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Emeryci i renciści będą mieli więcej

Najlepszym z najlepszych

Przygotowania do strajku
w naszym regionie
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Koniec rozwoju Dobrego Miasta?
Teoria o ruinie finansów gminy Dobre Miasto lansowana przy każdej okazji i na każdym kroku przez obecnego burmistrza Dobrego
Miasta skłoniła nas do poszukania odpowiedzi na dręczące mieszkańców wątpliwości co do stanu gminnej kasy. Chodzi o odpowiedź
na jedno pytanie: czy gminna kasa jest rzeczywiście pusta? O tym jak ją napełnić rozmawiamy ze Stanisławem Trzaskowskim, wie-
loletnim burmistrzem Dobrego Miasta, a obecnie radnym Powiatu Olsztyńskiego.

- Jest Pan obecny na sesjach Rady
Miejskiej w Dobry Mieście. Jak
Pan się czuje, słysząc, for-
mułowane dość często negatywne
opinie o swojej pracy dla Gminy
Dobre Miasto i jej mieszkańców
powtarzane przez nowego bur-
mistrza?
-StanisławGrzegorzTrzaskowski,
radnyPowiatuOlsztyńskiego,były
burmistrz Dobrego Miasta- W
obecnej kadencji samorządu zasia-
dam w Radzie Powiatu Olsztyń-
skiego i zależy mi na utrzymaniu
łączności z wyborcami. Stąd moja

obecność na sesjach. Rzeczywiście,
dośćczęstozdarzamisięsłyszećwy-
powiedzinowegoburmistrza, jakim
tobyłemzłymgospodarzemgminy.
Na sesjach, na których byłem
obecny, formułowane wobec mnie
oceny były jeszcze dosyć łagodne,
chociaż ostatnio pojawiło się nowe
określenie-„bandytyzmfinansowy”.
Uważam,żetesformułowaniaprze-
kraczają granice przyzwoitości.
Dużogorzej sytuacjawyglądanaze-
braniach wiejskich, które ostatnio
odbywałysięwzwiązkuzwyborami
sołtysów. Prawie na każde pytanie

doburmistrzapadałaodpowiedź,że
wszystkiemu winny jest Trzas-
kowski. Gmina podobno jest total-
nie zadłużona i nie ma na nic
pieniędzy. Jestem naprawdę zasko-
czony. Nie wierzę w to, żeby w ciągu
czterech miesięcy nowy burmistrz
do tego stopnia zrujnował gminne
finanse. Zostawiłem je w całkiem
dobrej kondycji, z nadwyżką
budżetową ok. 3,5 miliona złotych,
która jest przeznaczona na spłatę
kredytów. 15 listopada złożyłem
projekt budżetu. Nowy burmistrz
miał miesiąc, żeby nad nim popra-

cować i ewentualnie wprowadzić
zmiany. O ile dobrze wiem, nie
wprowadzono żadnych zmian. Na
wydatki, w porównaniu z rokiem
2018, jest wpisane ponad 3,7 mi-
liony złotych więcej. Dochody za-
planowano o 5 milionów wyższe.
Jeżeli prześledzimy wszystkie działy
i paragrafy, wszędzie zapewnione
jest finansowanie wyższe, niż w
ubiegłym roku. Czekam na czer-
wiec, bo zazwyczaj wówczas jest
ogłaszany ranking gmin, przygoto-
wywanyprzezRegionalnąIzbęOb-
rachunkową. Cd.str.7
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USIŁOWAŁ WYNIEŚĆ
ZE SKLEPU ALKO-
HOL - GDY SIĘ NIE
UDAŁO, ZAATAKO-
WAŁ PRACOWNIKA

Policjanci zatrzymali 21-lat-
ka, który w sobotni wieczór
usiłował ukraść ze sklepu sa-
moobsługowego towar.

Mężczyzna został przyłapany
przez ochronę sklepu na tym,
jak próbował wynieść bez
płacenia butelkę alkoholu. 21-
latek postanowił bronić skra-
dzionego towaru i zaatako-
wał pracownika ochrony.
Agresora uspokoili i zatrzy-
mali policjanci z patrolu, któ-
rzy przyjechali na miejsce.

Zdarzenie miało miejsce w
minioną sobotę po godzinie
20.30 w jednym ze sklepów sa-
moobsługowych na terenie
Kętrzyna. 21-letni mężczyzna
przyszedł do sklepu bez pie-
niędzy, właściwie w zamia-
rze, aby wynieść alkohol nie
płacąc za niego. W tym celu
wybrał z półki jedną butelkę
wódki o wartości 22 złotych.
Gdy przekraczał linię kas zos-
tał przyłapany przez pracow-
nika ochrony. Aby utrzymać
się w posiadaniu trunku, ude-
rzył pracownika ochrony, po
czym wybiegł ze sklepu.
Sprawcę zatrzymali policjan-
ci, którzy przyjechali na miejs-
ce. 21-latek trafił do policyj-
nego aresztu.

