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ELBLĄG:
PRZYZNAŁ SIĘ
DO 5 WŁAMAŃ
– GROZI MU
KARA 10 LAT
POZBAWIENIA
WOLNOŚCI

Policjanci zajmujący się
sprawą jednego z włamań
wytypowali do niego 27-lat-
ka. Podczas wykonywanych
czynności w tej sprawie,
funkcjonariusze ustalili, że
mężczyzna ma na swoim
koncie więcej podobnych
zdarzeń.

Jego sposób działania za
każdym razem był bardzo po-
dobny - wypychając okno do-
stawał się do wnętrza budyn-
ku. Tym sposobem włamał
się m.in. do sklepu spożyw-
czego, do jednego z budynków
przy ul. Komeńskiego, do hur-
towni.

Na swoim koncie ma także
włamanie do parkomatu. Gdy
policjanci zatrzymali 27-latka
ten był przekonany, że chodzi
o jeszcze inne włamanie.
Miało ono miejsce w czasie
ubiegłorocznych wakacji.
Mężczyzna opowiedział o jego
szczegółach. W sumie przy-
znał się do 5 kradzieży z
włamaniem.

Zebrany w sprawach materiał
trafi do sądu. Za popełnione
przestępstwa 27-latkowi gro-
zi kara do 10 lat pozbawienia
wolności.

kn/in

KRONIKA
POLICYJNA

Inwestycja rozpoczęła się w lipcu
2017 roku, a miała pierwotnie za-
kończyćsięwlistopadzie2018roku.
Ostatecznie jednak miasto podpi-
sało z wykonawcą, czyli firmą Bal-
zola,aneksdoumowy,przesuwający
termin oddania prac na koniec
kwietnia 2019 roku.
Przypominamy,że PrezydentPiotr
Grzymowicz, swego czasu musiał
wzywać przedstawicieli wykonaw-
ców na spotkania i zachęcać, do
szybszego wykonywania pracy, po-
nieważ realizacja inwestycji nie
przebiegałatakszybko, jakpowinna.

Wiadomo również, że trzeba było
zaprzestać pewnych prac, na jakiś
czas , w związku z niedogadaniem
się odnośnie cmentarza ewangelic-
kiego, który znajdował się przy to-
rach kolejowych. Wstępny termin
zakończeniapraczostał jednakusta-
lony.
-Zgodniezumowąwykonawcaulicy
Partyzantów ma czas na zakończe-
nie prac do końca kwietnia, przy
czym-jakwewszystkichpracachwy-
konywanych na zewnątrz, ma on
możliwość wstrzymać roboty ze
względu na przerwę zimową do 15

marca. Jednak z naszej wiedzy wy-
nika, że mimo to firma Balzola pra-
cowała również zimą. Mamy
nadzieję, że dzięki temu uda się udo-
stępnić tę ulicę dla kierowców indy-
widualnych do końca kwietnia –
powiedziała Marta Bartoszewicz,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta
w Olsztynie.
Miasto chce jednak wykonać do-
datkoweprace,comożeopóźnićza-
kończenie inwestycji- Jesteśmy na
etapie negocjacji umowy z wyko-
nawcą. Chcemy rozszerzyć zakres
prac o włączenie rur spustowych do

kanalizacji deszczowej od ulicy
Dąbrowszczaków do placu Bema
(wzdłużPartyzantów).Ponadtoroz-
mawiamy o przedłużenie wjazdu z
PartyzantówwulicęLancadozjazdu
do ZUS-u, wraz z wykonaniem
chodników. I te prace mogą spowo-
dować konieczność wydłużenia
umowy. Na razie jednak jest zbyt
wcześniebyokreślić kiedymiałybysię
onezakończyć,gdyżniepodpisaliśmy
jeszcze aneksu – dodaje Marta Bar-
toszewicz.
Przypomnijmy, że inwestycja jest
jednym z najistotniejszych elemen-
tówbudowynowejsiecikomunika-
cyjnej Olsztyna. Przebu-
dowa ul. Partyzantów została po-
dzielona na dwie części: pierwsza -
od skrzyżowania z ul. 1 Maja do
ronda Bema, druga - od ronda

BemawkierunkudworcaPKP/PKS
zwęzłemprzesiadkowymorazfrag-
mentami sąsiednich ulic Lubelską i
Przemysłową. Jezdnia Partyzantów
ma mieć po dwa pasy ruchu w
każdym kierunku bez wyspy
dzielącej, wydzielone pasy dla auto-
busóworazbezzatokoweprzystanki
dla autobusów. Wykonawca ma
także wykonać obustronne chod-
niki, jednostronną ścieżkę rowe-
rową, miejsca parkingów i upo-
rządkowaćzieleńtakbyuzyskaćale-
jowy charakter ulicy, zamontować
oświetlenie oraz urządzenia ITS.
Projekt zakładał również przebu-
dowę sieci podziemnych.
Wartość inwestycji to blisko 23 mln
zł, a dofinansowanie unijne wy-
niosło 85%.

raf

Roboty na Partyzantów dalej trwają

Wówczesnejpraktycewyborczej–wo-
bec powszechnej i zupełnej korupcji
wszystkich organów państwowych i
warstwspołecznych–liczyłsięniewiek,
nie autorytet i zasługi, lecz tylko i je-
dynie wysokość sum, jakie kandydat
wypłacał wyborcom. Kupowali więc
głosy nawet najgodniejsi i najbar-
dziej zasłużeni. Ale ta „transakcja”
mogłasiębardzoopłacić–zwycięstwo
oznaczało stanowisko, które prowa-
dziłodowładzyibogactwa.Nicdziw-
nego, że ówczesne prawo było bezsil-
ne wobec tego procederu, zwłaszcza,
żedlaówczesnegowyborcyjakikolwiek
program polityczny kandydata nie
miałznaczenia.Dlarzymskiegooby-
watela liczyłysię tylkoiwyłączniepie-
niądze,zaktórepowinienondosłownie
kupić jego głos.
To jak chory był to system mieszkań-
cy Rzymu przekonali się w roku 46
p.n.e., kiedy jedynym władcą repub-

liki został Juliusz Cezar. Inwestycja w
wybory, które dały mu stanowisko
Konsulawroku59,bardzosięopłaciła,
bo po zakończeniu rocznej kadencji,
objął na kolejnych pięć lat namiest-
nictwo w Galii, którą złupił i pod-
porządkowałRzymowi.Wojnagalij-
skadałamułupytakwielkie,żejużbez
trudu mógł „kupić” sobie pełnię dyk-
tatorskiejwładzy,kończąctymsamym
z iluzją demokracji rządzącej repub-
liką.
Wkonsekwencji,wIIwiekunaszejery
„wyborcami”władcówRzymubyli już
praktycznie tylko żołnierze cesarskiej
gwardiipretoriańskiej.W193rokuwy-
stawili oni na licytację tytuł cesarski,
atymsamymwładzęwImperiumRo-
manum. Wystawiono ją „na sprze-
daż”,gdyżpoprzednicesarzPertynaks
rozstał się z życiem, zamordowany
przez swoich gwardzistów. A to za
sprawą niewywiązania się z płatnoś-

ci za…kupnocesarskiejpurpury trzy
miesiące wcześniej.
W czasie, gdy część zbuntowanych
żołnierzy obnosiła po Rzymie, wbitą
na włócznie głowę Pertynaksa, resz-
tapodjęładecyzjęooddaniucesarstwa
temu,ktodaimwiększyjednorazowy
darpieniężny–donativum.Wtenspo-
sób,nie tylkotron,ale iwszystkoto, co
tworzyłocałyówczesnycywilizowany
świat, trafiło na przetarg, do którego
stanęłodwóchzainteresowanych.Wy-
grał go Marek Dydiusz Julianus, ofe-
rując po 25 tys. sesterców dla każde-
go z gwardzistów (roczny żołd szere-
gowca wynosił ok. 3 tys. sesterców).
Jednak panowanie cesarza Juliana
trwało tylko66dni.Zostałzamordo-
wanyprzezpretorianów,gdytylkona
horyzoncie pojawił się kolejny pre-
tendentdoWładzy. Jaknapisał jeden
zhistoryków:„niewielu ludziwciągu
całej historii ludzkości kupiło sobie

własną śmierć tak drogo”.
Jakwidaćpodstawowymproblemem
„transakcji”, jaką jest kupowanie
głosów, jest duże ryzyko niedotrzy-
mywania umów ze strony „obdaro-
wanych”, bo jak mówił jeden z ame-
rykańskich polityków „po prostu ręce
człowiekowiopadają, taktrudnozna-
leźćuczciwych ludzi,którzyrazprze-
kupieni, pozostaliby lojalni przez
dłuższy czas”.
Trzebapamiętać, że takżewspółcześ-
nie do wygrania wyborów pieniądze
i to duże są potrzebne – jest to waru-
nek niezbędny, jednak nie wystar-
czający. Warunkiem koniecznym do
zdobyciawładzyjestprzedewszystkim
zdobycie zaufania wyborców, oparte
nacechachcharakteruikompetencjach
kandydata definiujących go w kate-
goriachmężastanu, człowieka,który
myśli i działa w intencji pomyślnej
przyszłości kraju i Narodu. Nie zaś w
kategoriach„polityka”–którymyślityl-
ko o tym, jak zostać wybranym.
Pokazujetodoskonaleprzykładkariery
politycznej George’a Washingtona.
Dopiero gdy nauczył się korzystać z
„techniki wyborczej” iwczasie swojej
kampaniiw1758rokuzaoferowałwy-

borcom kilkadziesiąt galonów różne-
gorodzajualkoholi, zacząłwygrywać
kolejne wybory. Jednak to jego przy-
mioty jako patrioty, męża stanu i
żołnierzasprawiły,żeKolegiumElek-
torskie jednogłośnie wybrało go na
pierwszego prezydenta Stanów Zjed-
noczonych.
„Kiełbasawyborcza”to niewszystko…
Jak pisał Monteskiusz: „Kto chce
rządzić ludźmi,niepowinienichgnać
przed sobą, lecz sprawić, by podążali
za nim. Zachęcać, kiedy nie należy
zmuszać,prowadzić,kiedynienależy
rozkazywać, jest to najwyższa zręcz-
ność”.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Przebudowa ulicy Partyzantów w Olsztynie trwa już ponad półtorej roku. W trakcie przebudowy
przytrafiło się wiele historii, które sprawiły, że ulica nie została jeszcze w pełni otwarta dla
ruchu. Jest szansa, że już w maju kierowcy będą mogli korzystać z tej ulicy.

O sile pieniądza w polityce
Termin „kiełbasa wyborcza” od pokoleń oznacza „przekupywanie” elektoratu za pomocą pieniędzy
lub innych świadczeń. Już w I wieku p.n.e. Kwintus Tulliusz Cycero, jeden z pierwszych teoretyków
marketingu politycznego, zalecał aby w drodze do władzy kandydat był przede wszystkim „hojny w
pieniądzu”, a więc kupował głosy wyborców.
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Komentarz z ulicy Wiejskiej-
Andrzej Maciejewski Poseł
na Sejm RP, KUKIZ 15’

Nauczyciele przygotowują
się do strajku
Pani Minister mówi, że daje samo-
rządom pieniądze na oświatę. Samo-
rządowcy te pieniądze otrzymują, ale
twierdzą, że do oświaty dokładają
bardzo dużo, żeby szkoły mogły w
ogóle funkcjonować. Największy pro-
blem jest taki, że funkcjonowanie
szkół i utrzymywanie nauczycieli jest
bardzo kosztowne, a zadłużone sa-
morządy, które muszą również wyko-
nywać inne zadania, potrzebują
pieniędzy. Jak widać, teoretycznie
wszyscy wykonują swoją pracę, a na
oświatę jednak zawsze jest za mało
środków. Jeżeli chodzi o wynagrodze-

nia, to był okres, w którym w ogóle nie
było podwyżek dla nauczycieli, więc
teraz nie da się tego wszystkiego od
razu naprawić. Jestem zwolennikiem
zasady, że nauczyciel jest urzędnikiem
państwowym, któremu płaci budżet
państwa, a samorząd powinien tylko
utrzymywać szkoły, zapewnić trans-
port, a jeżeli trzeba, to zapewnić
mieszkania nauczycielom. Pozostałe
sprawy powinny być w kwestii minis-
ter edukacji.

