamy mieć pro-
blemy z płynnością finansową.
Jeżeli nic się nie poprawi, to będą
regulowane zobowiązania szpitala
z opóźnieniem, a w dłuższej per-
spektywie czasowej, może dojść do
sytuacji, że wynagrodzenia, będą
również płacone z opóźnieniem.
Koszty w wielu obszarach idą w
górę, a nie ma na to środków fi-
nansowych – powiedział Janusz
Boniecki, Prezes Powiatowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Ostródzie.

Brak rąk do pracy
Dyrektor Szubert podkreśla rów-

nież, że są spore kłopoty, ze zna-
lezieniem personelu- Problemy są
również z pozyskiwaniem perso-
nelu do szpitali powiatowych. Bo-
rykamy się z brakiem kadry
medycznej. Dzięki bliskości oś-
rodka w Olsztynie, udaje nam się
jakoś młodych lekarzy pozyskać.
Obecnie jednak, nie ma żadnych
podań, jeżeli chodzi o przyjęcia i to
my musimy sami szukać kadry, bo
nikt sam z siebie nie chce się za-
trudnić.
Dyrektor odniósł się także do
spraw związanych z personelem,
mówiąc, że w całej Europie mamy
jedno z ostatnich miejsc, jeżeli
chodzi o liczbę lekarzy i pielęg-
niarek, ale posiadamy równocześ-
nie największą liczba łóżek
szpitalnych, a powinno być na od-
wrót. raf

Sytuacja szpitali powiatowych ulega pogorszeniu

Mało pieniędzy i rąk do pracy
Sytuacja finansowa szpitali powiatowych jest bardzo zła. Ogólnopolski Związek Pracodawców
Szpitali Powiatowych negocjuje z Ministerstwem Zdrowia, odnośnie podwyższenia wyceny pro-
cedur medycznych. Na Warmii i Mazurach osoby zarządzające szpitalami powiatowymi infor-
mują, że może w niedługim czasie dojść do katastrofy.
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- Mam do przekazania znakomitą
informacje. Mamy rekordową
kwotę na dofinansowanie remon-
tów dróg samorządowych. Jest to
kwota w wysokości ponad 277 mi-
lionów złotych. Część tej kwoty jest
przeznaczona na zadania wielolet-
nie. Kwota na jedno zadanie wy-
nosi 30 milionów złotych.
Samorząd może tyle otrzymać w
ramach jednorazowego dofinanso-
wania. Dzisiaj rozpoczęła już prace
komisja, która będzie oceniała pro-
jekty samorządowe – powiedział
wojewoda warmińsko-mazurski,
Artur Chojecki.
Głos w sprawie zabrał również
Poseł Leonard Krasulski, który
stwierdził, że zachodzi obawa, iż to

dofinansowanie dla samorządów
na ewentualne remonty może wy-
nosić nie więcej niż 50%. W usta-
wie natomiast jest zawarte, że
dofinansowanie może wynieść do
80% wartości całego projektu.
Poseł dodał, że wybiera się z woje-
wodą na rozmowy do Minister-
stwa Infrastruktury, ponieważ
ważne jest to, żeby samorządy mu-
siały, jak najmniej swoich środków
własnych przeznaczać na te pro-
jekty.
Główne zadania, jakie mają przy-
świecać wykorzystaniu środków z
Funduszu Dróg Samorządowych,
to poprawa bezpieczeństwa na
drogach, a także remonty dróg,
które prowadzą do terenów miesz-

kaniowych, ponieważ, to będzie
zachęcać ludzi do zamieszkania w
danym miejscu. Jerzy Szmit,
prezes PiS w okręgu olsz-
tyńskim, dodał, że poprawa ja-
kości dróg stanowi istotny czynnik
rozwojowy dla całego wojewódz-
twa.
Beneficjentami tych środków
mają być samorządy. Starosta ni-
dzicki, Marcin Paliński wspom-
niał o tym, że 80 % dróg w
powiecie nidzkim potrzebuje re-
montu, więc każde dodatkowe
środki, które przyczynią się do
tego, że te remonty będzie można
rozpocząć są bardzo ważne. Karol
Motyka, starosta braniewski,
dziękował za to, że, o tak dużo

środków będzie można się ubiegać
na remont dróg.
W powiecie braniewskim na po-
czątku ma być wyremontowana
droga łącząca trzy przejścia gra-
niczne, Gronowo, Grzechotki i

Bezledy. Na razie zaplanowano re-
mont tylko jednego odcinka tej
drogi, ale jeżeli uda się pozyskać
dofinansowanie, to remont ten bę-
dzie kontynuowany. Poprawiona
ma zostać także funkcjonalność

skrzyżowania w Bornitach. W po-
wiecie nidzickim natomiast m.in.
wyremontowana ma zostać ulica
Kościuszki w samym mieście Ni-
dzica, a także droga w miejsco-
wości Sławka Mała. raf

Rekordowy Fundusz Dróg
Samorządowych w województwie
warmińsko-mazurskim
Poznaliśmy kwotę, o jaką będą mogły ubiegać się samorządy na Warmii i Mazurach w ramach
remontów dróg powiatowych i gminnych.

Uczestnicy spotkania u Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Szpital w Lidzbarku Warmińskim



Roboty obejmują m. in. wymianę
części stolarki okiennej, ocieple-
nie stropodachu, stropu piwnic,
częściowe ocieplenie elewacji bu-
dynku, montaż dodatkowych
grzejników w pomieszczeniach
biurowych wraz z wykonaniem
podejść do grzejników oraz mon-
taż instalacji fotowoltaicznej.
Podczas przetargu swoje oferty
zgłosiły dwie firmy. Ostatecznie
zdecydowano się wybrać ofertę
firmy, która ma swoją siedzibę w
Chorzelach. Wiadomo jednak, że
nie był to najlepszy wybór.
- Wykonawca nie dotrzymał ter-
minu realizacji i będzie obciążony
karami odsetkowymi, ponieważ
innego wyjścia nie ma. Jeżeli cho-
dzi o budżet przewidziany na tę in-
westycję, to oczywiście zmieści-
liśmy się w zakładanej kwocie, więc
oferta była dobrze przygotowana,
ale same prace nie poszły zgodnie z
planem. Wykonawca kontynuuje
roboty i na tym etapie końcowym
nie byłoby wskazane, żeby jeszcze
bardziej drastyczne kroki wobec
niego podjąć. Mogę jednak powie-
dzieć, że kary finansowe będą do-
tkliwe – powiedział Grzegorz
Wieczorek, Dyrektor Wydziału
Budownictwa i Inwestycji w Sta-

rostwie Powiatowym w Olszty-
nie.
Dyrektor przyznaje, że było za
mało pracowników na placu bu-
dowy.- Wykonawca jako opóźnie-
nie wskazywał warunki pogodowe
i problemy z dostawą materiałów.
Sami jednak widzieliśmy, że pro-
blemem były przede wszystkim
braki osobowe na budowie i nie za-
wsze, to zaangażowanie było na
odpowiednim poziomie. Pomimo
kilkumiesięcznych naszych inter-
wencji, niestety wykonawca nie za-
wsze wywiązywał się ze skła-
danych obietnic.
Inwestycja jest już w większości
zakończona. Udało nam się usta-
lić, że jeżeli warunki pogodowe
nie będą przeszkadzać, to moder-
nizacja nie powinna trwać dłużej,
niż do końca marca.
Inwestycja dofinansowana jest ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na lata
2014-2020. Całkowity koszt pro-
jektu to ok. 2,2 mln zł, natomiast
dofinansowanie ze środków
EFRR wynosi ponad 1,6 mln zł.

raf

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie
zakończy się kilka miesięcy po terminie
15 listopada miała zakończyć się modernizacja energetyczna
budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Pla-
cu Bema 5. Prace jednak dopiero obecnie zmierzają do końca.

Remont Starostwa bardzo się opóźnia
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Nie tak dawno poseł PiS Janusz
Śniadek, były przewodniczący „S” za-
kwestionował wiarygodność opra-
cowania przygotowanego przez Biu-
ro Analiz Sejmowych dotyczącego
negatywnych efektów wprowadzenia
przepisów dotyczących zakazu hand-
lu w niedzielę. W wywiadzie udzie-
lonym radiu RMF stwierdził, że
odniósł wrażenie, że powstało ono
tylko na podstawie tekstów praso-
wych przygotowanych „przez lobby
wielkiego handlu, które piszą rzeczy
nieprawdziwe”.
Nie dodał tylko dlaczego mieliby in-
spirować takie publikacje w sytuacji,
w której – jak wynika z wcześniej-
szych analiz – to one tak naprawdę
zyskały najwięcej, kosztem małych
sklepów. Trudno też, aby takie „lob-
by” stało za prezesem Polskiej Sieci
Handlowej „Lewiatan”, który kilka
dni temu przyznał, że zrzeszone w
tej grupie sklepy również odczu-
wają negatywne skutki tych regula-

cji. Niemniej, w opinii posła Śniad-
ka, PiS nie zmieni regulacji o nie-
dzielnym handlu – informacje o
ewentualnej zmianie ustawy, to
według niego „fake newsy”.
Na takim stanowisku stoi też „in-
spirator” tej regulacji, aktualny prze-
wodniczący „S” Piotr Duda. Do
zmiany zdania nie przekonują go na-
wet wyniki jego własnej sondy na te-
mat zakazu handlu w niedzielę
przeprowadzonej na Fb. A jej wynik
nie pozostawił żadnych wątpliwoś-
ci – aż 80 proc. jej uczestników oce-
niło pomysł P. Dudy i partii rządzącej
„negatywnie”.
Jedyną, ale niewielką nadzieją dla
klientów i drobnego handlu pozos-
taje więc deklaracja premiera Ma-
teusza Morawieckiego, że rząd „ana-
lizuje tę sprawę”. Ale ostatnia wy-
powiedź Elżbiety Rafalskiej, minis-
ter rodziny, pracy i polityki społecz-
nej również raczej nie pozostawia
wątpliwości co do efektów tych „ana-