Za kradzież rozbójniczą może
mu grozić kara do 10 lat po-
zbawienia wolności.

ab/in

KRONIKA
POLICYJNA

Partia rządząca przygotowała kilka
nowych programów. Jednym z nich
jest tzw. trzynasta emerytura i
renta.- Jednorazowe świadczenie
pieniężne zostanie wypłacone razem

ze świadczeniem przysługującym za
maj 2019 r., w terminie płatności
przewidzianym dla tego świadczenia
(majowe świadczenie i zasiłek prze-
demerytalny wypłacamy w czerwcu,
a zatem jednorazowe świadczenie
przysługujące do tych świadczeń
wypłacimy w czerwcu, w pozos-
tałych przypadkach jednorazowe
świadczenie pieniężne wypłacimy w
maju). Zakład wypłaci je z urzędu.
Nie będzie potrzeby składania
wniosku o to świadczenie – powie-
działa Anna Ilukiewicz, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS
województwawarmińsko-mazur-
skiego.

Obecnie średnia emerytura w
Polsce dla kobiet wynosi 1625,79 zł,
natomiast dla mężczyzn 2633,80zł.
Jeżeli chodzi o województwo
warmińsko-mazurskie, to sumy te
są nieco niższe. W oddziale ZUS w
Elblągu, średnia wielkość emery-
tury dla kobiet wynosi 1551,62zł , a
dla mężczyzn 2525,29zł. W olsz-
tyńskim oddziale sumy te są nieco
inne. Kobiety średnio otrzymują
1570,69 zł, a mężczyźni 2633,80zł.
Wpływ na te stawki może mieć
waloryzacja. Tegoroczna waloryza-
cja jest wyjątkowa, ponieważ jest
zarównokwotowajak iprocentowa.
W tym roku wskaźnik wynosi

102,86%. Oznacza to, że emerytury
i renty wzrosły o 2,86 %. W przy-
padku waloryzacji kwotowej,
będzie to 70 zł brutto. Warunkiem,
aby otrzymać 70 zł waloryzacji, jest
posiadanie przez emeryta odpo-
wiedniego stażu pracy. Dla kobiety
wynosi on 20 lat, a dla mężczyzn -
25 lat. Renty rodzinne oraz renty z
tytułu całkowitej niezdolności do
pracy również wzrosną o 70 zło-
tych. Renty z tytułu częściowej niez-
dolności do pracy wzrosną o
minimum 52,50 zł brutto, a emery-
tury częściowe - co najmniej o 35 zł
brutto.
Nie wszyscy jednak decydują się

przejść od razu na emeryturę.-
Zakład nie zauważył spadku liczby
osób chcących zakończyć swoją ka-
rierę zawodową. Nadal osoby
osiągające pełny wiek emerytalny
składają wnioski o emeryturę i prze-
chodzą na emeryturę. Część takich
osób po spotkaniu z doradcą emery-
talnym i wyliczeniu wysokości eme-
rytury, odkłada moment przejścia
na świadczenie o kilka miesięcy po-
nieważ jest to dla nich korzystniejsze
niż w momencie osiągnięcia wieku
emerytalnego – powiedziała Anna
Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik
Prasowy ZUS województwa war-
mińsko-mazurskiego.

Emeryci i renciści dostaną dodatkowe środki

Jak głosi stara polityczna maksyma,
nową kampanię wyborczą rozpo-
czyna się zaraz po ogłoszeniu wyni-
ków poprzedniej, bo na skuteczną
walkę o głosy potrzeba sporo czasu.
Jednak w naszej politycznej rzeczy-
wistości, jak zwykle i tym razem
mamy do czynienia z przedwy-
borczą „partyzantką”.
Znając kalendarz wyborczy polity-
cy zdają sobie sprawę z wagi wyni-
ków wyborów do Parlamentu Eu-
ropejskiego dla krajowej sceny poli-
tycznej. W sumie „nierozstrzygnię-
te” wybory samorządowe, jak i „wa-
hające” się wyniki sondaży poparcia
dla poszczególnych ugrupowań, za-
powiadają trudną, bo wyrównaną
walkę o większość mandatów w Sej-
mie. O zwycięstwie zadecydować

może więc przypadek, albo jedno –
nawet z pozoru niezbyt ważne – wy-
darzenie lub słowo. Więc i efekt
„pierwszej bramki” uzyskanej na
wiosnę, może wpłynąć na głosy wy-
borców jesienią i zaważyć na zwy-
cięstwie.
Ten efekt znają kibice futbolu, którzy
często powtarzają, że najważnie-
jsze jest strzelenie pierwszego gola, a
potem „już jakoś idzie”: drużyna się
„odblokowuje”, idzie za ciosem, zdo-
bywa kolejne bramki i ostatecznie wy-
grywa. Z kolei utrata pierwszej
bramki wpływa demotywująco na
zawodników, jak i ich kibiców.
Jednak, aby zdobyć tę pierwszą
bramkę, jaką w kategoriach pol-
skiej polityki jest zdobycie jak naj-
większej liczby mandatów deputo-