Pieniądze są, więc nauczyciele
się ich domagają
Po ogłoszeniu słynnej „piątki Kaczyń-
skiego”, wiemy, że pieniądze są. W
tym momencie nieprzypadkowo nau-
czyciele żądają podwyżek, skoro
wiedzą, że są miliardy do wydania.
Determinacja związkowców i nau-

czycieli jest tak wielka, że oni muszą
do końca doprowadzić sprawę, po-
nieważ wiedzą, że jeżeli teraz tego nie
zrobią, to później w przyszłości bę-
dzie z tym większy problem. Protest
będzie formą nacisku na rząd i teraz
można sobie zadawać pytanie, jak
dużo uda się nauczycielom wywal-
czyć. Jestem zdania, że miarą pracy
nauczycieli powinni być ich ucznio-
wie i to co oni osiągną. Oczywiście
nauczycielom trzeba płacić, ale trzeba
również od nich wymagać i podnosić
im poprzeczkę.

System oświaty powinien
zostać zreformowany
Jesteśmy zwolennikami tzw. bonu
edukacyjnego, czyli pieniądze po-
winny iść za uczniem, ale jednocześ-
nie musimy zreformować system

oświaty. Nie może być tak, że są
szkoły, w których nie ma praktycznie
dzieci, pracują tam nauczyciele i po-
bierają wypłaty, a takiej szkoły nie da
się zlikwidować, albo, że są klasy z jed-
nym dzieckiem i one normalnie funk-
cjonują. To jest marnowanie pu-
blicznych pieniędzy i niegospodar-

ność. Jest teraz niż demograficzny i to
on ewentualnie zamyka szkoły, a nie
politycy, wójtowie czy burmistrzowie.
Nie mamy kogo uczyć. Dzisiaj jest
walka o ucznia i jest podbieranie sobie
nauczycieli i uczniów, ponieważ to
gwarantuje, że szkoła będzie dalej ist-
nieć. W tej kwestii potrzeba zmian.

Andrzej Maciejewski,
Poseł na Sejm RP



Na początku tego roku doszło do
zmiany na stanowisku dyrektora
Powiatowej Służby Drogowej w po-
wiecie olsztyńskim. Nowym dyrek-
torem został Dariusz Jasiński, który
w rozmowie z nami zapewniał, że
wkrótce będzie rozpoczynać się po-
zimowa naprawa dróg - Potrzeb po
zimie jest rzeczywiście dużo, ponie-
waż była ona specyficzna, ze
względu na duże wahania tempera-
tury. Przetarg jest już przygotowany,
ponieważ zima raczej zbliża się do
końca. Tam gdzie jest sytuacja kry-
tyczna, to nasze ekipy już przepro-
wadzają naprawy bieżące, a na
pewno w marcu większymi siłami te
drogi będą naprawiane.
Obecnie zbierane są jeszcze sygnały
odnośnie tych najbardziej zniszczo-
nych odcinków.

Sołtysi jednym głosem
mówią, że drogi trzeba
wyremontować
Każdy kto podróżuje po drogach
powiatu olsztyńskiego, widzi w
jakim są złym stanie. Niektóre z
nich, wręcz nie nadają się do jazdy.
Sołtysi z powiatu olsztyńskiego
również dostrzegają ten problem.
- Jak wszędzie, tak samo i u nas są
oczywiście drogi do remontu. Odci-
nek drogi Marcinkowo- Purdka
Leśna jest w bardzo złym stanie. Jest
to droga, która już od wielu lat po-
winna być innym systemem napra-
wiania. Teraz jest robione tylko
wygładzanie nawierzchni, ale przy-
dałby się większy remont. Odcinki
dróg w miejscowości Wyrandy też są
w złym stanie. Drogi prowadzą, do
pojedynczych gospodarstw i ktoś
może powiedzieć, że nie opłaca się na

nie wydawać pieniędzy, ale uważam,
że dobry dojazd do wszystkich gos-
podarstw, powinien być standardem.
Nad drogą powiatową też by się
przydało już pokłonić, ponieważ po-
bocza są już bardzo zniszczone –
powiedział Grzegorz Całkowski,
sołtys Marcinkowa, gm. Purda.
W Bartągu i okolicach drogi są w
opłakanym stanie- Przez Bartąg
przebiegają tylko drogi powiatowe.
Ulica Nad Łyną została zniszczona
podczas budowy obwodnicy, cały as-
falt jest popękany. Droga Gietrz-
wałdzka nie była remontowana od
lat. Co prawda w tym roku była
łatana jakaś dziura, ale tutaj jest tyle
dziur na tej drodze, że trzeba tam
wymienić nawierzchnię. Wiemy, że
na ten rok jest podpisane porozu-
mienie z powiatem na modernizację
fragmentu drogi Ruś- Bartąg. Bę-
dziemy się starać, za pośrednictwem
wójta, apelować do władz powiatu,
o dalsze naprawy dróg. Chciałbym,
aby co roku chociaż jedna droga po-
wiatowa była remontowana – po-
wiedział Grzegorz Kołakowski,
sołtys Bartąga gm. Stawiguda.
– W pobliżu mojego sołectwa drogi
są tragiczne. Praktycznie każda jest
dziurawa. Wójt zgłaszał, żeby drogi
były naprawiane, ale jeszcze te na-
prawy się nie rozpoczęły. W miejsco-
wości Drzazgi była kolizja i tam
właśnie w drodze jest wielka dziura,
ale nic się z tym nie robi. Droga
Świątki-Dobre Miasto jest w coraz
gorszym stanie. Są tam łatane te
dziury, ale to tylko takie doraźne roz-
wiązanie, ponieważ zaraz robią się
one jeszcze większe – powiedziała
Iwona Zapał, sołtys Kwiecewa,
gm. Świątki.

Głotowo również ma problem z
drogami– Wszystkie drogi są do re-
montu, począwszy od gminnych, aż
po wojewódzkie. Jeżeli chodzi o
często uczęszczaną drogę Świątki-
Dobre Miasto, to jest ona w tragicz-
nym stanie. Wszyscy tutaj mówią, że
czas najwyższy, aby się tą drogą
zająć. Na drogach gminnych u nas
również sytuacja jest bardzo kiepska.
Staramy się wnioskować w Urzędzie
Miasta, żeby już ta pozimowa na-
prawa dróg gminnych się rozpoczęła
– powiedziała Stanisława Sobotka,
sołtys Głotowa, gm. Dobre
Miasto.
W Żardenikach mieszkańcy, sami
starają się o drogi zadbać - Na ten
moment wszystkie drogi są do re-
montu, ponieważ na każdej drodze
powybijały się dołki. Najbardziej
zniszczyła się droga z Żardenik do
Miejskiej Wsi. My tutaj we własnym
zakresie z mieszkańcami staramy się
łatać dziury na drogach – powie-
dział Jan Marciniak, sołtys Żarde-
nik, gm. Jeziorany.
- Stan dróg w naszym sołectwie jest
tragiczny. Jest dziura na dziurze.
Droga powiatowa nie nadaje się do
normalnego remontu, a po prostu
powinno się wytyczyć nową drogę,
albo przeprowadzić taki generalny
remont tej istniejącej. Jak się jedzie
samochodem, to trzeba bardzo
uważać, żeby auta nie uszkodzić –
mówi Kamila Żmitro, sołtys
Gietrzwałdu.
W okolicach Waplewa sytuacja
drogowa jest bardzo dobra - Po-
wiem szczerze, że u mnie w sołectwie
jest poremontowane wszystko i pro-
blemów z drogami nie ma. Koło nas
przechodzi ta dwupasmówka i jest

wszystko ładniezrobione.No i gmina
też u nas zadbała o stan dróg - An-
drzej Kuźniewski, sołtys Wa-
plewa, gm. Olsztynek.

Drogi krajowe
i wojewódzkie na Warmii
i Mazurach będą
remontowane
W 2019 roku remont wielu dróg
krajowych na Warmii i Mazurach
będzie kontynuowany. Będzie miała
miejsce budowa obwodnicy
Olsztyna DK16/S51, budowa ob-
wodnicy Nowego Miasta Lubaw-
skiego DK15, budowa drogi
ekspresowej S61 Szczuczyn –
Raczki, budowa ronda w Giżycku
DK59, budowa ronda w Lidzbarku
Warmińskim DK51, budowa
mostu w Mikoszach DK16, rozbu-
dowa DK63 w Orzyszu (ul. Wojska
Polskiego), a także rozbudowa
DK53 na odcinku Dąbrowy – Roz-
ogi.
Są również zadania planowane do
ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia
robót: rozbudowa DK53 na od-
cinku Szczytno – Olszyny, rozbu-
dowa DK57 w Szczytnie (ul.
Warszawska, Curie-Skłodowskiej),
rozbudowa DK53 na odcinku
Kośno – Tylkowo, poprawa od-
wodnienia i trwałości korpusu dro-
gowego DK51 – ulica Orła Białego
w Lidzbarku Warmińskim.
- Ponadto w ramach bieżącego
utrzymania dróg prowadzone będą
remonty cząstkowe nawierzchni w
miejscach, gdzie tego wymaga stan
drogi – dodaje Karol Głębocki z
olsztyńskiego oddziału GDDKiA.
Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie,
to naprawy są ustalane w harmono-

gramie tygodniowym. Na ten ty-
dzień są zaplanowane remonty
cząstkowe m.in. odcinka Dobre
Miasto – Orneta, Pieniężno – Gó-
rowo Iławeckie, Jeziorany – Dobre
Miasto, Morąg – Łukta czy Zalewo-
Małdyty.

Policja apeluje, żeby jeździć
bezpiecznie, zwłaszcza po
drogach o kiepskiej
nawierzchni
Rafał Prokopczyk, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w
Olsztynie uważa, że to zarządca
drogi powinien zadbać, o jej stan,
ale policja również może pomóc w
tej sprawie- Jak wiemy w większości
miast oraz gmin naszego regionu
trwają prace modernizacyjne infra-
struktury drogowej - jedne są w trak-
cie a jeszcze inne w planach do
realizacji. Jeśli mowa jest o miejscach
szczególnie trudnych, gdzie stan dróg
jest w kiepskim stanie, to w gestii za-
rządcy drogi jest utrzymanie jej w
należytym stanie, aby poruszanie się
po danym odcinku nie niosło za sobą
zagrożenia dla wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego, zarówno pie-
szych jak i kierujących. Da się
zauważyć, że miejsca gdzie np. wy-
stępują ubytki w jezdni są na bieżąco
modernizowane przez zarządcę

drogi. Jeśli chodzi o rolę policji, to na-
szym zadaniem jest dbanie szczegól-
nie o przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego m.in. stosowania się
choćby do ograniczeń prędkości. W
przypadku zauważenia niepra-
widłowości związanych ze stanem
jezdni można również policjantom
przekazywać takie informacje, gdzie
po takim zgłoszeniu w miejsce nie-
bezpieczne zostanie wysłany patrol
policji, którego zadaniem będzie za-
bezpieczenie go do przyjazdu ekipy
remontowej. Polska Policja dyspo-
nuje również takim narzędziem
jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa na której interne-
towo można zaznaczać miejsca
szczególnie niebezpieczne, które z
kolei zostaną sprawdzone przez poli-
cjantów.
Kierowcy jednak sami muszą wie-
dzieć, kiedy należy zdjąć nogę z
gazu- Nie wszyscy kierowcy posia-
dają jednakowe predyspozycje do
kierowania pojazdami. W przy-
padku stwierdzenia np. że jazda po
danym odcinku drogi stwarza nam
problemy, powinniśmy świadomie
zdjąć nogę z gazu, aby nie być za-
grożeniem, nie tylko dla siebie, ale i
pozostałych uczestników ruchu dro-
gowego – dodał Rafał Prokopczyk.
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Tragiczny stan dróg na Warmii i Mazurach po zimie
Drogi zarówno w powiecie olsztyńskim, jak i w innych częściach województwa wymagają remontów. W niektórych miejscach
ich stan, jest na tyle zły, że o bezpiecznej jeździe można zapomnieć.
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- Podjęliśmy decyzję, że strajk roz-
pocznie się 8 kwietnia. To dwa dni
przed egzaminami gimnazjalistów.
Będzie jeszcze ponad miesiąc czasu,
żeby podjąć rozmowy z rządem i aby
te nasze postulaty w jakiejś części
zrealizować. Jest to strajk beztermi-
nowy, więc może on zahaczyć o inne
egzaminy – powiedział Janusz Ko-
ziński, prezes Okręgu Warmi-
ńsko-Mazurskiego Związku Na-
uczycielstwa Polskiego.
Referendum jest przeprowadzane w
placówkach, które wyraziły na to
zgodę. W referendum nauczyciele
mają odpowiedzieć na pytanie czy
są za przeprowadzeniem strajku?
Wynik referendum strajkowego w
szkołach będzie znany 24 marca i to
on zdecyduje o faktycznej skali

strajku.
W województwie warmińsko-ma-
zurskim w około 75% placówkach
ma miejsce referendum. Jest to zja-
wisko dynamiczne, ponieważ po-
mimo tego, że formalne procedury
zostały już zakończone, to jednak
jeszcze niektóre szkoły będą mogły
w taki spór zbiorowy wejść.
Dowiedzieliśmy się jak strajk może
wyglądać.- Wszystko zależy od skali
poparcia strajku w poszczególnych
placówkach. Generalnie pracownicy,
którzy wezmą udział w strajku, nie
będą w tym dniu w sposób legalny
świadczyć pracy, a po stronie praco-
dawcy leży obowiązek potencjalnego
zaopiekowania się tymi dziećmi,
które pojawią się w placówkach. Nie
wykluczam, że będą takie sytuacje,