liz”. Odnosząc się do danych
Związku Przedsiębiorców i Praco-
dawców (ZPiP), który szacuje, że
przez te regulacje zamkniętych zos-
tało nawet 15 tys. małych placówek,
pani minister stwierdziła, że „małe
sklepy nie są zamykane przez zakaz
handlu”. Podzieliła się również oso-
bistą obserwacją: „Nigdy nie zdarzyło
mi się, żeby ekspedientka albo klien-
ci w sklepie powiedzieli mi, żeby przy-
wrócić handel w niedzielę. A w
przypadku innych regulacji takie
zaczepki się zdarzały” – powie-
działa E. Rafalska w rozmowie z ra-
diem Zet.
A ZPiP, od samego początku kry-
tycznie nastawiony do projektu
ustawy ograniczającej handel w
niedziele, pokazuje w swoim naj-
nowszym raporcie, że polskie regu-
lacje są w docelowym kształcie
wyjątkowo restrykcyjne. Niemal
całkowity zakaz, jaki ma obo-
wiązywać w Polsce od roku 2020,

stanowi negatywny fenomen w Eu-
ropie, gdzie standardem jest raczej
swobodny handel w niedziele. Naj-
lepszym przykładem są tu Węgry,
które nie tak dawno również zde-
cydowały się na taki „eksperyment
gospodarczy”. Po zaledwie roku
obowiązywania nowych regulacji –
wróciły do wolnego handlu w nie-
dziele. Wprawdzie Jarosław Ka-
czyński obiecywał kiedyś „Buda-
peszt w Warszawie”, ale na „wariant
węgierski” w sprawie handlu raczej
nie ma co liczyć.
A najnowsze badania agencji ARC
Rynek i Opinia pokazują, że już je-
dynie 19 proc. ankietowanych chce
zamknięcia sklepów w każdą nie-
dzielę. 36 proc. osób, wolałaby ro-
bić zakupy w każdą niedzielę. Na
kompromis, czyli na handel co dwa
tygodnie, zgadza się jedna piąta ba-
danych.
Temat niedzielnego handlu – w
formie rozważań teoretycznych,

przewijał się w debacie publicznej
przez kilkanaście ostatnich lat. Nie-
mniej, od czasu wprowadzenia
przepisów zmierzających do jego
całkowitego zakazu i pojawienia się
konkretnych danych na temat jego
negatywnych skutków ekonomicz-
nych i społecznych, stał się już w za-
sadzie sporem tylko ideologicznym.
Dlatego najprawdopodobniej roz-
strzygną go najbliższe wybory.
Dlatego politycy PiS liczą po cichu
na pogodę, która sprawi, że w cza-

sie kampanii i wyborów Polacy
wyjadą na działki, nad jeziora,
pójdą na spacery, czyli znajdą inne
zajęcia niż narzekanie na brak
możliwości niedzielnego wypadu do
hipermarketu i zakaz handlu nie bę-
dzie „nośnym” tematem.
Otwarte pozostanie jednak pytanie,
gdzie Polak kupi w niedzielę kar-
kówkę na grilla, gdy duże sklepy
będą zamknięte, a małe upadną? I
jakie to będzie miało skutki poli-
tyczne? Areus

Aureus Septimius Severus

O niedzielnych zakupach raz jeszcze
Z wypowiedzi polityków Prawo i Sprawiedliwość na temat niedzielnego handlu można odnieść wrażenie, że PiS na razie woli
nadal narażać się na krytykę ze strony klientów– wyborców, niż związkowym liderom „Solidarności”. Nadal więc prowadzi woj-
nę ze zdrowym rozsądkiem… z niezachwianą wolą jej wygrania.



Olsztyn - 27 lutego (środa) 2019 r.
godz: 18:00 Miejsce: Muzeum No-
woczesności ul. Knosały 3b. TARG
RYBNY WCZORAJ I DZIŚ. Targ
Rybny w Olsztynie na przestrzeni
ostatnich stu lat przeszedł całkowitą
metamorfozę. Rafał Bętkowski
przedstawi historię Targu, opowia-
dając, jak wyglądał na przełomie
XIX i XX w. i czym różni się od dzi-
siejszego. Omówione zostaną także
plany urbanistyczne, które nie do-
czekały się realizacji. Wstęp Wolny.
Olsztyn - 1 marca (piątek) 2019r.
godz.17:00 Miejsce: Kamienica
Naujacka ul. Dąbrowszczaków 3.
XXXV KAZIUKI-WILNIUKI:ŚW.
KAZIMIERZ (1458-1484) – KIL-
KA SŁÓW O PATRONIE Zapra-
szamy na kolejną podróż po dzie-
dzictwie kulturowym Wileńsz-
czyzny i pogranicza polsko-litew-
skiego. Tradycyjny festiwal kultury
wileńskiej to najlepsza okazja na
przeniesienie duszy utęsknionej do
tych pagórków leśnych, do tych
łąk zielonych, gdzie bursztynowy
świerzop… Wstęp Wolny.
Bartoszyce - 28 luty (czwartek)
2019 r. godz. 16:00 Miejska Biblio-
teka Publiczna w Bartoszycach za-
prasza do czytelni na spotkanie z Ja-
rosławem Pastułą – miłośnikiem
przyrody i fotografem. Pan Ja-
rosław to znany miłośnik fotogra-
fii okolicznej przyrody a w szcze-
gólności ptaków. Podczas spotkania
będzie okazja zobaczyć najnowsze
zdjęcia jego autorstwa m.in. foto-
grafie ukazujące piękne oblicze
trwającej zimy oraz posłuchać o ku-
lisach ich powstania.
Lidzbark Warmiński - 27 luty
(środa) 2019 r. godz. 16:00 Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna za-
prasza na Spotkanie z Podróżnikiem
Krzysztofem Nowakowskim auto-
rem książki "23 kilometr" - spor-
towcem, podróżnikiem, organiza-
torem wypraw w rejony polarne,
który od lat podróżuje przez życie
psim zaprzęgiem.
Mrągowo - 2 marca (sobota) 2019
r. godz.10:00 Rajd Rowerowy "Lu-
bimy Piecki". Zbiórka: Mrągowskie
Centrum Informacji Turystycznej.
Przebieg: Mrągowo – Krzywe –
Piecki (ok. 15 km) (przerwa w cu-
kierni Szabelski) – Wierzbowo –
Mrągowo (ok 15 km). ŁĄCZNIE:
ok. 30 km.
Stawiguda - 1 marca (piątek) 2019
r. godz.16:30 w Gminnym Ośrodek
Kultury w Stawigudzie odbędzie się
BAL KARNAWAŁOWY w sali
GOK przy ul. Leśnej 2 serdecznie
zaprasza dzieci z gminy. Mile wi-
dziane kolorowe przebrania! Za-
bawę poprowadzi animatorka Ali-
cja Tomaszewska.*uczestnictwo
bezpłatne.* liczba miejsc ograni-
czona (decyduje kolejność
zgłoszeń). Zapisy: tel. 89 512 69 22
Bartąg - 5 marca (wtorek) 2019 r.
godz. 13:00. Miejsce: Stara Remiza
w Bartągu. Gminny Ośrodek Kul-
tury w Stawigudzie zaprasza do
uczestnictwa w projekcie "Dodajmy
Życia do Lat" dofinansowanym
przez Fundację BGK w ramach
konkursuGeneracja5.0 Tymrazem
zapraszamy na spotkanie z dyplo-
mowanym mistrzem bioenergo-
terapeutą, naturopatą JANEM
MACKIEWICZEM. Wyb. (mar)

KRÓTKOSztuka czy kicz? Okna starostwa
zaklejono foliowymi naklejkami
- Od tygodnia witryny w urzędzie
zdobią prace uznanej artystki ma-
larki Elżbiety Bonieckiej-Milo-
wicz, oryginalnie wykonane
techniką mieszaną: akwarela,
piórko, akryl. Przedstawiają
piękno architektury i krajobrazu
naszego powiatu. Prace powstały
na zlecenie starostwa już kilka lat
temu. Korzystamy z nich głównie
w celach promocyjnych – jako ob-
razy, zdobienie kalendarza, czy
innych gadżetów promocyjnych
Powiatu. W tej formie zapoznali
się też z nimi włodarze gmin po-
wiatu olsztyńskiego. Zawsze mó-
wili o nich pozytywnie –
powiedziała Magdalena Buje-
wicz-Mydlak, z Wydziału Orga-
nizacyjnego Starostwa Powia-
towego w Olsztynie.

Promocja zamiast rolet
przeciwsłonecznych lub
markiz
W tym projekcie nie chodziło,
tylko o pokazanie piękna gmin
powiatu olsztyńskiego.- Pomysł
na wyklejenie okien narzuciło
samo życie. Część budynku, w
której znajdują się witryny, o któ-
rych mowa, jest najmocniej
nasłoneczniona. Latem hol staro-
stwa bardzo się nagrzewa, co jest
mało komfortowe zarówno dla
odwiedzających urząd klientów,
jak i samych urzędników – dodała
Magdalena Bujewicz-Mydlak.