wanych w PE, trzeba już zacząć kam-
panię, bo czasu jest mało, a wybor-
ców dużo. W wyborach „europej-
skich” kandydaci ubiegają się bowiem
o głosy w bardzo dużych okręgach (u
nas obejmujących Warmię, Mazu-
ry i Podlasie), więc do przekonania
do siebie mają też spory elektorat. A
głównym polem walki o głosy będą
w tych wyborach przede wszystkim
liczne małe społeczności. To rodzi
spore trudności techniczne związa-
ne z kampanią.
Jak pokazały nie tylko ostatnie wy-
bory samorządowe, najlepszą drogą
dotarcia do wyborców w małych oś-
rodkach (i nie tylko) jest bezpośred-
ni kontakt z kandydatem, a to ozna-
cza konieczność przemierzenia przez
nią lub niego setek, o ile nie tysięcy

kilometrów, a więc intensywne pod-
róże po regionie, aby odbyć jak naj-
większą liczbę spotkań.
Skutecznym wsparciem dla tych
działań może być komunikacja z wy-
borcami za pomocą lokalnych me-
diów (jak chociażby „Gazeta War-
mińska”), bo o sprawach europejskich
nasi kandydaci powinni mówić przez
pryzmat lokalnych problemów. Jed-
nak nie oznacza to rezygnacji ze spo-
tów reklamowych, bilbordów, pla-
katów, ulotek i innych wyborczych
utensyliów. To wszystko powinno
być już gotowe i uruchomione (nie-
zależnie od terminu oficjalnego po-
czątku kampanii). Bez tego nawet
najbardziej patriotyczna i z wyso-
kimi umiejętnościami reprezenta-
cja nie będzie w stanie niczego wy-
grać. I nie pomoże nawet „gryzienie
trawy” (chyba, że ze złości i niemo-
cy).
Jak dowiedli psychologowie sportu,
im lepsze drużyny i wyższa ranga za-
wodów, tym słabszy jest efekt „pierw-
szej bramki”. W finałach mistrzostw
świata, gdzie zespoły prezentują

bardzo wyrównany poziom, jest on
najmniejszy. Zgodnie z tą zasadą, w
wyborach do europarlamentu będzie
on z kolei bardzo silny. Bo po pierw-
sze, w grze biorą udział „drużyny” ra-
czej kiepskie – patrząc na aktualny
stan ich przygotowań. A po drugie,
ranga tych „zawodów” też jest bar-
dzo niska, bo w rankingu ważności
wyborów, te do PE zajmują u nas
ostatnie miejsce.
Warto więc chyba wziąć się za kam-
panię i postarać się wygrać te wybo-
ry, aby wygrać i te jesienne.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Już w maju zostanie wypłacona trzynasta emerytura i renta. Średnie świadczenie emerytalne w naszym województwie jest jednak niższe od średniej eme-
rytury krajowej.

Do boju o Brukselę!?
Wygląda na to, że ten kto nie ogląda uważnie telewizji, może nawet nie wiedzieć, że już za niecałe
dwa miesiące odbędą się także w naszym kraju wybory do europarlamentu. Bo oprócz kłótni o miejs-
ca na listach kandydatów i zagrzewania do boju ze strony liderów partii, tak naprawdę kampania
na razie nie ruszyła, chociaż czasu jest już naprawdę niewiele.

W dniu 21 lutego 2019 r. do Sądu Okręgo-
wego w Olsztynie wpłynęło pismo z Depar-
tamentu Kadr i Organizacji Sądów
Powszechnych i Wojskowych informujące, że
Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o
odstąpieniu od reorganizacji polegającej na
zniesieniu IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejo-
nowym w Bartoszycach i przekazaniu rozpo-
znawanych w nim spraw do Sądu Rejo-
nowego w Olsztynie.
-Jednocześnie przypomnę, że wciąż planowane
jest przeprowadzenie zmian organizacyjnych
polegających na zniesieniu wydziałów pracy w
Sądach Rejonowych w Biskupcu i Szczytnie
wraz z przekazaniem rozpoznawanych w nich
spraw do wydziałów pracy w innych sądach
naszego okręgu - powiedział Olgierd