że tylko część nauczycieli będzie straj-
kowała, a reszta będzie normalnie
opiekować się dziećmi. Prawnie nie
ma możliwości zamknięcia szkoły –
mówi Janusz Koziński.

Solidarność również
przyłączy się do strajku
- Podjęliśmy decyzje, że referenda
strajkowe w placówkach oświato-
wych odbywać się będą od 21 do 28
marca. Wszystkie nasze działania
zmierzają do strajku, który ma się
odbyć 8 kwietnia. Uważamy, że śro-
dowisko oświatowe w tej sytuacji po-
winno się skonsolidować. Uważamy,
że jest to dla nas ostatnia szansa –
powiedziała Bożena Kowalska,
przewodnicząca RSOiW NSZZ
„Solidarność” w Olsztynie.

Ponad sto placówek z Olsztyna, w
którychsączłonkowie„Solidarności”,
weszło w spór zbiorowy. Również w
innychmiejscowościachnaWarmii i
Mazurach powołane zostały sztaby
protestacyjne. Mowa o Szczytnie,
Ełku,Braniewie,Kętrzynie,Nidzicy,
Mrągowie, Ostródzie, Pieniężnie i
Olecku.
Tegorocznybudżetpaństwazakłada
5-procentową podwyżkę kwoty ba-
zowejdlanauczycieli–do3045,21zł.
Wraz z nią wzrośnie średnie wyna-
grodzenie w poszczególnych gru-
pach awansu zawodowego – od 145
złwprzypadkustażystydo267złdla
nauczyciela dyplomowanego. Wy-
nagrodzenie zasadnicze ma wzro-
snąć od 121 do 166 zł.
Dodatkowo Ministerstwo chce

przekazać we wrześniu kolejne 5%
podwyżki dla nauczycieli. Z wyli-
czeń MEN wynika, że po kolejnej
podwyżce wynagrodzenie zasadni-
cze wzrośnie dla nauczyciela
stażysty o 371 zł, dla nauczyciela
kontraktowego o 381 zł, dla nau-
czyciela mianowanego o 432 zł, dla
nauczyciela dyplomowanego o 508
zł – w porównaniu z 2018 r..

Związkowcy oczekują 1000 złotych
podwyżki do wynagrodzenia za-
sadniczego- Zobaczymy jak rząd
zareaguje na informacje o strajku.
Pewnie strona rządowa i kuratoria
będą analizować sytuacje w poszcze-
gólnych szkołach. Nadzieja na ewen-
tualne porozumienie w najbliższym
czasie nie jest jednak duża – kończy
Janusz Koziński.
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Coraz bliżej wielkiego strajku nauczycieli
Prezydium Zarządu Głównego ZNP zdecydowało o rozpoczęciu 8 kwietnia strajku w szkołach i innych placówkach oświato-
wych, w których w wyniku referendum uzyskana będzie zgoda na jego przeprowadzenie. Do strajku ma dołączyć również So-
lidarność.

Janusz Koziński fot. ZNPBożena Kowalska
fot. NSZZ Solidarność



W ramach tegorocznej edycji pro-
gramu Maluch + w województwie
warmińsko-mazurskim utworzo-
nych zostanie 363 nowych miejsc
opieki dla maluchów w 13 placów-
kach. Dofinasowanych zostanie
również 1657 już istniejących
miejsc, w tym 5 miejsc dla dzieci
z niepełnosprawnościami oraz
ze specjalnymi potrzebami. W
sumie 6 mln zł wsparcia przeka-
zanych zostanie na tworzenie
i funkcjonowanie miejsc opieki dla
najmłodszych dzieci. Dofinanso-
wanie otrzymają m.in. dwie gminy
– Kisielice i Piecki, w których nie
było żadnej instytucji opieki nad
dziećmi do lat 3.
Natomiast w ramach programu
Senior+ w województwie powsta-
nie 14 nowych placówek dla osób
starszych, w tym 3 Domy Dzien-
nego Pobytu i 11 Klubów Senior+.
Z nowych miejsc aktywnego wy-
poczynku skorzystać będą mogli
seniorzy z większych i mniejszych
miejscowości: Giżycko, Świętajno,
Purda, Iława, Dąbrówno, Kisielice,
Stare Juchy, Rybno, Olsztyn, Mile-
jewo, Gietrzwałd, Olecko, Dział-
dowo. W sumie pojawią się
w regionie 303 nowe miejsca dla
seniorów. Wsparcie na tworzenie
miejsc aktywnego uczestnictwa se-
niorów w życiu społecznym wy-
niesie 2,12 mln zł. Dofi-
nansowanie otrzymają też 22 już
istniejące placówki, zapewniające

539 miejsc. To ponad 1,26 mln zł
wsparcia.

Maluch+
Program wspiera rozwój instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 - żłobków, klubów dziecięcych i
dziennych opiekunów. Benefi-
cjenci programu mogą otrzymać
dofinansowanie do tworzenia i
kontynuowania funkcjonowania
miejsc opieki.
W roku 2015 w naszym woje-
wództwie istniało 75 placówek za-
pewniających 1896 miejsc. Na
koniec 2018 roku działało już 136
żłobków. Łącznie w 2018 roku po-
wstało 11 nowych placówek, utwo-
rzono 351 nowych miejsc opieki,
dofinansowano także bieżące
funkcjonowanie 1347 miejsc opie-
ki. Gminom i podmiotom nie-
gminnym z terenu województwa
przekazano środki w łącznej wyso-
kości 5.901.886,76 zł.

Senior+
Celem Programu Wieloletniego Se-
nior+ jest zwiększenie aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym
seniorów poprzez rozbudowę infra-
struktury ośrodków wsparcia w
środowisku lokalnym oraz zwięk-
szenie liczby miejsc w istniejących
już placówkach. W latach 2015-
2016 w regionie utworzono 9
Dziennych Domów Senior-Wigor.
W latach 2017 – 2018 w ramach

programu powstały 3 Dzienne
Domy i 16 Klubów Senior+. W
roku 2018 z dofinansowania sko-
rzystało 20 gmin na łączną kwotę
2.594.026,95 zł. Dotację na utwo-
rzenie nowych placówek otrzymało
13 gmin. Powstały 3 Dzienne
Domy Senior+ – na 55 miejsc oraz
11 Klubów na 212 miejsc. Nato-
miast dotację na zapewnienie funk-
cjonowania już istniejących placó-
wek utworzonych w latach ubie-
głych otrzymało 7 gmin, które
wsparły działalność 7 Dziennych
Domów (232 miejsca) i 4 Klubów
Senior+ na utrzymanie łącznie 317
miejsc.
W tym roku dofinansowanie
otrzymało 35 projektów, w tym 15
na Moduł I – Utworzenie i wypo-
sażenie placówki Senior+ oraz 20
oferty na Moduł II – Zapewnienie
funkcjonowania placówek Senior+
utworzonych w latach poprzed-
nich w ramach Programu. Łączna
kwota dofinansowania wynosi:
3.334.439 zł

Mama 4+
To nowy rządowy program, który
jest rodzicielskim świadczeniem
uzupełniającym, przeznaczonym
dla osób, które żeby wychować co
najmniej czworo dzieci, nie mogły
podjąć pracy zarobkowej lub z niej
zrezygnowały, a dziś żyją na gra-
nicy ubóstwa, nie mając prawa do
świadczeń nawet na minimalnym

poziomie. Kobieta może ubiegać
się o to świadczenie po ukończeniu
60 lat, mężczyzna - 65 lat. Program
ten przyznaje prawo do najniższego
świadczenia emerytalnego, które
obecnie wynosi 1100 zł brutto (w
skali kraju na wypłatę świadczeń w
bieżącym roku zarezerwowano w
budżecie kwotę 801 mln zł). Od-
działy ZUS w Olsztynie i Elblągu

wydały już 160 pozytywnych de-
cyzji dotyczących świadczenia
Mama 4+.
Jak powiedział wojewoda Artur
Chojecki, każdy z programów ma
na celu dowartościowanie polskich
rodzin, uhonorowanie trudu rodzi-
cielskiego, wyeliminowanie ubóstwa
dotykającego dzieci i seniorów. Ro-
dzina musi być środowiskiem uprzy-

wilejowanym, bo to ona jest tym
podstawowym miejscem rozwoju
człowieka i najbardziej odpowie-
dzialnym zadaniem życiowym. So-
lidarność społeczna preferowana
przez rząd Mateusza Morawieckiego
polega na równomiernej dystrybucji
dóbr, czerpanych z rozwoju gospo-
darczego, przekładającej się na po-
lepszenie sytuacji rodzin. red

Dla dobra rodzin i regionu
W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach Programu Maluch+ i Senior+. Z dokumentami do Olsztyna przyjechał wiceminister Rodziny Pra-
cy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki. W uroczystości uczestniczył wojewoda Artur Chojecki, parlamentarzyści PiS z regionu: senator Małgorzata Kopiczko i poseł Jerzy Gosiewski oraz benefi-
cjenci - przedstawiciele samorządów lokalnych. Na briefingu poprzedzającym spotkanie mówiono również o najnowszym społecznym programie rządu - Mama 4 +.

Beneficjenci programu Maluch + i Senior + u wojewody warmińsko-mazurskiego

Od prawej: Artur Chojecki,wojewoda warmińsko-mazurski,Elżbieta Rafalska,minister MRPiPS
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Olsztyn- 16 marca 2019 r. (sobota) godz.
10:00.Miejsce:Spichlerz,ul.Piastowska13.
SobótkaLiteracko-Plastyczna.Zajęciadla
dzieciwwieku7-12lat.WstępWolny(obo-
wiązujązapisy:spichlerz@mok.olsztyn.pl)

Olsztyn -18marca2019r. (poniedziałek)
godz. 18:00. Miejsce: Sala pod Amfiteat-
rem, ul. Okopowa. Poezję czyta się w po-
niedziałek : Barański: Wiersze Amery-
kańskie z Zatorza. Olsztyn jak Nowy
Jork. Marylin Monroe i Truman Capote
tańczą w wierszach Marka Barańskiego
opakowanych w wielogatunkowe pro-
duktyfilmowewytwórniBuryDesign.Po-
ezja w miejscach publicznych, Wiersze
magnetofonowe,Echoidymwfilmikach
autorstwa Tadeusza i Bartosza Burniewi-
czów. Wstęp Wolny.