(Nie)Zasłużona krytyka
Pomysł ten nie wszystkim jednak
przypadł do gustu. Na jednym z
portali społecznościowych ludzie

szeroko komentowali, to co zo-
baczyli na oknach starostwa.
- Nie podoba mi się. Moda zakle-
jania witryn sklepów, urzędów,
jest znęcaniem się nad architek-
turą w ogóle. Po to są okna, wit-
ryny, by były czyste, by światło
wpadało do budowli, a nie po to,
by je zaklejać. Rozumiem, że w
powiecie nikt nie wie, że istnieje
coś takiego, jak zasłony, inne po-
dobne, które nie szpecą budynku
– tak napisał jeden z użytkowni-
ków. A następny dodaje- Niestety,
pomysł chybiony. Same grafiki ni-
czego sobie, ale sposób ekspozycji
powoduje, że po pierwsze, one
tracą na uroku, a po drugie, Sta-
rostwo wygląda jak pierwszy lep-
szy obklejony „spożywczak”.
Oczywiście o gustach nie po-

winno się dyskutować. Można
jednak się zastanawiać, czy na
pewno malowidła przedstawiają
najpiękniejsze w każdym przy-
padku i typowe obiekty dla danej
gminy? Czy Gmina Purda np.
jest zadowolona z obrazka, który
przedstawia same krzaki i szu-
wary? Może warto było pokazać
coś więcej, niż tylko obiekty sa-
kralne, rzeki czy jeziora? Wszak
powiat olsztyński to gminy
prężnie rozwijające swój poten-
cjał m.in. dzięki funduszom unij-
nym. Szkoda, że z zaklejonych

okien starostwa będzie widać
jeszcze mniej i trudniej będzie
dostrzec to, czego oczekują
mieszkańcy powiatu olsztyń-
skiego. Dodajmy, że całkowity
koszt brutto produkcji mate-
riałów i usługi wyklejenia okien
wyniósł 2 110,68 zł brutto. Trzy-
mamy mocno kciuki za kolejne
pomysły na promocję powiatu
olsztyńskiego. A jak promować
gminy przed budynkiem staro-
stwa ? Odpowiedzi jest aż nadto,
czasami trzeba tylko zapytać.
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Na szybach budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie pojawiły się naklejki przedstawiające dwa-
naściegminleżącychnatereniepowiatu.Pomysłniedokońcaprzypadłdogustuwszystkimmieszkańcom.

Wątpliwa promocja czy brak potencjału?

Opóźnione otwarcie modernizowanych budynków
w Dobrym Mieście
Pełna nazwa tego projektu to” Modernizacja budynku przy
ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja bu-
dynku przy ul. Górnej 9a”. Przedmiotem inwestycji jest re-
witalizacja 3 budynków należących do Gminy Dobre
Miasto. Teren inwestycji zlokalizowany jest w całości na ob-
szarze zdegradowanym, cechującym się szczególną kon-
centracją negatywnych zjawisk społecznych, mający
jednocześnie ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnego.
Inwestycja zakładała modernizację i adaptację oraz rekon-
strukcje zniszczonej substancji budynków m.in. docieple-
nie, wymianę okien, drzwi i uszkodzonych elementów
dachu, wykonanie wykończeń zewnętrznych i wewnętrz-
nych oraz niezbędnych instalacji, a także przystosowanie
obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zabiegi re-

nowacyjne miały na celu zatrzymanie procesów degradacji
i przywrócenie sprawności technicznej oraz estetycznej bu-
dynków.
Inwestycja w opinii mieszkańców jest bardzo potrzebna, ale
okres oczekiwania na oddanie jej do użytku wydłuża się, bo
pojawił się problem z przetargiem na wyposażenie budyn-
ków.- Wniosek w części budowlanej został rozliczony. W tej
chwili gmina Dobre Miasto zgłosiła prośbę o zmianę terminu
zakończenia projektu w związku z przesunięciem terminu
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyposażenie
obiektów będących przedmiotem projektu. Wstępnie prośba
dotyczy końca lipca 2019 roku – taką informacje otrzyma-
liśmy z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w
Olsztynie .

Jako że, spora część środków na ten projekt pochodziła z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, to Urząd Mar-
szałkowski ma obowiązek kontrolować w jakim stanie
znajduje się ta inwestycja. Jeżeli chodzi o sam przetarg, przez
który zakończenie projektu jest opóźnione, to jak dowie-
dzieliśmy się w Urzędzie Miasta w Dobrym Mieście, nie zos-
tał on jeszcze nawet ogłoszony.
Przypomnijmy, że w budynkach stworzone mają zostać
m.in. pomieszczenia biurowe, socjalne, świetlicowe czy
warsztatowe. Znajdzie tam również swoją siedzibę KIS
działający przy MOPS w Dobrym Mieście. Do sprawy opóź-
nień powrócimy w kolejnych wydaniach gazety.

raf

W Dobrym Mieście zakończono inwestycję związaną z modernizacją budynków na ulicy Górnej i Olsztyńskiej. Roboty budowlane zostały już wykonane w
całości, jednak pojawiły się problemy, które sprawiają, że otwarcie budynków po modernizacji może znacznie się opóźnić.

Bilans spraw miejskich na spotkaniach z mieszkańcami

Można próbować informować, or-
ganizować akcje promocyjne, to
jednak mało. Lepiej zorganizować
spotkanie z mieszkańcami się w
cztery oczy, czasami w kilkadzie-
siąt par oczu, aby rozmawiać o
mniejszych i większych proble-
mach. Z takiego założenia wycho-
dzi Gmina Miejska Lidzbark
Warmiński. Od kilku lat na po-
czątku roku Burmistrz spotyka się
z mieszkańcami, żeby podsumo-
wać poprzedni rok. Opowiada o
pracy urzędników, co udało się
zrobić, co nie, co jest w planie oraz

co możemy zrobić dla mieszkań-
ców. Podsumowanie to dobry czas
na rozmowy również o planach
dalszego rozwoju miasta oraz na
rozwiązanie aktualnych proble-
mów, przedstawienie wyników fi-
nansowych oraz podsumowanie
roku inwestycyjnego w Lidzbarku
Warmińskim.
Tematyka spotkań burmistrza z
mieszkańcami to wiele spraw,
przede wszystkim: dalsze inwesty-
cje związane z rozwojem Uzdro-
wiska, planowane remonty dróg,
budowa mieszkań socjalnych i ko-

munalnych, kolejnych inwestycji
miejskich oraz sprawy związane z
ochroną środowiska. Pod tym
względem ważnymi zagadnie-
niami okazały się: segregacja od-
padów oraz sprawa obniżenia
poziomu dwutlenku węgla w at-
mosferze generowanego przez
domy mieszkalne wolnostojące.
W rozwiązaniu tego ostatniego
problemu pomagali przedstawi-
ciele firmy Veolia. Mieszkańcy
dowiedzieli się o tym jakim pro-
blemem jest emisja gazów cieplar-
nianych do atmosfery oraz jakie są

możliwe rozwiązania, które
można zastosować w swoim
domu. Proponowanym systemo-
wym rozwiązaniem jest podłącze-

nie takich budynków do głównej
sieci ciepłowniczej oraz zmiana
rodzaju opału.

red

Żeby poznać problemy miasta nie wystarczy pospacerować jego uliczkami, ale trzeba
wysłuchać opinii samych mieszkańców, którzy nie zawsze mają do zakomunikowania miłe te-
maty. Czasami dziura w chodniku lub wyboista droga urastają do rangi najważniejszych pro-
blemów. Właśnie o tym warto rozmawiać- mówi Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka War-
mińskiego.

Jacek Wisniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego na spotkaniu z miesz-
kańcami
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Mieszkańcy dobrze pamiętają jak
wielokrotnie w kampanii wybor-
czej mówił o tym, że należy rozbić
ten „zabetonowany”, pełen niepra-
widłowości układ. Zwolnienia z
pracy otrzymało także kilku urzęd-
ników i innych pracowników, za-
trudnianych przez Gminę Dobre
Miasto. Jednym z nich jest, była
już, kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy „7niebo” w
Piotraszewie, Ewa Głód-Strzel-
czyk.

Dobromiejska filozofia
zmian
Była kierowniczka z ŚDS w Piotra-
szewie spodziewała się zwolnienia,
ponieważ burmistrz zapowiadał w
kampanii, że będzie chciał zatrud-
niać osoby, mieszkające na terenie
gminy Dobre Miasto, a ona stąd
nie pochodzi, jednak została całko-
wicie zaskoczona sposobem i
formą, w jakiej to nastąpiło. Z dnia
na dzień otrzymała telefoniczne
wezwanie do Urzędu Miejskiego,
bez podania informacji, w jakiej
sprawie ma się tam stawić. Dopiero
w gabinecie burmistrza został jej
podsunięty do podpisania doku-
ment- napisane niby przez nią wy-
powiedzenie pracy za
porozumieniem stron. Całkowicie
zaskoczona kilkakrotnie zadała py-
tanie, dlaczego ma się zwolnić z
pracy, ale nie uzyskała konkretnej
odpowiedzi.- W czasie naszej roz-
mowy burmistrz kilka razy upew-
niał się, czy nie pójdę do Sądu
Pracy. Byłam w wielkim szoku. Nie
spodziewałam się, że zostanę tak
potraktowana. Gdybym się spodzie-
wała, jakoś bym się przygotowała,
ale byłam ubezwłasnowolniona tą
sytuacją. Zapytałam burmistrza
Kowalskiego, jakie ma za-
strzeżenia?. Dowiedziałam się, że w
mojej pracy jest wiele niepra-
widłowości i stosuję wobec pracow-
ników mobbing. Powiedział, że
rozmawiał z pracownikami, była
przy tym pani radna i jest zmu-
szony w związku z tym podjąć ja-
kieś kroki- mówi Ewa
Głód-Strzelczyk . -Zaprosiłam
burmistrza do Piotraszewa, żeby
zebrał informacje od wszystkich
pracowników, bo swoją decyzję
podjął po rozmowie z kilkoma tera-
peutkami. Kilkakrotnie zapra-
szałam go do Piotraszewa na
rozmowę z innymi pracownikami-
pozostałymi terapeutami, panią
sprzątającą, asystentem osób nie-
pełnosprawnych, palaczem. Cały
czas nakłaniał mnie do podpisania