Elbląg - Centrum Sztuki Galeria EL za-
prasza na pierwszą w tym roku wystawę
z cyklu Elbląg Plastyczny. Artystą, które-
go prace od 1 do 31 marca będzie można
oglądać w Galerii Laboratorium, jest Ja-
nusz Kozak.

Olsztyn - 21 marca 2019 r. (czwartek)
godz. 19:00. Miejsce: Sala pod Amfiteat-
rem, ul. Okopowa. Przywracamy ducha
czasów, roztapiamy resztki lodu ogniem
ze wzmacniaczy, a zamiast zamieci
śnieżnej, proponujemy zawieruchę pro-
gmetalowąimathcore’ową.Krzta togroo-
ve i szaleństwo z okolic Kobonga. Slud-
ge’owe mięso i matematyka spotykają się
z potężną wyobraźnią muzyczną. Za-
praszamy na koncert - Wstęp Wolny.

Braniewo - 14 marca 2019 r. (czwartek)
godz. 17:00 Miejska Biblioteka Publicz-
na zaprasza w 90. rocznicę urodzin Anny
Walentynowicz na wykład i prezentację
Arkadiusza Kazańskiego z Oddziału IPN
w Gdańsku pt. Anna Walentynowicz Le-
genda "Solidarności" 1929 - 2010. Wstęp
Wolny.

Mrągowo - 23 marca 2019 r. (sobota)
godz. 10:00 RAJD Rowerowy - „Gmina
Mrągowo da się lubić ”. Przebieg: Mrągo-
wo – Boże (folwark) – Szestno (zwiedza-
nie ruin zamku) – przerwa w Zajeździe
Staropolskim (ok. 19 km.) – Kiersztano-
wo–PolskaWieś-Mrągowo(ok.13km).
ŁĄCZNIE: ok. 32 km. Zapraszamy.

Stawiguda - 18 marca 2019 r. (ponie-
działek)godz.12:00-14:00.Miejsce:GOK
ul. Leśna 2. Zapraszamy na spotkanie z
psychologiem Grażyną Grace Kulką pt.
"Emocje i problemy psychologiczne wie-
ku późnej dorosłości". Projekt skierowa-
ny jest do mieszkańców Gminy Stawigu-
da w wieku 50 +.

Stawiguda-20marca2019r.(środa)godz.
19:00. Miejsce: sala sportowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie
Budynek A, ul. Warszawska 5. FITNESS
– Płaski Brzuch Zgrabne Uda i Pośladki.
Sątozajęciawzmacniającemięśniecałego
ciała ze szczególnym uwzględnieniem
mięśni brzucha, ud i pośladków. Trening
jest adresowany do osób, które chcą wy-
rzeźbić swoją sylwetkę, spalić zbędne ka-
lorie, a przede wszystkim wyszczuplić ta-
lię i ukształtować uda i pośladki.Pro-
wadząca: SLIM Hanna Czechowska.

Tomaszkowo - 14 marca 2019 r. (czwar-
tek)godz.18:30Miejsce: świetlicawiejska
„DOM WARMIŃSKI” w Tomaszkowie
(ul. Żurawia 3) gmina Stawiguda. Goście:
Antonina i Stanisław Dąbrowscy. T ytuł
spotkania: „Islandia - Inny Świat”. Orga-
nizatorzy Klubu Podróżnika: Stowarzy-
szenie „Tomaszkowo” oraz Gminny Oś-
rodek Kultury w Stawigudzie serdecznie
zapraszają na kolejne spotkanie VI edy-
cji. Zapraszamy do kontaktu wszystkich,
którzymająochotępodzielićsięzszerszym
gronem odbiorców swoimi podróżni-
czymi doświadczeniami. Wstęp Wolny.

Wyb.(mar)

KRÓTKO

Mieszkańcy Ostródy prawdopodobnie dopiero
w wakacje będą mogli zawitać na basen
- W tej chwili mamy inwestycję skończoną w
90%. Jest jednak problem z naszym wykonawcą,
który miał trzy terminy wykończania i ich nie do-
trzymał. W związku z tym została wypowie-
dziana umowa. Na tym etapie mamy
wykonywaną inwentaryzację i następnie przy-
stąpimy do wyłonienia nowego wykonawcy – po-
wiedział burmistrz Ostródy, Zbigniew
Michalak.
Sytuacja związana z datą oddania do użytku ba-
senu jest bardzo dynamiczna. Poprzednie
władze zapewniały, że basen zostanie otwarty
najpóźniej w listopadzie 2018 roku. Gdy Zbig-
niew Michalak obejmował stanowisko bur-
mistrza, mówiło się o terminie styczniowym
tego roku. Ostatecznie jednak wszystko jeszcze
bardziej przedłuży się w czasie.
- Zdarzyło się tak, że podwykonawcy, którzy

wykonywali tę modernizację nie zostali dobrze
wybrani, ale mam nadzieję, że po wyłonieniu
nowych i dopilnowaniu tej inwestycji, będziemy
mogli szybko się wykąpać w basenie – dodaje
Zbigniew Michalak.
Sprawą basenu niepokoją się nie tylko miesz-
kańcy, ale również i radni ostródzkiej Rady
Miasta. Wydali swoje oficjalne stanowisko, w
którym wyrażają zaniepokojenie tym, że prace
nie są w odpowiednim tempie wykonywane.
Warto zaznaczyć, że gmina Ostróda w ostat-
nim czasie otrzymała dofinansowanie na mo-
dernizację basenu. Modernizacja, jak wspo-
mniano wcześniej, już trwa, ale wobec różnych
problemów, przedłuża się w czasie. Wartość
projektu to 8 mln złotych, a dofinansowanie
wyniosło 3,4 mln złotych.
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Basen w Ostródzie jest nieczynny od października 2016 roku i niestety na jego ponowne otwar-
cie trzeba będzie poczekać co najmniej do czerwca tego roku.

Zbigniew Michalak burmistrz Ostródy odbiera z rąk marszałka Gustawa Mareka Brzezi-
na umowę na dofinansowanie remontu basenu
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- Nasz wniosek został już pozytyw-
nie oceniony przez wojewodę i za-
rekomendowany do dalszego proce-
dowania w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Mam nadzieję, że uda nam się po-
zyskać te środki. Przebudowa tych
newralgicznych miejsc z pewnością
poprawi bezpieczeństwo pieszych.
Przypomnę, że w ubiegłym roku z
tego programu pozyskaliśmy środki
na wykonanie aktywnych przejść
dla pieszych w ul. Nowowiejskiej i
ul. Bema – podkreśla Witold
Wróblewski Prezydent Elbląga.
Oba przejścia dla pieszych wypo-
sażone mają zostać w tzw. kocie
oczka oraz pomalowane w techno-
logii grubowarstwowej na kolor

biało-czerwony. Podobnie, jak
zrealizowane w 2018 r. przejścia w
ul. Nowowiejskiej i ul. Bema, po-
siadać będą inteligentny system

identyfikacji pieszego, który akty-
wuje do świecenia najezdniowe
punktowe elementy odblaskowe
oraz lampy ostrzegawcze LED

wówczas, gdy pieszy podchodzi do
strefy przejścia i emituje sygnał,
dopóki pieszy znajduje się na prze-
jściu. Koszt realizacji przedsięw-

zięcia wynosi ok. 125 tys. złotych, a
wnioskowana kwota dofinansowa-
nia wynosi 100 tys. zł.

red

Aktywne przejścia dla pieszych
Jest szansa, że kolejne dwa niebezpieczne przejścia dla pieszych zostaną przebudowane. Mowa o przejściach w ciągu Al. Grunwaldzkiej i Al. Odrodzenia. Prezydent Wi-
told Wróblewski złożył wniosek o dofinansowanie do „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań - Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2018 - 2020” na wykonanie w tych miejscach aktywnych przejść dla pieszych.

Marcin Liszcz z klubu „ONI w
ATAKU”, działającym w IKS
ATAK będzie walczył o naj-
wyższe trofea w judo. Katarzyna
Janicka z klubu „REKORD”,
działającym przy SOSW nr 1 bę-
dzie rywalizowała w badminto-
nie, a Mateusz Zdaniukiewicz
zawodnik klubu „ZEFIREK”,
działającym przy SOSW nr 2, bę-
dzie walczył o medale w tenisie
stołowym. W Reprezentacji Pol-
ski, która liczy 64 zawodników,

oprócz trojga startujących
elblążan znalazł się również
Krzysztof Wojtaszek, trener te-
nisa stołowego klubu „ONI w
ATAKU”.
- Serdecznie gratuluję zawodni-
kom, terenom i rodzicom. Wasza
kwalifikacja do Igrzysk to już
ogromny sukces! Trzymam kciuki
za Wasze starty na Olimpiadzie.
Życzę zdobycia medali, choć nie
one są najważniejsze. Z pewnością
będzie to dla Was przygoda życia

– mówił podczas spotkania Pre-
zydent Witold Wróblewski.
W Abu Dhabi rywalizować bę-
dzie 7,5 tys. zawodników z całego
świata w 24 dyscyplinach. Repre-
zentacja Polski do Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich wyleci
już w najbliższy piątek. Wcześniej
zawodnicy odbiorą nominacje
olimpijskie podczas ślubowania
w Warszawie. Uroczysta inaugu-
racja Igrzysk już 14 marca.

red

Olimpijczycy u Prezydenta
14 marca w Abu Dhabi rozpoczną się XV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. O
medale igrzysk walczyć będzie aż troje zawodników z Elbląga. Wczoraj z Reprezentantami Pol-
ski, którzy jeszcze w tym tygodniu wylatują do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, spotkał
się Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Olimpijczycy z Prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim

Jedno z przejść do modernizacji



-Pierwsze pytanie skierowane
jest do burmistrza Bartoszyc,
pana Piotra Petrykowskiego.
Proszę o dokończenie zdania:
Bartoszyce , to miasto które….?
- Piotr Petrykowski: ….rozwija
się. To miasto, które konsekwent-
nie pracuje na swój rozwój przy
dużej współpracy z samorządem
wojewódzkim i rządem.
- Jak ocenia Pan poprzednią ka-
dencję?
- Piotr Petrykowski: W ciągu
ostatnich czterech lat miał miejsce
intensywny rozwój Bartoszyc. W
tym czasie zrealizowaliśmy ponad
120 inwestycji, w tym 30 dużych.
Uważam, że sukcesem jest to, że
zatrudniamy w naszym urzędzie
dobrze wykształconą, kompe-
tentną kadrę. Cały czas się doksz-
tałcamy, bo zmienia się prawo i
trzeba się dostosować do obo-
wiązujących realiów. Miasto się
zmienia, pięknieje, choć, oczywiś-
cie, przed nami jest jeszcze dużo
wyzwań. Za główną porażkę
uważam to, że w poprzedniej ka-
dencji nie udało mi się pozyskać
większości w radzie miasta, a to
utrudniało pewne posunięcia.
- Na jakim etapie znajduje się re-
witalizacja starówki?
- Piotr Petrykowski: Poprzedni
wykonawca zerwał jednostronnie
umowę i zszedł z budowy. W tej
chwili toczą się sprawy sądowe,
ponieważ skierowaliśmy wobec
siebie wzajemnie roszczenia.
Sprawa jest w toku. Nowa proce-
dura przetargowa potrwa do 20
marca. Przyznam, że z niecierpli-
wością czekamy na wyłonienie
nowego wykonawcy.
-Wspomniał Pan, że niezbyt
dobrze układała się Pańska
współpraca z radnymi poprzed-
niej kadencji. Kto zawinił?
- Piotr Petrykowski: Wina leży
zawsze pośrodku, chociaż to
chyba niezbyt dobrze dobrane
sformułowanie. Trudno mówić o
czyjejś winie. Coś się po prostu nie
kleiło. Nie chodziło o sprawy ideo-
logiczne, programowe. Były to ra-
czej konflikty o podłożu
personalnym. Pewne frakcje po-
pierały ówczesnego starostę, który
także w poprzednich wyborach
był moim konkurentem. Wy-
grałem z nim niewielką liczbą
głosów i myślę, że stąd wzięła się
jego niechęć do mnie. Od tego
chyba zaczął się brak współpracy.
Co ciekawsze, z opozycyjnymi
radnymi współpracowałem wcze-
śniej i całkiem dobrze nam to wy-
chodziło.
-Czy Pana zdaniem brak poro-

zumienia z opozycją w radzie
miał wpływ na realizację zadań,
prowadzonych przez miasto?
- Piotr Petrykowski: Ogromny.
Trudno jest rozpocząć inwestycję
w sytuacji, w której większość rady
ją blokuje. Wielokrotnie, dzięki
mieszkańcom Bartoszyc, udawało
się dotrzeć do opozycyjnych rad-
nych i dzięki temu wstrzymywali
się podczas głosowań, a nawet kil-
kakrotnie głosowali „za”. Jednak to
ciągłe proszenie i przekonywanie
powodowały, że wiele rzeczy
opóźnialiśmy, a mogliśmy je zro-
bić naprawdę dużo szybciej.
-Minęło sto dni od wyborów sa-
morzadowych. Co udało się
zrealizować na początku tej ka-
dencji ?
- Piotr Petrykowski: Udało mi się
zdobyć większość w Radzie
Miasta. Uważam, że jest to duży
sukces, bo gwarantuje nam dużo
spokojniejszą pracę. To, co nie po-
zwalało spokojnie działać w mi-
nionej kadencji, jest teraz możliwe.
- Monika Rejf, zastępca burmist-
rza Bartoszyc: Te pierwsze sto dni
najprościej można określić jako
„początek kontynuacji”. Hasłem
wyborczym burmistrza była kon-

tynuacja realizowanych działań, a
w poprzedniej kadencji było ich
sporo. Oprócz dokończenia rewi-
talizacji starego miasta, musimy
doprowadzić do końca budowę
hali widowiskowo- sportowej i
targowiska. Sto dni nie wystar-
czyło do ukończenia tych inwesty-
cji. Udało się natomiast odebrać
18-rodzinny budynek mieszkalny,
który wkrótce zaczniemy zasied-
lać. Jednym z naszych priorytetów
jest poprawa warunków mieszka-
niowych.
- Jednak wkrótce opuści Pani
Bartoszyce?
- Monika Rejf: Powodem prze-
prowadzki są wyłącznie moje
sprawy rodzinne. Wiąże się to ze
zmianą planów osobistych.
-Piotr Petrykowski: Jestem bar-
dzo zadowolony z naszej pięciolet-
niej współpracy. Pani Monika jest
fachowym, kompetentnym i
uczciwym pracownikiem. Takich
osób nasze miasto potrzebuje.
Chciałbym jeszcze coś dodać do
tego, co powiedziała pani wice-
burmistrz. Poza wymienionymi
przez nią działaniami, pole-
gającymi na dokończeniu rozpo-
czętych już inwestycji, podjęliśmy

nowe. Rozpoczęła się procedura
wnioskowania do programu
SOWA. Chcemy, żeby nasze
miasto miało białe oświetlenie i
mamy zamiar wymienić wszystkie
lampy na ledowe. Z tego, co wiem,
są dość spore szanse na uzyskanie
przez nas na ten cel dofinansowa-
nia. Z niecierpliwością czekamy
również na zakończenie procedur
w ramach Cittaslow. Zamierzamy
przeprowadzić remont naszego
zabytkowego dworca kolejowego.
W poprzedniej kadencji udało
nam się pozyskać nieodpłatnie
grunt i budynek dworca. PKP
postawiło nam jedynie warunek,
że musimy zapewnić wykorzysta-
nie budynku także dla komunika-
cji pasażerskiej. Złożyliśmy wnio-
sek. Z rezerw Cittaslow na razie
mamy zapewnione 2 mln złotych,
a zależy nam na trochę większej
kwocie.
- Kolejne pytanie skierowane jest
do wiceburmistrza Krzysztofa
Hećmana. Dlaczego zdecydował
się Pan pracować dla Bartoszyc?
- Zastępca burmistrza Bartoszyc,
Krzysztof Hećman: Przyjąłem
propozycję pracy dla Bartoszyc z
dwóch powodów. Z zawodu jes-

tem prawnikiem, radcą prawnym.
Oczywiście, że mógłbym wrócić do
tego zawodu, ale bliższy mi jest sa-
morząd, praca z drugim człowie-
kiem, dla drugiego człowieka.
Samorządowcemjestemodsamego
początku przemian ustrojowych w
Polsce,czyliod1990roku.Zostałem
wtedy radnym i członkiem zarządu
miasta Kętrzyn. W samorządzie
pracowałem przez siedem kadencji.
Przez pięć kadencji byłem burmist-
rzem Kętrzyna. Po drugie, bardzo
dobrze znam burmistrza Barto-
szyc i jego wizję rozwoju miasta.
Spotykaliśmy się dość często i
wymienialiśmy się naszymi doś-
wiadczeniami. Nie raz dopyty-
wałem o Bartoszyce w kontekście
ruchu przygranicznego i pewnej
otwartości inwestycyjnej, ponie-
waż powstała tutaj jedna z pierw-
szych stref ekonomicznych na
terenie naszego województwa.
Pan Petrykowski przyjeżdżał do
Kętrzyna, aby porozmawiać o na-
szych inwestycjach sportowych,
kulturalnych, edukacyjnych, czy
też rewitalizacji kętrzyńskiego
dworca kolejowego, który przeję-
liśmy od PKP w podobny sposób,
jak zrobiły to Bartoszyce. Myślę,

że moje doświadczenie w pracy
na stanowisku burmistrza może
się przydać także w Bartoszycach.
- Czy ma Pan pomysł na funk-
cjonowanie Bartoszyc w zakre-
sie powierzonych sobie obo-
wiązków?
- Krzysztof Hećman: W tej
chwili mija siódmy dzień mojej
pracy, w tym sobota i niedziela,
więc proszę o wyrozumiałość. Na
tym etapie mam kilka przemyś-
leń, ale myślę, że już za kilka mie-
sięcy będziemy mogli poro-
zmawiać o konkretnych propozy-
cjach zmian. Oczywiście, decyzje
strategiczne podejmować będzie
burmistrz. Myślę, że tak jak w
każdym mieście, w Bartoszycach
ważnymi wyzwaniami są: mała
infrastruktura komunalna, wize-
runek miasta i gospodarka odpa-
dami, która jest problemem
niejednego samorządu. To będą
te sprawy, na które położę zdecy-
dowany nacisk. Mam także na-
dzieję na dobrą współpracę ze
starostą powiatu bartoszyckiego
w zakresie optymalnego wyko-
rzystania funduszu pracy i akty-
wizacji osób bezrobotnych.
Potrzebny jest dialog pomiędzy
samorządowcami różnego szcze-
bla.
-Czego brakuje Bartoszycom,
żeby stały się zauważalnym oś-
rodkiem, oczywiście na miarę
swojego potencjału?
- Piotr Petrykowski: Mógłbym
powiedzieć, że niczego, ale to nie
byłaby prawda, bo każde miasto
ma jakieś potrzeby i szuka no-
wych rozwiązań. Naszym priory-
tetem jest poprawa wizerunku
miasta. Piękne, funkcjonalnie za-
gospodarowane centrum, nie
tylko daje mieszkańcom przy-
jemność przebywania w miejs-
cach publicznych, ale sprzyja
także rozwojowi drobnej działal-
ności gospodarczej. Pokładam tu
wielkie nadzieje w aktywności
pana burmistrza Hećmana.
Innym wyzwaniem jest wyko-
rzystanie Łyny. Zależy nam też
na części dworcowej miasta.
Chciałbym, żeby powstała tu
jakaś forma muzeum. Jesteśmy
miastem powiatowym bez żad-
nego muzeum, czy izby pamięci,
gdzie można pokazać przeszłość
miasta i okolic. Z utęsknieniem
czekamy na ukończenie budowy
hali widowiskowo-sportowej.
Kiedyś Bartoszyce „piłką ręczną
stały”. Nigdy nie zapominam też o
roli garnizonu wojskowego w Bar-
toszycach. Im więcej wojska w
Bartoszycach, tym bardziej dyna-

Jesteśmy początkiem Europy
Zmiany personalne w bartoszyckim samorządzie stały się faktem. Piotr Petrykowski, burmistrz Bartoszyc na swojego zastępcę powołał Krzysztofa Hećmana,
byłego burmistrza Kętrzyna. Dotychczasowa wiceburmistrz, Monika Rejf do jesieni będzie pełnić swoją funkcję. Z liderami bartoszyckiego samorządu roz-
mawiamy o szansach i zagrożeniach dla rozwoju miasta w najbliższych pięciu latach.

Od lewej: Monika Rejf, wiceburmistrz Bartoszyc, Piotr Petrykowski, burmistrz Bartoszyc, Krzysztof Hećman, wiceburmistrz Bartoszyc
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—WPolsceprzyjęłosię,że100dni
to czas, na działania nowego sa-
morządu, które podlegają pierw-
szej ocenie. Jak z perspektywy
radnego opozycji ocenia Pan start
nowej kadencji?
-W mojej ocenie 100 dni to tak na-
prawdęzbytkrótkiokresnajakąkol-
wiek ocenę nowego samorządu.
Szczególnie w sytuacji, kiedy ten
100-dniowy okres rozpoczyna się
późną jesienią, a kończy wczesną
wiosną, a więc tak naprawdę na
przełomiedwóchbudżetów.Trudno
więc dokonywać rzetelnej oceny z
perspektywy wykonanych inwesty-
cji. Natomiast mogę powiedzieć, że
nowy budżet inwestycyjny jest re-
kordowy, albowiem wynosi ponad
75 mln złotych. Jednak uważam, że
zbyt małe środki przeznaczone zos-
tały na OSP. Porównując nakłady
przekazane na OSP w różnych po-
wiatach, w naszym powiecie są one
bardzo niskie. W przeliczeniu na
jednego mieszkańca, co uważam za
najtrafniejszy wskaźnik, w naszym
powiecie są to pieniądze rzędu 3-4
złote na jednego mieszkańca, gdzie
w innych powiatach jest to kilka, a
nawet kilkanaście złotych. Potrzeby
w OSP są naprawdę potężne,
drożeje sprzęt, remizy strażackie są
w coraz gorszym stanie i wymagają
kosztownych modernizacji. Cieszy
mnie natomiast, że w projekcie
budżetuznalazłysiępewneprojekty
z mojego programu wyborczego,
m.in. o zakupie aparatu USG dla
szpitala w Dobrym Mieście, a także
projekt powiatowego transportu
publicznego. Wiele osób podnosi
argument, że tego typu transport
możebyćkonkurencjądla lokalnych
przewoźników. Uważam, że tego
typu stwierdzenie jest nieuzasad-
nione, ponieważ nie chodzi o
połączenie Dobre Miasto-Olsztyn,
ale Urbanowo-Olsztyn, Głotowo-
Olsztyn, Orzechowo-Olsztyn, czy
Piotraszewo-Olsztyn, a więc o
miejscowości, z których na chwilę
obecną ciężko wydostać się trans-
portem publicznym. Uważam też,
że w sytuacji, kiedy transport orga-
nizowany jest przez powiat, to ma
on pełne prawo do narzucenia
rozkładu jazdy. W tej chwili prze-
woźnik prywatny działa w swoim
interesie i jeżelidanykursmusięnie
opłaca, to może wykreślić go z
rozkładu jazdy. Możliwe, że powiat
będzie musiał dopłacać do tego
transportu, jednak samorząd powi-
nien zabezpieczać zbiorowe po-
trzeby mieszkańców. Jeżeli
społeczeństwo chce takiego trans-
portu, to obowiązkiem samorządu
jest spełnić te oczekiwania. Pie-
niądzeztzw.groszapublicznegopo-
winny być zagospodarowane w
sposób rozsądny i oszczędny, ale