dokumentu, strasząc, że poda
sprawę do prokuratury i źle się to
dla mnie skończy. W końcu podpi-
sałam ten dokument z datą 15
stycznia 2019 r., działając impul-
sywnie, bez przygotowania. W trak-
cie rozmowy burmistrz chełpił się,
jaki to on jest wspaniały, jak go tu
wszyscy kochają. „Pani tego nie wi-
działa, jak tu stałem przed budyn-
kiem i tłumy wiwatowały na moją
cześć. W telewizji byłem, w radiu
byłem”.- kontynuuje Ewa Głód-
Strzelczyk. Wróciłam do pracy z
emocjami. Dwóch pozostałych tera-
peutów i księgowa podjęli decyzję,
że również się zwalniają, bo nie
mają ochoty dalej pracować w ta-
kiej atmosferze.

Dzień drugi
- Z samego rana w kolejnym dniu,
między 7.30 a 8.00 w moim biurze
pojawił się burmistrz , krzycząc.-
Niech Pani się stąd wynosi! Tu teraz
rządzi Pani……. Proszę stąd
wyjść!- Nie nastąpiło żadne przeka-
zanie majątku, obowiązków, doku-
mentacji. Chodzi o bardzo ważne
dokumenty finansowe i informacje
o pensjonariuszach. Jak dosta-
wałam ten dom do prowadzenia,
wszystko zostało zinwentaryzo-

wane, każde szydełko, szpulka nici.
Zostałam zwyczajnie wyrzucona za
drzwi.

Nielegalne mieszkanie
Burmistrz Kowalski zarzucał byłej
kierownik również to, że nielegal-
nie mieszkała na terenie ŚDS-u.
Podczas procedury konkursowej
na stanowisko kierownika pla-
cówki zawarła ustną umowę z po-
przednim burmistrzem, że może
wygospodarować dla siebie po-
mieszczenie na terenie Domu i za-
mieszkać.

Wyprowadzka
We wtorek, 15 stycznia Ewa Głód-
Strzelczyk w czasie rozmowy z
burmistrzem Kowalskim zobo-
wiązała się, że wyprowadzi się do
piątku 18 stycznia. Tymczasem w
czwartek przed południem otrzy-
mała od niego telefon z groźbami,
że jeżeli natychmiast się nie „wy-
niesie”, przyjedzie z policją i do-
kona jej eksmisji- O godzinie 15.40
( była wtedy akurat nadzwyczajna
sesja i burmistrz powiedział Prze-
wodniczącemu Rady , że musi
wyjść) usłyszałam łomot na scho-
dach. Wszedł burmistrz Kowalski
z wielkim krzykiem, że zaraz wez-

wie Policję i mnie stąd wyrzuci. Po-
wiedziałam mu, że przecież się pa-
kuję. Chciał to sprawdzić, więc
wtargnął razem z towarzyszącą mu
radną i pracowniczką MOPS-u
(nazwiska do wiadomości redakcji)
do mojego mieszkania. Otworzył
drzwi i powiedział, że one też chcą
zobaczyć, czy rzeczywiście jestem
spakowana. Pan burmistrz stał pół
metra ode mnie. Machał rękoma,
krzyczał, że jestem intruzem, że on
tu jest u siebie, a ja mam się wyno-
sić, bo było na mnie wiele skarg, a w
mojej pracy było mnóstwo niepra-
widłowości. W pewnym momencie
miałam wrażenie, że mnie uderzy
lub popchnie. W końcu odwrócił się
i wyszedł. Panie zostały i ciągle po-
wtarzały słowa o jakichś niepra-
widłowościach.

Wolny człowiek
w wolnym kraju
-W końcu zaczęłam się domagać,
żeby podały mi chociaż jeden
przykład, postawiły chociaż jeden
zarzut. Dowiedziałam się o jednym
moim „przewinieniu”. Jeden z na-
szych podopiecznych przyjeżdża
szkolnym autobusem, przychodzi
do ŚDS-u, kąpie się, nastawia pra-
nie, zjada śniadanie a potem idzie
do kolegi na wieś piłować, czy rąbać
drewno i tak sobie dorabia. Chłopak
ten zawsze wpisywał się w zeszycie
wyjść, a nie mogliśmy go zatrzymy-
wać, bo nie jest naszym więźniem.
Panie upierały się, że cały czas po-
winien przebywać w ośrodku i
uczestniczyć w terapii, ale byłam na
szkoleniu, na którym mówiono
nam, że nie mamy prawa zatrzy-
mywać nawet osób ubezwłasnowol-
nionych, jeżeli chcą wyjść.
Obdzwoniłam później moje ko-
leżanki, które są kierowniczkami w
różnych podobnych placówkach z
pytaniem, czy może nie zmieniły się
przepisy i powiedziałam im, o co
zostałam obwiniona. Nikt z moich
znajomych nie chciał w to uwierzyć.

Główny zarzut wobec mnie sta-
wiają mi osoby, które nie znają
przepisów, a powinny- mówi była
kierownik ŚDS w Piotraszewie.

Burmistrz eksmituje
- Po pewnym czasie burmistrz
znowu wszedł do mnie na górę z py-
taniem, kiedy się ostatecznie wy-
niosę . Powiedziałam, że następnego
dnia do 10.00. „Dobrze, to ja przy-
jadę, żeby pani tu żadnego teatru
nie odstawiła”. Podopieczni, kiedy
dowiedzieli się, że ja odchodzę, a ze
mną trzech innych pracowników,
zaczęli okazywać niezadowolenie
do tego stopnia, że nie przebierali w
słowach wobec burmistrza i pani
radnej. Burmistrz oskarżył mnie ,
że to ja buntuję naszych podopiecz-
nych i pewnie będę chciała „odsta-
wić teatr”.

Pożegnanie
z podopiecznymi
-W piątek o godzinie 10.00 byłam
gotowa do wyjazdu. Moi pod-
opieczni przygotowali się na moje
pożegnanie. Otrzymałam ogromny
bukiet róż. Pożegnałam ich mówiąc,
żeby się nie martwili. Gdy szłam do
samochodu, przyjechał burmistrz.
Szłam z tym naręczem kwiatów, a
on przeszedł obok mnie i powiedział
-Dzień dobry, to już-? Odpowie-
działam, że tak i poszłam.
Zdążyłam włożyć te kwiaty do sa-
mochodu, a tu burmistrz wyskakuje
bez kurtki, podchodzi do mnie i
pyta bardzo grzecznie.- I co, nie
czuje się pani winna?- Odpowie-
działam, że nie. Wręcz przeciwnie,
czuję się pokrzywdzona. Powie-
działam, żeby nie łączył zachowa-
nia podopiecznych z tym, że to ja
ich buntuję. Ja ich wręcz uspakajam
i wyciszam. Tak się pożegnaliśmy.

Gdy emocje już opadły
Po przemyśleniu tego, co się wyda-
rzyło pani Ewa zdecydowała się, że
nie może tak zostawić całej sprawy,

zwłaszcza, że nalegali na to jej
współpracownicy, którzy zdecydo-
wali się odejść razem z nią. Ona
sama dałaby spokój, bo ma już za-
pewnioną emeryturę. Napisała list
do Przewodniczącego Rady Miasta
w Dobrym Mieście z prośbą o od-
czytanie go na sesji. Było to wyjaś-
nienie, że nie ucieka, że nie ma
sobie nic do zarzucenia, dobrze
wspomina minione 5 lat, a do pod-
jęcia decyzji zakończenia pracy na
stanowisku kierownika ŚDS-u zos-
tała przymuszona. Chodziło jej o
to, żeby mogła odejść z godnością.
Skontaktowała się także z prawni-
kiem. Za jego radą 1 lutego
złożyła oświadczenie woli, że de-
cyzja o wypowiedzeniu pracy
została podjęta pod psychiczną
presją i prosi o przywrócenie jej
na zajmowane stanowisko. Bur-
mistrz Kowalski utrzymał swoją
decyzję w mocy i ogłosił konkurs
na wakujące stanowisko kierow-
nika ŚDS „7niebo” w Piotrasze-
wie, który został już rozstrzy-
gnięty. Pani Ewa do dziś nie wie,
jakie są wobec niej zarzuty. Z
oskarżeniem o mobbing się nie
zgadza, bo uważa, że jako
przełożona dbała o dobrą
współpracę.
Żadne przeprowadzane kontrole
nie wykazały też nieprawidło-
wości w prowadzeniu placówki.
Biorąc to wszystko pod uwagę,
zdecydowała się skierować
sprawę do Sądu Pracy, o czym
poinformowała Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Dobrym
Mieście. Ciąg dalszy pewnie na-
stąpi i do sprawy zwolnienia pani
Ewy wrócimy. Do czasu składania
tego wydania gazety, nie udało
nam się uzyskać odpowiedzi na
pytania zawarte w naszym piśmie
skierowanym do Urzędu Miasta
w Dobrym Mieście w sprawie
zwolnienia byłej kierownik ŚDS
w Piotraszewie.