zgodnie z potrzebami społeczeń-
stwa. Nie może być sytuacji, że są
one wydawane wedle uznania za-
rządzającego, wbrew woli miesz-
kańców. Przykładowo mieszkańcy
nie chcą wyłączenia oświetlenia
ulicznego, a zarządzający pomimo
to je wyłącza, jest to sytuacja nie do
zaakceptowania. Społeczeństwo
płaci podatki i ma prawo do zade-
cydowania jak grosz publiczny zo-
stanie spożytkowany. Ktoś może
powiedzieć,żeprzecieżzarządzający
został wybrany właśnie przez to
społeczeństwo, a więc jego program
zyskał aprobatę. W mojej ocenie
programnigdynie jestnatyleszcze-
gółowy, żeby każdy wyborca mógł
go dogłębnie przeanalizować.
-Poziom zadłużenia powiatu
olsztyńskiegojestproblemem,jeśli
mamy na myśli bezpieczeństwo
budżetu?
Zadłużenie powiatu, jest na pozio-
mie ok. 36% budżetu. Chciałbym
porównać to z sytuacją w Dobrym
Mieście, ponieważ mam dobre ro-
zeznanie w tej kwestii. W Dobrym
Mieście wskaźnik zadłużenia wy-
nosi 30%, przy czym cały dług
spłacony zostanie w ciągu 6 lat, a
więc do 2024 roku. Powiat nato-
miast dług spłaci w roku 2033, co
wiążesięzezwiększonymikosztami
obsługi długu. Jednakże z drugiej
strony, powiat dysponować będzie
większymiśrodkaminabieżącewy-
datki i inwestycje. Muszę zwrócić
uwagę również na to, że w moim
odczuciurozkładśrodkówbudżeto-
wych jest niesprawiedliwy, co skut-
kować może nierównomiernym
rozwojem powiatu. Bazując na da-
nych prezentowanych podczas sesji
powiatu, których niestety wciąż
mimopróśbnieotrzymałem,rysuje
mi się trochę taki powiat dwóch
prędkości.Mianowicie,bardzoduże
nakładyinwestycyjneprzekazywane
sądlagminprzyległychdoOlsztyna,
z racji ich przynależności do MOFu
i ZITu. Głównie w tych ośrodkach
lokowane są inwestycje. Natomiast
pierścień zewnętrzny powiatu po-
zostaje zaniedbany.
-Z czego według Pana wynikają te
nierówności w traktowaniu gmin
i czy widzi Pan możliwość ich
zrównoważenia?
-Podstawowy błąd został po-
pełniony podczas ustalania obsza-
rów MOFu, gdzie tylko najbliższe
gminyzostaływłączonedoaglome-
racji. W innych województwach,
zwłaszczanapołudniu,aglomeracją
objęty jestcałypowiat, anierazzda-
rza się, że część innych powiatów
także wchodzi w jej skład. Nasz po-
wiat jestbardzonietypowy,sztuczny.
Uważam, że między gminami po-
winny być wytworzone jakieś więzi,
których u nas próżno szukać (np.

pomiędzy Dobrym Miastem a
Purdą). Jest to zadaniem powiatu,
abytegotypuwięziwytwarzać.Bra-
kuje swoistego solidaryzmu pomię-
dzy gminami. W dalszym ciągu
obowiązuje zasada, że każda inwe-
stycja drogowa powiatu musi być
wsparta 50% udziałem gminy. Jes-
tem przeciwnikiem tej zasady, po-
nieważ w przypadku kiedy dana
gmina nie dysponuje środkami po-
trzebnyminapokrycie tegoudziału,
inwestycja nie zostaje zrealizowana,
a pieniądze z budżetu powiatu na
ten cel idą tam, gdzie pieniądze na
dofinansowanie własne są.Wmojej
ocenie bardzo rozsądne byłoby, aby
wkład własny gmin z wianuszka ze-
wnętrznego powiatu został zmniej-
szony do np. 25%. W przypadku
gminnależącychdoaglomeracji,na
ogółotrzymująonedofinansowanie
rzędu 75%, a więc udział zarówno
gminy jak i powiatu jest mniejszy.
-Czy opozycja chętnie współpra-
cuje z nowym zarządem?
ST: Wszystkie prace w komisjach i
dotychczasowe sesje wykazały, że
opozycja obdarzyła zarząd i starostę
dużym mandatem zaufania, co
uważam za pozytywne zjawisko. Ja
sam także wycofałem pewne wnio-
ski, a w zamian otrzymałem obiet-
nicę zwiększenia środków na OSP.
Cieszy mnie także, że w samo-
rządzie znaleźli się samorządowcy z
krwi ikości,posiadającyodpowied-
nie kwalifikacje i doświadczenie w
zarządzaniu. Wiem, że osoby te,
m.in. Jacek Szydło, Artur Wrochna,
Janusz Laskowski czy Lech Nitkow-
ski, dzięki swojemu doświadczeniu
przyczynią się do dobrego funkcjo-
nowania powiatu.
-Częstotliwośćposiedzeńradypo-
wiatu , średnio raz na dwa mie-
siące, jest w Pana ocenie
wystarczająca?
Muszę przyznać, że nie jestem jesz-
czeprzyzwyczajonydo takrzadkich
posiedzeń. Będę wnioskował, żeby
częstotliwość zwiększyć. W moim
odczuciu na sesjach zbyt mało po-
ruszanych jest tematów analitycz-
nych, informacyjnych. Myślę, że
kształt tychposiedzeńpowinienbyć
bardziej zrozumiały dla mieszkań-
ców, którzy także mają możliwość
oglądaniasesji.Musibyćwięcejdys-
kusji i przedstawienia problemów,
aby wyborcy byli świadomi nad
czymgłosujemyidlaczegotak,anie
inaczej. Uważam, że brakuje szero-
kiego omówienia problemów przez
sprawozdawców komisji wio-
dących. Brakuje mi także pewnej
inicjatywy ze strony rady, która po-
winna proponować zarządowi
pewne rzeczy. Patrząc jedynie na to,
co przedstawia zarząd, rola rady
sprowadza się do recenzenta. Nato-
miast rada ma możliwość nie tylko

podejmowania uchwał, ale sama
także może wystąpić z propozycją
uchwał.
- Bardzo duże pieniądze przezna-
czonezostałynadrogipowiatowe,
jednakichstanwciążdalekijestod
oczekiwań mieszkańców.
-Bardzo duże środki przeznaczone
zostały na główne drogi powiatowe,
a więc te, które już w tej chwili są w
dosyć dobrym stanie. Natomiast
drogi powiatowe lokalne, a więc
gruntowe, niestety w dalszym ciągu
są zaniedbane. Osobiście uważam,
że środki budżetowe przeznaczone
na modernizację dróg są zbyt małe,
jednak przekonywano mnie, że bę-
dzie ich więcej i wszystko pójdzie w
dobrym kierunku. Pozostaje pyta-
nie- skoro pieniędzy jest więcej, to
dlaczego nie skutkuje to poprawą
dróg gruntowych?
-Jakwyglądaćmafunkcjonowanie
edukacji w powiecie olsztyńskim?
-Wydaje mi się, że obecny model, a
więcutrzymanieszkółpowiatowych
jest jak najbardziej słuszny. Ogólnie
rzecz biorąc uważam, że każda
szkołaśrednia jestnobilitacjądlada-
nego miasta i gminy. Szkoły średnie
to kadry, a więc ludzie z pewnym
potencjałem intelektualnym, którzy
działająwtymśrodowisku.Wmojej
ocenie nie powinno się koncentro-
wać oświaty wyłącznie w jednym
mieście,np.wOlsztynie.Niezgodzę
się z twierdzeniem, że poziom nau-
czania w małych miasteczkach jest
niższy niż w większych ośrodkach.
-Powiatdbałniegdyśosztandarowe
imprezykojarzonezpowiatem.Od
jakiegoś czasu zauważyć można
brak tego typu wydarzeń. Jak Pan
ocenia zamierzenia obecnego za-
rządu,jeżelichodziokulturę,atym
samympromocjępowiatu?
-W mojej ocenie brakuje tego ro-
dzaju wydarzeń, które przede
wszystkimprzyczyniłybysiędoroz-
winięcia relacji pomiędzy gminami
naszegopowiatu.Coprawdaistnieją
pewne zapisy o zwiększonym dofi-
nansowaniu imprezgminnych, jed-
nakże nie jestem pewien czy jest to
dobrerozwiązanie.Uważam,żepo-
winniśmyskupićsiębardziejnawy-
darzeniach powiatowych, które
włączyłyby wszystkie gminy. Nie-
stety, nie zostałem zapoznany ze
szczegółowymprogramempromo-
cjipowiatu, jednaknachwilęobecną
tego typu działań nie widzę.

DariuszGołębiowski

Powiat dwóch prędkości
Z radnym opozycyjnym, Stanisławem Trzaskowskim, podsumowujemy pierwszych sto dni działania
samorządu w powiecie olsztyńskim.

Stanisław Trzaskowski, radny po-
wiatu olsztyńskiego
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micznie miasto się rozwija.
- Czy w takim razie sąsiedztwo
Lidzbarka Warmińskiego, miasta
zpomysłemnautworzenieuzdro-
wiska, prężnie rozwijającego się,
nie odbierze Bartoszycom zainte-
resowaniapotencjalnychinwesto-
rów i turystów?
- Piotr Petrykowski: Cieszę się,
że miasta się rozwijają, także te
sąsiednie. Potrzebujemy wspól-
noty. Bardzo się cieszę, że mamy
tak blisko do term lidzbarskich.
Niejeden warszawiak pozazdroś-
ciłby nam tego. W Kętrzynie by-
wałem w tamtejszym, bardzo
sympatycznym kinie. Ważne ,
żeby się przemieszczać, kontak-
tować. Cieszę się, że budowana
niegdyś atmosfera pewnej wro-
gości i rywalizacji między mias-
tami, przestała być istotna dla
obu miast. Wiele pomysłów od
siebie przejmujemy, ale nie kon-
kurujemy ze sobą. Uważam, że
Bartoszyce mają swój indywi-
dualny potencjał i miasto będzie
się coraz lepiej rozwijać. Jeżeli
uda się Lidzbarkowi stworzyć
uzdrowisko, sam z przyjemnoś-
cią będę je odwiedzał. Uważam,
że nasze miasto mogłoby być
świetnym miejscem, gdzie
można będzie zjeść, przespać się,
spędzić czas na pięknej starówce,
a potem dokonywać wypadów
do innych miast, choćby do
uzdrowiska w Lidzbarku. Jest u
nas czyste powietrze, bardzo
dobra woda, którą można pić
bezpośrednio z kranu. To też są
nasze atuty.
- Czy położenie Bartoszyc w po-
bliżu granicy może jeszcze
wpływać na rozwój miasta w sy-
tuacji, gdy mały ruch graniczny
został zamknięty ?
- Piotr Petrykowski: Rząd
tłumaczy zamknięcie ruchu gra-
nicznego potrzebą bezpieczeń-
stwa. Wiemy, że jest pewne
napięcie między Polską a Rosją,
związane z sytuacją na Ukrainie.
Przyznam, że moim pragnieniem
jest przywrócenie dawnego stanu
rzeczy. Kiedyś miastom przygra-
nicznym działo się całkiem nie-
źle a dzisiaj stajemy się grupą
niszową. Jesteśmy spychani na
margines, choć wiele osób mówi,
że jesteśmy początkiem, nie koń-
cem Europy. Ten potencjał powi-
nien być wykorzystywany.
Szkoda, że nie możemy rozwinąć
współpracy gospodarczej. Li-
czyłem na to na początku po-
przedniej kadencji, tymczasem
skończyło się na tworzeniu wza-
jemnych blokad. Mamy dosko-
nały rynek owocowo- warzywny
i żałuję, że nie możemy tego wy-
korzystać. Nasze owoce i tak tra-
fiają do Rosjan, tylko, że przez
Białoruś. Przedsiębiorca rosyjski
nie może u nas inwestować i eks-
portować towarów do siebie.
Tego mi brakuje. Liczę, że kiedyś

nastąpi rozluźnienie naszych
wzajemnych stosunków i bę-
dziemy mogli normalnie wspó-
łpracować.
- Krzysztof Hećman: Przy-
kładem takiej dobrej współ-
pracy jest partnerstwo Kętrzyna i
miasta Swietłyj. Prowadziliśmy
wymianę młodzieży, sportow-
ców, środowisk kulturalnych. Pi-
saliśmy nawet wnioski na twardą
infrastrukturę. Ten stadion, który
dzisiaj jest budowany w Kętrzy-
nie, powstaje między innymi
dzięki Programowi Współpracy
Transgranicznej Litwa-Polska-
Rosja. Pozyskane środki zostały
przeznaczone na dokumentację i
prace studialne. Tak, jak powie-
dział pan burmistrz Petrykowski-
na pewno dla Kętrzyna, Lidz-
barka, Bartoszyc szansą na roz-
wój jest normalizacja stosunków
z Rosją, co spowoduje przywró-
cenie małego ruchu granicznego,
kontaktów przedsiębiorców, ma-
łych inwestorów. Myślę, że spo-
łeczność rosyjska także tego
oczekuje. Byłby to impuls pro-
rozwojowy. Wspólne imprezy
kulturalne i sportowe tylko przy-
bliżałyby nas do siebie, budowały
wspólną, mądrą przestrzeń życia.
Niestety, decyzja o wznowieniu
kontaktów nie należy do samo-
rządów.
-Piotr Petrykowski: Nasz samo-
rząd robi krok w przód. Mam na
myśli budowę drugiej przeprawy
mostowej na Łynie. Jest to inwe-
stycja, oczekiwana nie tylko
przez naszych mieszkańców, ale
ważna dla całego województwa
ze względu na poprawę bezpie-
czeństwa jazdy w stronę granicy.
Inwestycja jest realizowana dzię-
ki Programowi Polska- Rosja.
Pozyskane pieniądze były poza-
konkursowe, a inwestycja została
uznana za strategiczną. Najwi-
doczniej nasze państwo nie prze-
kreśla do końca współpracy z
Rosją.
-Współpraca z obecną radą to
realna rzeczywistość, marzenie,
czy wyzwanie?
- Piotr Petrykowski: Realna rze-
czywistość. Moje marzenie się
spełniło. Jest większość w radzie
i chęć współpracy. Po ostatnich
głosowaniach widać, że myślimy
podobnie, co nie znaczy, że część
radnych nie ma wątpliwości. To
normalne i potrzebne, bo, jeśli nie
ma dyskusji, to grupa kolegialna
nie ma sensu istnienia. Chcę
współpracować i rozmawiać.
- Podsumowując naszą roz-
mowę, w jakim kierunku będą
się Bartoszyce rozwijać w obec-
nej kadencji ?
-Piotr Petrykowski: Tak jak mó-
wiliśmy, będzie to rozwój przez
kontynuację, z wykorzystaniem
nowych możliwości.

Dariusz Gołębiowski

Dokończenie ze strony 6
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5 marca, z inicjatywy Polskiej Kra-
jowej Sieci Miast Cittaslow, w par-
lamencie Europejskim odbyło się
seminarium „Społeczna rewitaliza-
cja małych miast w kontekście ich
rozwoju gospodarczego”. Współor-
ganizatorami debaty byli: poseł do
parlamentu europejskiego z ramie-
nia EPP Krzysztof Hetman, Citta-
slow International oraz samorząd

Warmia i Mazury. Mówiono m.in.
o idei ruchu Cittaslow i realizowa-
nych działaniach, w tym o założe-
niach ponadlokalnego programu
rewitalizacji sieci miast Cittaslow w
naszym województwie-.
Następnego dnia (6 marca) bur-
mistrz, Jacek Wiśniowski uczest-
niczył w spotkaniu inauguracyjnym
KomitetuSterującegods.powołania

Krajowego Forum Miejskiego,
które odbyło się Ministerstwie In-
westycji i Rozwoju. MIiR pracuje
nad koncepcją utworzenia „Krajo-
wego Forum Miejskiego”, którego
celem jest utworzenie centrum ko-
ordynacji i kompetencji wewnątrz
administracji rządowej związanej z
integracją działań polityki miejskiej
i rozwojem miast.

Będzie to także miejsce debaty o
polityce miejskiej i jej lepszego po-
wiązania z różnymi sektorami poli-
tyki polskiej i europejskiej.
W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele rządu, samorządów oraz
organizacji i stowarzyszeń zaj-
mujących się polityką miejską.

red

Miasto, jego rola i funkcje we współczesnej
polityce krajowej i międzynarodowej
Coraz więcej mówi się o potrzebie kreowania zrównoważonej polityki miejskiej. Również w Lidzbarku Warmińskim to za-
gadnienie jest widoczne w działaniach władz miejskich. Burmistrz Jacek Wiśniowski podejmuje wiele działań kreujących zrów-
noważony rozwój miasta. W ostatnim czasie uczestniczył w dwóch bardzo istotnych dla polityki miejskiej Lidzbarka War-
mińskiego wydarzeniach.

Od lewej trzeci w pierwszym rzędzie: Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć osobiście w urzę-
dzie lub poprzez profil zaufany lub ePUAP. A kto musi go złożyć? Każdy
kto ukończył 18 lat lub kończy się ważność jego dokumentu. Obo-
wiązkiem złożenia wniosku o dowód osobisty są zobowiązane osoby,
które maja ukończone 18 lat, zmieniły się im dane osobowe (imię, na-
zwisko), radykalnie zmieniły wygląd i nie można ich rozpoznać, któ-
re zgubiły, zniszczyły dowód lub kiedy został im on skradziony oraz
kiedy certyfikaty w e-dowodzie zostały unieważnione. Wniosek o wy-
danie dowodu należy złożyć na około 30 dni przed upływem termi-
nu ważności.
Dla lepszego zobrazowania jakie zmiany zaszły w dowodach rozdzielimy
je na zwykłe i na e-dowody. Zwykły dowód osobisty potwierdza na-
szą tożsamość, obywatelstwo i pozwala na wyjazd zagranicę do kra-
jów ze strefy Schengen i krajów honorujących dowód jako dokument
podróży. E-dowód dodatkowo pozwala na zalogowanie się do portali
administracji publicznej (np. ePUAP), elektronicznie podpisywać do-
kumenty podpisem osobistym, elektronicznie podpisać się w usługach

online administracji publicznej oraz korzystać z automatycznych bra-
mek granicznych (np. na lotniskach).
Każdy e-dowód będzie posiadał 2 obowiązkowe certyfikaty: certyfi-
kat potwierdzenia obecności oraz certyfikat, który pozwala na uwie-
rzytelnienie się w usługach online (w e-dowodach osób powyżej 13
roku życia lub osób częściowo ubezwłasnowolnionych).
Dodatkowo można uzyskać certyfikat podpisu osobistego (podpis elek-
troniczny) lub certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Oba te certyfikaty nie są konieczne i obowiązkowe. W razie potrze-
by można będzie je aktywować poprzez wizytę w urzędzie.
Zakup czytnika do podpisu elektronicznego nie jest obowiązkowy. Urzę-
dy w ciągu kilku lat zostaną wyposażone w czytniki do podpisywania
pism i wniosków.
Szczegółowe informacje na temat e-dowodów są dostępne na portalu
obywatel.gov.pl, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lidzbarku
Warmińskim, w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 4 oraz pod nume-
rem telefonu: 89 767 85 26. red

E-dowody w Lidzbarku Warmińskim
Od 4 marca 2019 r. do użytku weszły nowe wersje dowodów osobistych z warstwą elektroniczną tzw. e-dowody. A jak uzys-
kać dowód osobisty? Bardzo prosto, wymieniasz go jeśli: kończy się ważność obecnego dowodu, kiedy zbliżają się twoje 18
urodziny lub jeśli chcesz go po prostu wymienić. Zwykłe dowody osobiste nadal są ważnym dokumentem, aż do końca jego
daty ważności.
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– Chcielibyśmy codziennie świę-
tować takie dni, natomiast tego jed-
nego dnia, spotykamy się w sali
gimnastycznej, gdzie kobiety mogą
się dobrze bawić przy występach
artystycznych, a także wylosować
upominki, które jeszcze bardziej
umilą ten czas – powiedział Michał
Kontraktowicz, wójt gminy Staw-
iguda.
Wójt wspomniał, także o tym, jak
ważną rolę odgrywają kobiety- Rola
kobiet jest niezwykle ważna. To ko-
biety tworzą ciepło domowego og-
niska, a jest to bardzo istotne. Trzeba
również doceniać i pokazywać, ile
kobiety muszą mieć siły, żeby pra-
cować zarówno zawodowo, jak i w
domu, ponieważ często, one przej-
mują większość obowiązków od
mężczyzn.
Wszystkie kobiety, które zdecydo-
wały się uczestniczyć 8 marca w

Gminnym Dniu Kobiet, przy wejś-
ciu otrzymały różę, a następnie za-
siadły przy obficie nakrytych
stołach. Spotkanie rozpoczęło się od
podzielenia specjalnie przygotowa-
nego tortu, który kobietom do
stołów przynosili mężczyźni. Pó-
źniej przyszedł czas na występy ar-
tystyczne, a także rozlosowane
zostały upominki.
Kobiety, jednym głosem podkreś-
lały, że po raz kolejny wszystko było
bardzo dobrze zorganizowane.
– Jestem zaskoczona tym, jak fajnie
jest to zorganizowane. Zarówno
oprawa muzyczna, jak i poczęstunek,
są na naprawdęwysokim poziomie–
powiedziała Magdalena Żółtak,
mieszkanka Stawigudy.
– Jest to bardzo dobry pomysł i
wszystko jest bardzo dobrze zorgani-
zowane. Ze sceny grane są fajne
piosenki, można wylosować nagrody

i wszyscy bardzo chętnie tutaj przy-
chodzą – powiedziała Ewa Faljew-
ska, mieszkanka Stawigudy.
Muzyczną gwiazdą wieczoru była
olsztyńska grupa Shantaż. Jest to ze-
spół, który wykonuje szanty szuwa-
rowo-bagienne i piosenki żeglar-
skie. W swoim repertuarze
oprócz utworów autorskich, ma
piosenki K. Klenczona i S. Kra-
jewskiego, a także w razie po-
trzeby znane i lubiane szanty
„masowego rażenia”.
Oczywiście nie zabrakło również
życzeń dla wszystkich kobiet –

Życzę przede wszystkim zad-
owolenia z siebie, ponieważ ko-
biety wykonują bardzo dużo
pracy, a często siebie nie doceniają.
Kobiety powinny również spełniać
wszystkie swoje marzenia – zakoń-
czył Michał Kontraktowicz.

raf

Czwarty Gminny Dzień Kobiet
w Stawigudzie
W Stawigudzie już po raz czwarty zorganizowano Gminny Dzień Kobiet. Na wszystkie Panie czekało wiele atrakcji i nie-
spodzianek.

27. Olsztyńskie Spotkania
Teatralne już od 6 do 13 kwietnia
w Teatrze Jaracza!
Jedne z najciekawszych spektakli ostatnich miesięcy w jednym miej-
scu. Na „deskach Jaracza” pojawią się m.in. aktorzy Teatru Syre-
na, Polonia z Warszawy, a także Nowego Proxima z Krakowa czy
Kochanowskiego z Opola.

Bilety w sprzedaży od 12 marca. Szczegóły na www.ost.olsztyn.pl.