(rad)

Nowa władza to nowe porządki
Po ostatnich wyborach samorządowych w Dobrym Mieście doszło do wielu zmian personalnych
na stanowiskach, obsadzanych przez burmistrza. Nowo wybrany burmistrz Dobrego Miasta Jarosław
Kowalski konsekwentnie realizuje swój program wyborczy, zapowiadający zmiany personalne kry-
tykując wszystko i wszystkich, którzy pracowali z poprzednikami. To co zrobili poprzednicy jest złe,
to co zrobi nowy burmistrz, jest dobre i biada temu, który w to nie uwierzy.

ŚDS „Siódme niebo” w Piotraszewie, gm. Dobre Miasto
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Artystyczna dusza
Interesuje się tańcem, sportem i
akrobatyką. Zaczęła od baletu,
potem tańczyła hip hop, modern
jazz, a ostatnio cheerleading. Poza
tym Helenka gra na pianinie i fle-
cie, bardzo lubi też rysować. Na
pomysł wystartowania w castingu
do MasterChef Junior wpadła
sama. Od początku była fanką
programu i kiedy dowiedziała się,
że można się zgłosić do kolejnej
edycji, tak długo przekonywała
mamę, aż ta zgodziła się wypełnić
ankietę zgłoszeniową. Obie nie
bardzo liczyły na dalszy ciąg zda-
rzeń, ale jednak przyszło telefo-
niczne zaproszenie na casting do
Warszawy. Trzeba było przywieźć
ze sobą jedno, przygotowane przez

siebie danie i opowiedzieć, jak po-
wstało. Helenka od razu wiedziała,
co ugotuje. Bardzo lubi jeść i przy-
rządzać owoce morza, dlatego zro-
biła makaron z sosem
krewetkowym. Na castingu były
obecne setki dzieci, ale po dwóch
tygodniach ponownie zadzwonił
telefon z informacją, że Helenka
dostała się do grona czterdziestu
uczestników programu, którzy
wezmą udział w nagraniach w
Krakowie. Z tej czterdziestki zo-
stanie wybrana finałowa piętna-
stka, rywalizująca o tytuł
MasterChef Juniora. Pierwszy od-
cinek nowej edycji z udziałem He-
leny Korwek będzie można
obejrzeć na kanale TVN 3 marca
o godzinie 20.00.

Fajna przygoda na planie
Już samo dostanie się do czter-
dziestki uczestników i udział w
nagraniach programu jest dla
dziewczynki wielkim sukcesem,
zwłaszcza, że tylko ona reprezen-
tuje Warmię i Mazury. To druga
uczestniczka z naszego regionu w
historii polskich wydań Master-
Chef Juniora. W ubiegłym roku w
maju zwyciężył 12- letni Bartek
Kwiecień z Olsztyna. W pierw-
szym odcinku, w którym wzięła
udział Helenka, zadanie polegało
na przyrządzeniu potrawy bez-
mięsnej. Helenka zdecydowała się
na przygotowanie ravioli z płyn-
nym żółtkiem. Pierożki te są na-
dziewane farszem ze szpinaku i

sera ricotta i posypane parmeza-
nem. Mama nigdy nie robiła tej
potrawy w domu, ale Helenka
jadła ją w restauracji i bardzo jej
smakowała. Później spróbowała
odtworzyć danie w domu i udało
się, więc postanowiła przygotować
pierożki w MasterChef Junior.
Udział w programie Helenka
wspomina jako wspaniałą przy-
godę na planie programu. Na-
wiązała wiele nowych znajomości,
z prawie całą „czterdziestką”. Mają
ze sobą ciągły kontakt i zamierzają
go podtrzymywać. Planują nawet
spotkanie w majowy weekend,
albo w czasie wakacji. Helenka
chciała się też przekonać, czy umie
gotować i okazało się, że tak, co
sprawiło jej dużą satysfakcję. Co
prawda towarzyszyła jej trema,
szczególnie na początku kulinar-
nych zadań, ale tak naprawdę
głównie bała się tego, że odpadnie.
Mama Helenki, Iwona Korwek,
uważa jednak, że uczestnictwo w
programie jest dla dziecka nauką
rywalizacji, radzenia sobie z kry-
tyką i ewentualnym niepowodze-
niem. Cieszy się z sukcesu córki,
chociaż spełnianie marzeń dziecka
jest dla rodziców w tym przy-
padku nie lada wyzwaniem.
Trzeba być z dzieckiem przez cały
czas nagrań, daleko od domu i
pozostałych dzieci, rezygnuje się
na ten okres z aktywności zawo-
dowej. Z sukcesu Helenki cieszy
się także jej, młodsza o dwa lata,
siostra Hania. Wspierała ją na

każdym etapie programu. Hania
także lubi gotować i pomagać
mamie w kuchni, ale jej praw-
dziwą pasją jest czytanie książek.
Marzy też o napisaniu własnej, a
starsza siostra obiecała namalować
do niej ilustracje.
O tym, że Helenka wzięła udział w
MasterChef Junior wie większość
uczniów i nauczycieli w Biesalu.
Nie dało się tego ukryć, bo trzeba
było poinformować szkołę, dla-
czego może być nieobecna na lek-
cjach. Wszystko działo się w
trakcie roku szkolnego, a mimo to
Helenka nadrobiła zaległości i za-
kończyła I półrocze ze średnią
5,26. Przyznaje, że nie musi się
wiele uczyć w domu, bo, jeśli
uważa na lekcjach, wiedza sama

„wchodzi jej do głowy”. W trakcie
programu czuła wsparcie swojej ,
jak mówi, „super klasy”.

Kolejne marzenia
Helenki
Udział w programie kulinarnym
nie oznacza, że Helenka widzi się
w zawodzie kucharza. Na razie za-
mierza pomagać w kuchni mamie.
Lubi gotować, ale tylko bardziej
wymyślne potrawy. Zwykły kur-
czak, czy schabowy są dla niej
nudne. Ma swój „Przepiśnik”, w
którym zapisuje własne pomysły
na potrawy, choć jeszcze nie poka-
zuje go mamie, bo boi się trochę
jej opinii. Może kiedyś wyda
własną książkę kucharską. W tej
chwili Helenka ma inny pomysł na

swoją przyszłość. Wspólnie z ko-
leżanką zamierzają otworzyć
szkołę muzyczną i taneczną. Ko-
leżanka ma piękny głos, więc
uczyłaby śpiewu, a Helenka tańca
akrobatycznego. Tymczasem
dziewczynka nie myśli zakończyć
swojej przygody z udziałem w
programach telewizyjnych. Marzy
o tym, żeby wziąć udział w Mam
talent i zaprezentować swoje
umiejętności akrobatyczno-ta-
neczne, a potem , kto wie, może
zgłosi się do Top Model ? Mama
łapie się za głowę, ale Helenka już
raz udowodniła, że potrafi dopiąć
swego, więc- kto wie, może zoba-
czymy ją także w innych progra-
mach?

Dariusz Gołębiowski

Reprezentantka z Warmii w MasterChef Junior
Helenka Korwek ma 12 lat i jest uczennicą piątej klasy małej wiejskiej szkoły w Biesalu. W klasie, do której chodzi, jest tylko trzynastu uczniów. Jej przykład dowodzi jednak tego, że nie li-
czy się miejsce zamieszkania, tylko pomysł na siebie. A tych Helence nie brakuje.

Helenka Korwek na castingu Od lewej Hania Korwek ,Iwona Korwek i Helenka Korwek podczas przerwy w castingu
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- My jako partner nawiązujemy
kontakty z przedsiębiorcami, którzy
prowadzą różne działalności na te-

renie naszej gminy i przedsiębiorcy
oferują zniżki, właśnie dzięki posia-
daniu takiej karty. Jesteśmy takim

łącznikiem pomiędzy samorządem
województwa, który wydaje te karty,
a przedsiębiorcami z naszego terenu
– powiedział Sławomir Kowal-
czyk, wójt Gminy Świątki.
Karta Seniora ma poprawić oso-
bom starszym dostęp do usług kul-
turalnych, edukacyjnych, zdrowo-
tnych, rehabilitacyjnych, sporto-
wych, socjalnych i turystyczno-re-
kreacyjnych. Jednocześnie służy
promowaniu przedsiębiorców i in-
stytucji jako przyjaznych seniorom.
- Każda złotówka dla osób będących
na emeryturze liczy się, więc każdy
bonus związany z zakupami i in-
nymi wydatkami jest warty roz-
ważenia – dodaje Sławomir
Kowalczyk.
Do korzystania z Warmińsko-Ma-
zurskiej Karty Seniora są upraw-
nione osoby, które ukończyły 60-ty

rok życia. Karta jest własnością
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego i otrzymuje się ją bezpłat-
nie i bezterminowo. Jest ona ważna
w czasie funkcjonowania projektu.
Otrzymanie karty jest stosunkowo
proste. Wystarczy tylko złożyć kon-
kretny wniosek do Biura Dialogu
Społecznego i Pożytku Publicznego
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-

skiego. Od kwietnia 2018 roku,
kiedy zarząd województwa wpro-
wadził takie rozwiązania, wydano
ponad 2700 kart osobom powyżej
60 roku życia.
- Bardzo zwracam uwagę na senio-
rów. Organizujemy im różne uro-
czystości, takie jak „Złote Gody”.
Teraz mamy przygotowane dwa
duże projekty, które są na etapie
oceny konkursowej. W najbliższym

czasie będą wyniki i będziemy mogli
szereg fajnych działań, finansowa-
nych z Unii Europejskiej, skierować
do seniorów – powiedział Sławo-
mir Kowalczyk.
Do inicjatywy przystąpiło 20 firm i
instytucji oraz trzy samorządy.
Warto dodać, że wśród tych firm
znalazło się aż pięć z terenu gminy
Świątki.

raf

Gmina Świątki dołączyła do
projektu Warmińsko-Mazurskiej
Karty Seniora
Seniorzy w gminie Świątki, dzięki karcie seniora będą mogli
skorzystać z wielu przeróżnych rabatów. Wójt, Sławomir Ko-
walczyk podpisał w tej sprawie porozumienie z samorządem
województwa.

Wszyscy, którzy podpisali porozumienia

Wójt gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk i Sylwia Jaskulska, członek zarządu
województwa
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Cezary Długowski (14.01.1964 - 20.08.2013 r.) urodził się 14 stycznia 1964
roku w Olsztynie. Większość swojego życia spędził w Olsztynku, gdzie
ukończył Liceum Ogólnokształcące. Swoje prace wykonywał wieloma
technikami. Tworzył portrety, krajobrazy, martwą naturę. Setki jego

płócien, akwarel i rysunków rozsypanych jest po świecie, m.in. w Me-
ksyku, USA, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Austrii.
-Cezary był człowiekiem wielu pasji i wielu talentów- mówi o nim Ewa
Szerszeniewska dyrektor olsztyneckiego MOPS-u. Jego satyryczne ry-
sunki mogliśmy oglądać m.in. w olsztyneckiej gazecie ALBO. Współpra-
cował też z Urzędem Miejskim w Olsztynku, Muzeum Budownictwa
Ludowego Skansen w Olsztynku, Związkiem Harcerstwa Polskiego.
-Cezary Długowski dla wielu z nas był sąsiadem, kolegą, przyjacielem czy

współpracownikiem. Szukał swego miejsca na ziemi. Ale tak bardzo wrósł
w olsztynecki pejzaż, że przede wszystkim naszemu miastu oddał wszystkie
siły i talent- mówi Ewa Szerszeniewska. Artysta pokazywał aspekty życia
w taki sposób, że wymykały się utartym definicjom. Bogactwo spuścizny
pokazuje nam obraz Cezarego jako artysty niepokornego i nieco zagu-
bionego. Pełnego ciepła i humoru, przyjaciela „do rany przyłóż”. Wnikli-
wego obserwatora życia społecznego: potrafił słuchać i patrzeć. Dostrzegał
więcej i celną puentą trafiał zawsze w sedno sprawy.
Wystawę można oglądać w olsztyneckiej bibliotece (ul. Ratusz 1, I
piętro) w godz. 9.00-18.00 (pon., wt., czw., pt.) i 9.00-15.00 (śr., sob.).

red

Wystawa „Szkice z życia”
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku serdecznie zapraszają na
wystawę prac Cezarego Długowskiego. Autor to ceniony olsztynecki artysta plastyk, którego talent tak wiele duchowych
przeżyć i dobra wniósł w życie mieszkańców nie tylko naszej gminy.

REKLAMA



Kaziuki zagrają w 5 miastach wo-
jewództwa: Olsztynie, Lidzbarku
Warmińskim, Bartoszycach,
Szczytnie i Kętrzynie. W Lidz-
barku spotkamy się 3 marca, a te-
goroczny koncert będzie nosił

tytuł „Zapusty na Wileńszczyź-
nie”. Jubileusz patronatem objął
Marszałek Sejmu RP Stanisław
Karczewski, Marszałek Woje-
wództwa Warmińsko – Mazur-
skiego Gustaw Marek Brzezin

oraz Prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Piotr Dariusz
Bonisławski. Patronat medialny:
Kurier Wileński, Magazyn Wileń-
ski, Radio Znad Willi.

Jubileuszowe Kaziuki

Tego dnia, już od progu wszystkie
panie przywita czerwony dywan
oraz kwiaty. O 19 zobaczymy feno-
menalny spektakl „Dzienniki
Gwiazdowe” a po spektaklu odbę-
dzie się losowanie wyjątkowych
upominków. Po tych wszystkich at-
rakcjach wieczór przeniesie się do
Restauracji Lago – bilet na „Dzien-
niki” jestbiletemwstępunaimprezę
z DJ-em i kuponem na powitalnego
drinka. Przy rezerwacji biletów

można zamówić stolik w Lago.
„Dzienniki Gwiazdowe” to seria
fantastycznych, kosmicznych opo-
wieści,którychbohateremjestastro-
nauta Ijon Tichy. Przemierza on
kosmicznąprzestrzeńinieznanecy-
wilizacje. W krzywym zwierciadle
zobaczymynietylkoszalonychnau-
kowców, ale też zaprogramowane
maszyny przyszłości. Niepowta-
rzalny komizm wpleciony w po-
ważne rozważania nad istotą

człowieczeństwa to cechy charakte-
rystyczne dla fantastyki Lema.
Po spektaklu, odbędzie się losowa-
nie wyjątkowych prezentów. Wie-
czór umili również wernisaż
wystawy „Gwiazdy Teatru”. W
obiektywieJarosławaPoliwko&Ar-
kadiusza Stankiewicza ujęto ko-
bieco-fantastyczną załogę Olsztyń-
skiegoTeatruLalek.Poznamynowe
oblicze nie tylko aktorek, ale też ze-
społuadministracyjnego.Todlawi-

dzów z pewnością dotąd niespoty-
kane, a może i odległe galaktyki.
„Dziennikigwiazdowe”–Olsztyń-
ski Teatr Lalek

08.03. – 19:00
– DZIEŃ KOBIET NIE
Z TEJ ZIEMI
09.03. – 19:00
Rezerwacje możliwe online
http://bilety.teatrlalek.olsztyn.pl/
oraz pod numerem: 89 538 70 30.

Dzień Kobiet nie z tej ziemi!
Z okazji 8 marca Olsztyński Teatr Lalek razem z partnerami zaprasza w kosmiczną podróż.

Już po raz 35 Kaziuki Wilniuki będą promować dziedzictwo kulturowe Polski i Wileńszczyzny.
Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym prezentacje artystyczne połączone będą ze spot-
kaniami z dziennikarzami i artystami wileńskimi oraz kiermaszami rękodzieła.

Podczas wystawy pokażemy
ponad 50 prac 29 wybitnych pol-
skich artystów, laureatów wielu na-
gród, przedstawicieli różnych
prądów i kierunków. Oto tylko
kilka nazwisk znakomitych twór-
ców: Tomasz Borowski, Krystyna
Lipka - Sztarbałło, Jolanta Mar-
colla, Krystyna Michałowska,
Wanda, Zuzanna, Bogusław Or-
lińscy, Janusz i Katarzyna Stanny,
Elżbieta Wasiuczyńska. Prace po-

wstały podczas spotkań twórczych
w Krasnobrodzie, a inspiracją do
ich powstania były pieśni, piosenki
i przyśpiewki ludowe. W godzi-
nach przedpołudniowych zapra-
szamy grupy szkolne – prosimy o
wcześniejsze zapisy, a o godzinie
18:00 zapraszamy wszystkich
chętnych. Przez cały dzień będzie
nam towarzyszyć lidzbarski zespół

„Perła Warmii”. Dzień po otwarciu
wystawy rozpoczną się zajęcia edu-
kacyjne skierowane do przed-
szkoli, szkół i grup zorga-
nizowanych. Bezpłatne zaprosze-
nia czekają w Oranżerii Kultury!

Informacje i zapisy:
oranzeria@lidzbarkw.pl oraz
tel. 517 262 146

TAM ZA DWOREM, ZA JEZIOREM
W czwartek, 07.03.2019 za-
praszamy do Oranżerii Kul-
tury w Lidzbarku Warmińskim
na otwarcie wystawy TAM
ZA DWOREM, ZA JEZIOREM.
To kolejna wystawa związana
z ilustracją książkową, którą
chcemy zaprezentować za-
równo dzieciom, jak i do-
rosłym.

Tam za dworem za jaworem

Siostra Julitta Gołębiowska (1933-
2011) urodziła się w Makowsz-
czyźnie (Litwa), a jej dzieciństwo
przypadło na okres II wojny świa-
towej. Po wojnie wraz z rodziną
przeniosła się w okolice Lidzbarka
Warmińskiego. W 1950 roku zos-
tała przyjęta do Zgromadzenia
Sióstr Pallotynek. Ze względu na
swoje uzdolnienia skończyła kurs
grafiki użytkowej na ASP w Kra-
kowie, a później studia dzienne na
ASP w Gdańsku. Jej dorobek arty-
styczny jest niezwykle bogaty i
różnorodny w zakresie form.
Na wystawie zaprezentujemy -
malarstwo, projekty wnętrz i ka-

plic, projekty okładek, plansz edu-
kacyjnych do nauczania katechezy
a także poezję, której była autorką.
Na spotkaniu usłyszymy opowieść
o niej samej, jej pracy, a także o
Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek

Apostolstwa Katolickiego - popu-
larnie zwanych Pallotynkami.
Bezpłatne zaproszenia oczekują w
Oranżerii Kultury. Kontakt: oran-
zeria@lidzbarkw.pl lub tel. 517 262
146

Święci wychodzą ponad ramy - spotkanie,
wystawa, prezentacja w Oranżerii Kultury
Z okazji 70 rocznicy przybycia sióstr Pallotynek do Lidzbarka Warmińskiego i 7 rocznicy śmier-
ci S.M Julitty Gołębiowskiej SAC, Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim serdecznie za-
prasza - 12 lipca o godzinie 18:00 - na kolejne na spotkanie w klubie Naszej Małej Ojczyzny.