Poniżej skrócony repertuar tegorocznej edycji:
06 kwietnia - „Zakonnice odchodzą po cichu”,

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
07 kwietnia - „Wiedźmin. Turbolechita”, Teatr Nowy

Proxima w Krakowie
08 kwietnia - „100 minut dla urody”, PiArt Studio

w Warszawie
09 kwietnia - „BEM!”, Teatr Syrena w Warszawie
10 kwietnia - „Matka, żona, kochanka”, PiArt Studio

w Warszawie „Ravensbrück. Miasto kobiet”,
Teatr Polski w Poznaniu

11 kwietnia - „Matryca [Prześwit]”, Paweł Grala
„1946”, Teatr im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach

12 kwietnia - „Zapiski z wygnania”, Teatr Polonia
w Warszawie

13 kwietnia - „Dzieła wszystkie Szekspira”, Teatr Polonia
w Warszawie + Gala teatralna z okazji
Międzynarodowego Dnia Teatru

Zespół Shantaż zachęcał panie do wspólnego śpiewania

Wszystkie miejsca przy stolikach były zajęte
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POZIOMO:
2) w nim larwa; 3) kości klatki piersiowej; 4) wy-
chowany przez małpy bohater E. R. Burroughsa; 5)
oddział chorób wewnętrznych; 6) mniejszy od lap-
topa; 7) duży statek morski; 8) ulgowy na przejazd;
9) punkt wymiany walut; 10) zupa z kaszą; 11) ka-
nadyjski indianin z czubem; 12) miasto i prowincja
w północnej Syrii; 13) hiszpańska Agnieszka; 14) lina
dla Tarzana; 15) olbrzymi wąż dusiciel; 16) znak zo-
diaku; 17) owoc gruszy; 18) mieszkanka Izmiru; 19)
potocznie o pieniądzach; 20) odprowadza wodę z da-
chu; 21) sąsiad Pawła z wiersza Fredry; 22) zielony
teren strzyżony kosiarką; 23) otwierany w Sylwestra;
24) korpulencja, tęgość; 25) do mycia posadzek; 26)
krewniak żyrafy z nogami w białe pasy; 27) rolnicze
święto plonów; 28) znana powieść Dana Browna; 29)
niewielka owadożerna jaszczurka; 30) skurcz mięśni
twarzy; 31) dyscyplina Małysza i Stocha; 32) góry w
Japonii, we wschodniej części wyspy Honsiu; 33) pat-
ron zakochanych; 34) prowadzi samolot; 35) naj-
większe miasto Kamerunu, ważny port nad Zatoką
Gwinejską; 36) pęcherz po oparzeniu; 37) poprawianie
błędów; 38) luźne zapiski; 39) krwionośna arteria;40)
pada zimą; 41) mówca, orator, krasomówca; 42) two-

rzy trio z liryką i dramatem; 43) wyżej niż kapitan;
44) post przed Bożym Narodzeniem; 45) Brzechal-
ski, Woźny trybunału z "Pana Tadeusza"; 46) do od-
bioru sygnału telewizyjnego lub radiowego; 47) ja-
pońska bioenergoterapia, uzdrawianie; 48) zjazd, zgro-
madzenie biskupów; 49) miasto w środkowym
Wietnamie, stolica prowincji Gia Lai; 50) imię
Słowackiego, poety; 51) Paderewski i Mościcki; 52)
miasto nad Sanem z fabryką autobusów; 53) wieko
skrzyni, pokrywa; 54) autor utworów dramatycznych,
tragediopisarz; 55) Giovanni, założyciel Fiata; 56)
miasto u stóp Wezuwiusza

PIONOWO:
1) gorąca z wulkanu; 2) producent zup i sosów w pro-
szku; 3) styl pływacki; 4) w nich pszczoły; 5) ame-
rykańska waluta; 6) Buenos ..., stolica Argentyny; 7)
barwa; 8) pan o kasztanowych włosach; 9) obszar
podległy kalifowi; 10) ogród zoologiczny; 11) pro-
wadzony przez trenera; 12) imię żeńskie; 13) liście
pietruszki; 14) wyspa u wybrzeży Wenezueli; 15)
miejski ogród z alejkami; 16) grząski, podmokły te-
ren; 17) wrzątek z czajnika; 18) zator na drodze; 19)
zygzak; 20) Darek, Maria i Bruno; 21) brat ciotecz-

ny; 22) rów, tworzy przepaść; 23) w parze z igłą; 24)
yam, pochrzyn; 25) baśń, legenda o dawnych bogach;
26) mieszka stolicy Samoa; 27) mały Adam; 28) na
gojących się ranach; 29) opera Żeleńskiego na pod-
stawie "Balladyny" Słowackiego; 30) niemiecka
marka autobusów; 31) miejsce zsyłek Polaków do
Rosji; 32) argentyński taniec towarzyski; 33) zabyt-
kowa świątynia w Karpaczu; 34) wielkie jezioro w
północnej Finlandii; 35) o cudzoziemcu w Amery-
ce Łacińskiej; 36) kolor w kartach; 37) hiszpański Ma-
nuel; 38) indonezyjska wyspa w pobliżu Sumatry; 39)
imię autorki "Medalionów"; 40) do mazania ołówka;
41) graniczy z Polską; 42) praprzodek Włocha; 43)
białe w laboratorium; 44) statek z gondolą zdany na
wiatry; 45) Bałtyckie lub Śródziemne; 46) dawna na-
zwa bursztynu; 47) eu dla chemika; 48) waga towaru
bez opakowania; 49) Atys, starożytne bóstwo we-
getacji; 50) miara kąta; 51) chroniła rycerza przed
urazami; 52) upięty na głowie; 53) mieszkanka Es-
tonii; 54) Mała i Wielka, szczyty w Bieszczadach; 55)
popularna guma do żucia; 56) ssaki z kolcami; 57)
będzie z niego kwiat; 58) jezioro pod Augustowem;
59) nadpsute owoce i warzywa; 60) czesarka, maszyna
przędzalnicza

Dwie pierwsze osoby, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki na adres: Gazeta Warmińska, ul. Fabryczna
4a 11-040 Dobre Miasto, otrzymają nagrody od sponsora firmy Dermahair. Liczy się data stempla pocztowego.



NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

HALA 300 mkw plus zaplecze socjal-
ne,magazyny dz. 3100 mkw Bartoszyce
tel. 604-323-093.

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

SZUKAM pokoju do wynajęcia w week-
endy lub dłuższy okres czasu z oddziel-
nym wejściem w Olsztynie, proszę o kon-
takt sms, tel.:727243487.

RÓŻNE SPRZEDAM

TARCICA deb. 3,5m sz. różna. tel. 604-
323-093.
WROTA stal. 3.6x3.6 m z pl.PW-8
tel.:604-323-093.

USŁUGI

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

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

PRACA DAM

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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Mecz był niezwykle ważny. AZS,
jeżeli chciał zachować jeszcze jakie-
kolwiek szanse na awans do fazy
play-off, to musiał spotkanie wy-
grać, a warszawski zespół walczy o
to, żeby zająć po rundzie zasadni-
czej drugie miejsce. Obie drużyny
w ostatnim czasie były w bardzo
dobrej formie, więc zapowiadało się
ciekawe widowisko.

Warto zaznaczyć, że Indykpol AZS
Olsztyn przystępował do tego
meczu osłabiony. Jeden z najlep-
szych siatkarzy w ostatnim czasie w
olsztyńskim zespole, Robbert An-
dringa, doznał kontuzji, która wy-
klucza go z gry do końca sezonu.
Na początku spotkanie było bardzo
wyrównane. Oba zespoły były sku-
teczne w ataku, a to sprawiało, że

mecz był bardzo emocjonujący.
Jednak w drugiej części seta
drużyna z Olsztyna miała spore
problemy z przyjęciem zagrywki, a
goście to bardzo dobrze wykorzys-
tali. Warszawianie odskoczyli na
kilka punktów i spokojnie tego seta
wygrali.
Druga partia również należała do
warszawskiej drużyny. W AZS-ie

było wiele niedokładności, zarówno
w przyjęciu, jak i rozegraniu, a w
ataku olsztynianie nie mogli się roz-
winąć i często popełniali błędy. Mi-
chał Mieszko Gogol starał się
ratować sytuację i dokonał zmiany
na rozegraniu. Pawła Woickiego
zastąpił Radosław Gil. W pewnym
momencie wydawało się, że Indyk-
pol zaczyna znowu łapać lepszy
rytm, ale wtedy przydarzyły się ko-
lejne nieprzyjęte zagrywki i to
ONICO znowu okazało się lepsze.
W trzeciej partii olsztyński zespół
pokazał festiwal bloków. Przez
większą część seta pojedynek był
bardzo wyrównany i walka toczyła

się punkt za punkt. W końcówce
jednak olsztynianie odskoczyli na
kilka punktów i dali głośno dopin-
gującej olsztyńskiej publiczności
dodatkowe emocje. Bardzo dobrze
prezentował się Radosław Gil,
który zazwyczaj ma mało szans, aby
pokazać swoje umiejętności.
Niestetyemocjenietrwałyzbytdługo,
ponieważ w czwartym secie zespół z
Warszawy nie dał żadnych szans
olsztyńskiej drużynie. Warszawianie
prowadzili w tej partii już 8:1 i tego
prowadzenianieoddalijużdokońca.
Ostatecznie Indykpol AZS Olsztyn
przegrał 1:3 i stracił szanse na awans
do fazy play-off. raf

Indykpol AZS Olsztyn przegrał i
stracił szansę na pierwszą „szóstkę”

Łukasz Nadolny, trener czwartoli-
gowej Concordii Elbląg rozma-
wiałz namio przygotowaniachdo
sezonu i planach na przyszłość
swojego klubu.
-Jak Pan oceni przygotowania, do
rundy wiosennej?
Muszę przyznać, że był to bardzo
długi okres przygotowawczy.Mamy
problem jedynie, żeby wejść na na-
turalne boisko i cały czas trenujemy
na sztucznym, ale myślę, że w ty-
godniu uda się rozegrać jeszcze spa-
ring na naturalnej trawie.
-Czy plan przed rozpoczęciem
rundybyłtaki,żebyrozegraćdużą
liczbę sparingów?
Mieliśmy dużą liczbę testowanych

zawodników i dzięki sparingom,
chciałem sprawdzić ich przydatność
do zespołu.
-Tylko jeden zawodnik wzmocnił
waszą kadrę. Czy jest Pan z tego
zadowolony?
Przyszedł do nas tylko Adam Duda.
Wniósł on jakość do zespołu. Już w
sparingach strzelał dużo bramek i
fajnie współpracuje z Patrykiem
Malanowskim, uważam, że jest to
solidne wzmocnienie dla naszego
zespołu. Jeżeli chodzi o Patryka też
mogę, już potwierdzić, że zostaje on
u nas w klubie na rundę wiosenną.
-Concordia ma dużą przewagę
nad resztą stawki, czy czujecie się
już zespołem trzecioligowym?
Nie myślimy jeszcze o trzeciej lidze.
Wiadomo, że runda rewanżowa jest
znacznie trudniejsza, ponieważ ze-
społy walczą o utrzymanie i w
każdym meczu będzie trudno o
punkty. Oczywiście będziemy
chcieli wygrać, jak najwięcej spot-
kań i awansować do wyższej ligi,
ponieważ taki jest cel klubu. Trzeba
jednak twardo stąpać po ziemi i nie
lekceważyć przeciwników.
-Kadra jest już zbudowana na
trzecią ligę, czy po sezonie i ewen-
tualnymawansieprzyjdzieczasna
wzmocnienia?
Na tę rundę mamy jeszcze cel, żeby
ogrywać sporą liczbę naszych

młodzieżowców, żeby ograli się oni
na poziomie seniorskim. Trzeba
przyznać, że poziom trzeciej ligi jest
naprawdę bardzo mocny, więc
wzmocnienia będą potrzebne.
Teraz mam pół roku, żeby przy-
glądaćsię zawodnikom,a już jestem
również po wstępnych rozmowach
z zawodnikami, którzy ewentualnie
odczerwcamoglibywzmocnićnasz
klub.
-Jak wygląda sytuacja finansowa i
infrastrukturalna klubu? Czy
wszystko jest na dobrym pozio-
mie?
Sytuacja finansowa i infrastruktu-
ralna jest bardzo dobrze po-
układana. Mamy dobre warunki do
treningów i rozgrywania spotkań,
nie będzie więc problemów, żeby po
ewentualnym awansie stabilnie wy-
stępować w trzeciej lidze.
-A poziom czwartej ligi w tym se-
zonie? Przed sezonem wiele osób
wypowiadało się, że powinien być
bardzo wysoki?
Powiem szczerze, że myślałem, iż
ten poziom będzie jednak wyższy i
nie uważam, że jest on lepszy niż w
ostatnich latach. Byłem natomiast
również trenerem Concordii w
trzeciej lidze i jak już wcześniej
wspomniałem, tam w lidze poziom
jest już bardzo wysoki.

raf

Celem Concordii Elbląg,
jest awans do trzeciej ligi

Olsztyński zespół podejmował we własnej hali, ONICO Warszawę. Siatkarze z Olsztyna jed-
nak nie mogą tego meczu zaliczyć do udanych.

Radosław Gil, dał bardzo dobrą
zmianę w tym spotkaniu

Łukasz Nadolny fot. Rafał
Kadłubowski MMKS Concordia
Elbląg
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