Sztuka siostry Julitty

Ojcowizna zespół folklorystyczny z Wilna

„W powszechnej wyobraźni Stanisław Moniuszko
(1819 - 1872) jawi się jako wielki twórca dwóch oper:
„Halki” i „Strasznego dworu”. Tymczasem ten wspa-
niały kompozytor, skromny człowiek i wielki patriota
żyjący w czasach zaborów, komponował także pieśni
do użytku domowego, przeznaczone do śpiewania dla
każdego. Moniuszko zamawiał teksty u wybitnych pol-
skich poetów. Pragnął, by „Śpiewnik domowy “ (ok.
400 pieśni pisanych przez całe życie) stał się swoistą
antologią polskiej poezji. I tak powstały pieśni do po-
ezji Mickiewicza, Kraszewskiego, Fredry, Asnyka, Sy-
rokomli a także do tłumaczeń Szekspira, Goethego,
Schillera. Pieśni te zyskały ogromną popularność i stały
się szkołą języka i literatury dzięki oryginalnej i pro-
stej, pełnej uczuć i emocji, natchnionej i wzruszającej
muzyce Moniuszki .
Dwieście lat po narodzinach tego wielkiego polskiego
kompozytora, przenosimy Jego twórczość we współ-
czesne czasy, więc i Jego muzyka ma współczesne
brzmienie dzięki nowym aranżacjom - od bluesa,
jazzu, rocka do funky, hip -hopu czy reggae.
Zapraszam Państwa na ten wyjątkowy, muzyczny
spektakl.” - Barbara Dziekan
Szczegóły na www.teatr.olsztyn.pl

Moniuszko na bluesowo i reggae!
8 marca w Teatrze Jaracza odbędzie się premiera spektaklu muzycznego „Ja ciebie kocham! Ach,
te słowa tak dziwnie w moim sercu brzmią …” na podstawie „Śpiewnika domowego” Stanisława
Moniuszki. Wybór jest nieprzypadkowy bowiem rok 2019 to Rok Moniuszkowski. Przedsta-
wienie reżyseruje profesor Barbara Dziekan - polska aktorka teatralna i filmowa, wokalistka,
pedagog, profesor zwyczajny PWSFTviT w Łodzi.

Spektakl Moniuszko

Dzienniki Gwiazdowe
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

VW Golf IV 1,9 D 2002r Combi, przegląd
i OC XII 2019r, dwa komplety opon, jeden
właściciel w kraju, dwa komplety kluczy-
ków, 507-225-008.
ŻUKA chłodnia, benzyna+gaz, 510-873-
203.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

DOM do rozbiórki na działce 20ar w Jan-
kowie, pierwszy właściciel, 515-950-025.
DOM w Gryźlinach, duży 200m2 po ge-
neralnym remoncie, położony z dala od in-
nych zabudowań, blisko rzeki, cena oka-
zyjna 329000, tel.: 794-000-000.
DOM Wójtowo 5 pokoi, 2 łazienki, salon,
poddasze użytkowe, garaż, działka duża,
wszystkie media, 696-784-018.
DWA mieszkania 113m, ogórd, 422000,
606-279-219.
DZIAŁKA budowlana na osiedlu Redy-
kajny z pozowleniem na budowę i pro-
jektem, przy lesie z pełnym uzbrojeniem,
tel.: 604-684-272.
DZIAŁKA ogrodnicza, 400m2 z altanką
i namiotem foliowym na ternie ROD im.
T.Kościuszki (róg Podchorążych) w
Elblągu, cena 4000zł, 783-624-497.
FROMBORK działki budowlane od 15 zł
za m2 z dostępem do wody anty-rakowej,
krzemowej, zwalczającej raka piersi i al-
zheimera, 502-247-257.
GRUNWALDZKA 80m2 3.15 wysk. 3-po-
koje, p2, kamienica, cena 301888, tel.:793-

895-442.
M-5, 73m2 Jaroty, 693-238-249.
SPRZEDAM działkę, 4363 m2, warunki
zabudowy: dom mieszkalny 160m2, bu-
dynek gospodarczo-garażowy.
SPRZEDAM mieszkanie w Olsztynie na
Podgrodziu 62m2, 4 pokoje, tel.: 667-
280-457.
ZIEMIA rolna III i IV kl. 6,30ha + łąka
3,60ha. Krokowo gm. Jeziorany, możliwa
sprzedaż oddzielnie, 602-387-615.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

SKUP mieszkań, 518-111-957.
KUPIĘ mieszkanie, dom z zadłużeniem,
komornikiem, z lokatorem, ze służeb-
nością. Z każdym problemem, gotówka,
720-420-420.
KUPIĘ garaż w Olsztynie, lokalizacja i stan
garażu obojętny, może być bez prądu i ka-
nału, płacę gotówką, 537-148-557.

RÓŻNE SPRZEDAM

BLACHY na dachy 17,00zł, 601- 407-706.
DACHÓWKĘ ponimiecką, 89-512-62-66.
DREWNO kominkowe- dąb gruby
200zł/mp z dowozem, 606-958-843.
DREWO opałowe, kominkowe, tel.: 605-
048-075.
ŁUPARKA do drewna świdrowa lub me-
chaniczna, 606-958-843.
MASZYNY stolarskie, 602-459-611.
PALETY drewniane uszkodzone na opał
do 2zł, deski, kantówki, listwy, płyty, 502-
753-210/211.
PILARKA tarczowa (krajzega) moc 1,1
KW, fabryczna, ocynkowana, dwie tarcze

w zestawie, 900zł, 606-958-843.
PRZYCZEPA żywcówka kosiarka trakto-
rek MTD grabarka, 794-581-152.
SPRZEDAM krzesła tapicerowane dębo-
we, bardzo dobry stan 30 zł sztuka (możli-
wość większa ilość), taboret gazowy-prze-
mysłowy, nowy, cena umowa, 533-259-602.

RÓŻNE KUPIĘ

PRACA DAM

MOŻLIWOŚĆ dorobienia dla każdego,
601-64-90-31, 504-175-182.
DLA mężczyzny w gospodarstwie rolnym,
797-580-971.
ELEKTROPOL zatrudni elektryków, elek-
tromonterów 691-200-981 biuro@elek-
torpol.olsztyn.pl.
MURARZY do Niemiec, tel.: 787-072-361,
89-526-17-91, gal-met@gal-met.com.
OPERATORA koparki, 608-364-346.
OPIEKUNKA seniorów w Niemczech,
pełna organizacja wyjzadu, kursy nie-
mieckiego w Mławie- po nich duże ofer-
ty pracy gwarantowane, atrakcyjne zarobki,
517-175-036.
POMOGĘ odzyskać każdą należność,
793-963-033.
PRACA dla opiekunów seniorów w Pol-
sce z zamieszkaniem u podopiecznego.
Wymagane doświadczenie w opiece, Pro-
medica24, tel.: 514-780-922.
PRACA w gospodarstwie rolnym, hodowla
krów mlecznych, zakwaterowanie
wyżywienie, 513-183-358.
PRACOWNIKÓW na budowę, 501-464-
840.
WSPÓLNIKA do prac budowlanych, 504-
662-051.
ZATRUDNIMY osobę do dojenia krów
oraz pomocy w gospodarstwie, obiady, za-
kwaterowanie, tel.: 608-319-752.
ZLECĘ budowę domu, Olsztyn, 604-684-
272.
ZATRUDNIĘ mężczyznę bez nałogów,
prawo jazdy B lub BTC z doświadczeniem

prace polowe oraz gospodarskie, wysokie
zarobki, 606-444-113.

PRACA SZUKAM

POSPRZĄTAM, umyję okna, poprasuję,
rzetelnie podchodzę do swoich obo-
wiązków, 880-380-907.
SZUKAM pracy glazurnik, malarz,
szplachlarz, 604-097-940.

USŁUGI

ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-743-
001.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wanny,
meble,piecyki,odzież, itp.Tel.:731-743-001.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-

ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-743-
001.
PRZEPROWADZKI- transport, 797-451-
602.
BIURO rachunkowe ELITA Olsztyn, 501-
489-012.
KASACJA pojazdów, skup aut, własny od-
biór, 608-059-707.
GLAZURA, terakota, hydrauliczne, 795-
820-780.
BUDOWA domów 694-401-711.
BUDOWA domów pod klucz, remonty,
608-533-161.
BUDOWY, remonty, wykończenia, 501-
481-210.
DACHY, 514-456-553.

KUPIĘ stare motocykle,
części: silniki, ramy, baki,

koła, kosze itd. oraz wojenne
przedmioty: szable, bagnety,
hełmy, czapki, mundury, od-
znaki i inne, tel.:505529328.

HALA 300 mkw plus
zaplecze socjalne,magazyny

dz. 3100 mkw Bartoszyce
tel. 604-323-093.

WYNAJMĘ M4 umeblowane
4p, firmie lub dwum osobom

Burskiego JAROTY,
tel.:515 414 485.

TARCICA deb. 3,5m sz.
różna. tel. 604-323-093.

WROTA stal. 3.6x3.6 m z
pl.PW-8 tel.:604-323-093.

SZUKASZ pracy jako opie-
kunka w Niemczech? Znasz

jezyk niemiecki na poziomie
komunikatywnym?Jeżeli tak,
skontaktuj sie z nami. Otrzy-
masz najwyższe wynagrodze-
nie do 1800 E netto miesięcz-

nie. tel.: 530-751-997
Pflegehelden.
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nie. tel.: 530-751-997
Pflegehelden.

SKUP zboża, kukurydzy,
grochu, rzepaku, łubinu,

min.20t zapewniam trans-
port tel 691278002.
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WSPANIAŁA PAMIĄTKA NA CAŁE ŻYCIE
DLA WASZYCH NAJBLIŻSZYCH

I PRZYJACIÓŁ

Wasz „Ślubny Magazyn” może zastąpić tradycyjne zapro-
szenie na ślub. Zamiast „zapraszamy na uroczystość” ...

dajemy wielostronicową gazetę o nas :) w wesołej formie,
ze wspólnymi zdjęciami. Tak łatwo zabrać go ze sobą,
do rodziny, przyjaciół. Papier ma moc, litery przekaz.

Zapraszamy do współpracy wszystkie młode pary,
którym zależy na czymś wyjątkowym.

Magazyn, który może zastąpić zaproszenie.

Jedyny taki „Ślubny Magazyn” w Polsce.

www.slubnymagazyn.pl
e-mail: redakcja@slubnymagazyn.pl
tel. 602 735 743

Szukaj nas na facebook
www.facebook.com
/waszslubnymagazyn

REKLAMA
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Elbląski zespół jest w niezwykle
trudnym położeniu, ponieważ w
tabeli zajmuje ostatnie miejsce.
Elblążanie mieli bardzo słaby po-
czątek sezonu, ale już w dalszej
części pierwszej rundy zaczęli le-
piej punktować. To może być
dobry prognostyk na przyszłe
spotkania, które będą niezwykle
ważne, jeżeli mówimy o utrzyma-
niu się w drugiej lidze.
W przerwie zimowej Olimpia
wzmocniła swój skład kilkoma za-
wodnikami. Na uwagę zasługuje
przyjście do klubu Cezarego De-
mianiuka, Michała Markow-
skiego, czy powrót do drużyny
Damiana Szuprytowskiego.
Pierwszy z wymienionych przy-
szedł do klubu z ŁKS-u Łomża, a
wcześniej przez długi czas, odpo-

wiadał za strzelanie bramek w Po-
goni Siedlce. Jest on właśnie wy-
chowaniem tego klubu.
Największym wzmocnieniem mo-
że okazać się pozyskanie Michała
Markowskiego. Ten niezwykle
doświadczony obrońca ma za sobą
13 występów w ekstraklasie i
ponad 60 spotkań na pierwszoli-
gowych boiskach. Przyszedł do
Elbląga z Górnika Łęczna, w bar-
wach, którego w tym sezonie ro-
zegrał 10 spotkań. Powinien stać
się kluczowym zawodnikiem linii
obronnej elbląskiego klubu.
Jeżeli natomiast chodzi o Da-
miana Szuprytowskiego, to wraca
on do Olimpii po roku spędzo-
nym w Radomiaku Radom.
Wcześniej przez trzy i pół roku
występował w elbląskim klubie.

W tym sezonie 29-latek wystąpił
w 16 meczach II ligi i zdobył
cztery bramki. O jego aklimatyza-
cję nikt się nie musi martwić. Po-
winien od razu wskoczyć na
wysoki poziom.
- Nowych zawodników ściągałem
pod takim kątem, żeby byli
wzmocnieniem dla naszej drużyny.
Zobaczymy jak będzie to wy-
glądało w meczach ligowych, bo
one będą dla nich prawdziwą we-
ryfikacją. Ważne też będzie to, w
jaki sposób uda się im zaaklimaty-
zować w drużynie. Kadra już jest
raczej zamknięta i nie zapowiada
się, by ktoś jeszcze mógł do nas
dołączyć – powiedział Adam
Nocoń, trener Olimpii Elbląg.
Jeżeli chodzi o sparingi elbląskiej
drużyny, to przebiegały one bardzo

różnie. Lepsze mecze były przepla-
tane tymi słabszymi. Elblążanie ro-
zegrali osiem sparingów, a sam
trener był z nich umiarkowanie za-
dowolony- Planowo wszystko się
udało wykonać, ale zobaczymy czy
przyniesie to efekt w meczach ligo-

wych. Zawodnicy pracowali solid-
nie, więc te efekty teoretycznie po-
winny przyjść. Co do sparingów to
wyglądały one różnie. Jedne wy-
padły lepiej, a inne gorzej. Było
testowanych wielu zawodników,
kilku nowych do nas dołączyło,

więc miało miejsce takie konsoli-
dowanie się tej drużyny.
Olimpia pierwszy mecz ligowy po
przerwie zimowej rozegra 2
marca, a jej przeciwnikiem bę-
dzie Radomiak Radom.

raf

Zawodnicy Olimpii Elbląg na treningu

Olimpia Elbląg kończy
przygotowania
do ważnej rundy

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

REKLAMA

Olimpia Elbląg rozegrała już wszystkie sparingi podczas okresu przygotowawczego i jest dobrze
przygotowana do niezwykle ważnej rundy wiosennej.
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Przypomnijmy, co działo się wcze-
śniej odnośnie poszukiwań inwes-
tora. Prezes Maciej Radkiewicz
przyprowadził do ratusza kilku in-
westorów, z którymi Prezydent nie
potrafił się porozumieć. Pod ko-
niec poprzedniego tygodnia, po
rzekomym fiasku negocjacji z Mi-
chałem Brańskim, który jest m.in.
wiceprezesem ds. strategii Grupy
Wirtualna Polska, Maciej Radkie-
wicz zrezygnował ze swojego sta-
nowiska.
- Z naszej historii i tradycji
jesteśmy, i będziemy zawsze dumni.
Nasz Klub ma wielki potencjał i
oddanych kibiców. Domyślam się,
że znajdą się tacy, którym wygod-
nie będzie zrzucać teraz winę na
mnie i jestem gotów skonfrontować
się z każdą merytoryczną opinią,
bo wiem jaka jest prawda. Gdy
przychodziłem do Klubu umó-
wiłem się w Ratuszu na otrzymy-
wanie pensji. Nic takiego nie miało
miejsca, za to zdarzyło się, że na
konto Klubu przelałem swoje
pieniądze - pisał Maciej Rad-
kiewicz.
Były Prezes życzył cudu
Stomilowi.- Nie mogę dłużej tak
funkcjonować jako odpowie-
dzialny mąż i głowa rodziny.
Składam rezygnację ze skutkiem
natychmiastowym. Życzę Stomi-
lowi, by wydarzył się cud, a panu
Prezydentowi, by znalazł lepszego
inwestora niż ci, których zaintere-
sowałem kupnem Klubu i przypro-
wadziłem na spotkania do ratusza.
Jak się jednak ostatecznie okazało

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzy-
mowicz porozumiał się z Micha-
łem Brańskim.
- Intensywne rozmowy z panem
Michałem Brańskim trwały od
dwóch tygodni i zakończyły się
uzgodnieniami, co do kierunku
dalszych działań. Potwierdzeniem
tego faktu jest decyzja pana Mi-
chała Brańskiego o szybkim udzie-
leniu spółce pożyczki w kwocie
200 000 zł, która pozwoli na
wstępne uregulowanie najpilniej-
szych zobowiązań spółki wobec pi-
łkarzy, kadry trenerskiej oraz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i Urzędu Skarbowego. Uregulowa-
nie tych zobowiązań pozwoli na
złożenie przez spółkę wniosku do
Urzędu Miasta o dotację w ramach
konkursu na promocję miasta po-
przez sport, a w efekcie pozwoli
sięgnąć po kolejne 400 000 złotych
– czytamy w komunikacie wyda-
nym przez Urząd Miasta w
Olsztynie.
W uzgodnieniu z przyszłym in-
westorem i firmą Beesfund re-
prezentowaną przez pana
Arkadiusza Regieca w najbliższym
czasie ruszy także akcja sprzedaży
biletów, karnetów i gadżetów klu-
bowych, co również wpłynie na
doraźną poprawę sytuacji spółki.
Uszczegóławianie umowy inwe-
stycyjnej z panem Michałem Bra-
ńskim potrwa około 8 tygodni i
jest to czas niezbędny do jej pro-
fesjonalnego przygotowania. Jed-
nocześnie miasto rozważa
przeprowadzenie dodatkowej

emisji akcji poprzez platformę be-
esfund i pozyskanie dodatkowych
środków od drobnych inwestorów,
ale uzależnia to od uzgodnień, al-
bowiem strategiczny inwestor jest
gwarantem sukcesu działań na-
prawczych.
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Stomil będzie jednak
ratowany!
Michał Brański zostanie inwestorem w Stomilu Olsztyn. Dzięki temu klub ma w spokoju dokończyć
rozgrywki i wreszcie wyjść na prostą.

Kibice będą mogli dalej oklaskiwać grę olsztyńskiej drużyny. Na pierwszym planie kapitan Janusz Bucholc

Maciej Radkiewicz, prezes Stomilu Olsztyn

ul. Leonharda 3, 10-454 Olsztyn
maxusluga.subaru.pl salon@maxusluga.subaru.pl 89 539 07 63

Max Usługa Sp. z o.o.
Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta Bartoszyce oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bar-
toszyce.pl podany został do publicznej wiadomości w dniach 20.02.2019 r
do 13.03.2019 r wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyt-
kowanie wieczyste w drodze przetargu, obejmujący 5 działek pod za-
budowę o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych, położonych
przy nowo wybudowanej ulicy – zjazd z ul. Gdańskiej w Bartoszycach.
Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu zostanie podane do pub-
licznej wiadomości ogłoszenie o przetargu. Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta Bartoszyce, pokój nr 32, tel. 89 762 98 54.
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