Dąbrowski-Żegalski, Sędzia Sądu Okręgo-
wego w Olsztynie, jednocześnie jego rzecz-
nik prasowy.
Zmiany organizacyjne w wyżej wymienio-
nych sądach są podyktowane niskim, ma-
lejącym z roku na rok wpływem spraw z
zakresu prawa pracy do wydziałów przewi-
dzianych do likwidacji. Zdaniem rzecz-
nika,planowana reorganizacja umożliwi
prezesom sądów rejonowych sprawniejsze za-
rządzanie pracą w podległych im jednostkach
poprzez np. skierowanie sędziego do orzeka-
nia w bardziej obciążonym wydziale.
Przeprowadzenie wyżej wymienionych
zmian planowane jest z dniem 1 kwietnia
2019 r.

red

Decyzją Ministra Sprawiedliwości Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Bar-
toszycach nie zostanie zlikwidowany. Planowana reorganizacja wydziałów pra-
cy w sądach rejonowych okręgu olsztyńskiego w pozostałym zakresie pozosta-
je bez zmian.
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Budynek Sądu Rejonowego w Bartoszycach

Wypałty w maju i czerwcu

Sąd pracy pozostaje w Bartoszycach



Nauczyciele z województwa war-
mińsko-mazurskiego opowiedzieli
się za strajkiem. Dane cząstkowe z
placówek należących do Związku
Nauczycielstwa Polskiego wy-
glądają tak, że 479 placówek opo-
wiedziało się za strajkiem, a w
sześciu placówkach strajku nie bę-
dzie, z tego powodu, że nie
osiągnięto tam 50% frekwencji w
referendum, albo pracownicy wy-
powiedzieli się przeciw strajkowi.
Chociaż są to tylko wyniki
cząstkowe, to jednak już pokazują,
że środowisko oświatowe chce
dążyć do wywalczenia podwyżek.
Średni udział w referendum wy-
niósł 80%, z tego średnio 85% opo-
wiedziało się za strajkiem. Są to
procenty wyciągnięte z tych 485
placówek na Warmii i Mazurach,
z których dane spłynęły do

Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Warto jednak zaznaczyć, że
to nie oznacza, że we wszystkich
tych placówkach strajk będzie miał
miejsce.
- Referendum strajkowe odbywało
się w formule tajności, więc pracow-
nicy mieli pełną swobodę w podej-
mowaniu decyzji. Teraz będą już
musieli podjąć indywidualną de-
cyzję, przed dniem ósmego kwiet-
nia, czy wpisać się na listę
strajkujących. Jest więc jeszcze pe-
wien znak zapytania odnośnie
liczby, która rzeczywiście będzie w
strajku uczestniczyć – powiedział
Janusz Koziński, Prezes Okręgu
War mi ń sko - Ma z u r sk i e g o
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego.
W tym momencie warto również
przypomnieć, że jeżeli nauczyciel

zdecyduje się uczestniczyć w
strajku, to za dni, w których będzie
strajkować, nie otrzyma wynagro-
dzenia. To jest, jeden z tych ele-
mentów, który może sprawić, że
jednak mniej pracowników oś-
wiaty zdecyduje się strajkować.
Jeżeli strajk dojdzie do skutku, to
wtedy może się zdarzyć sytuacja, że
placówka oświatowa zostanie za-
mknięta.- Opiekę uczniom powi-
nien zapewnić dyrektor szkoły. Przy
założeniu, że sto procent pracowni-
ków będzie strajkować, w takim
przypadku opieka spadnie na barki
rodziców – dodaje Janusz Koziń-
ski.
Gdy dojdzie do takiej sytuacji, to
rodzice, którzy nie mają z kim zos-
tawić dziecka, gdy przedszkole,
szkoła lub żłobek są zamknięte
mogą skorzystać z zasiłku opie-

kuńczego. Są jednak pewne wa-
runki: zasiłek, do którego należy
dołączyć oświadczenie o nieprze-
widzianym zamknięciu placówki,
przysługuje, gdy o zamknięciu ro-
dzic dowiaduje się na mniej niż 7
dni przed tym zamknięciem. Za-
siłek w tym przypadku można
uzyskać tylko na dzieci do lat 8.

Zasiłek wypłacany jest w wyso-
kości 80 proc. wynagrodzenia.
Można o niego wystąpić wtedy,
gdy nie ma innych członków ro-
dziny, którzy mogą dziecku za-
pewnić opiekę.
W poniedziałek przedstawiciele
związków zawodowych, próbowali
jeszcze porozumieć się z przedsta-

wicielamirządu,aleostatecznieroz-
mowy nie przyniosły żadnych efek-
tów i mają być jeszcze konty-
nuowane 1 kwietnia. Jeżeli nie uda
się osiągnąć kompromisu, to 8
kwietniadojdziedostrajku.Przypo-
mnijmy, że związkowcy domagają
się tysiąca złotych podwyżki do wy-
nagrodzenia zasadniczego. raf

Nauczyciele chcą strajkować
Wyniki cząstkowe z przeprowadzonego w placówkach oświatowych referendum, wskazują na
to, że może dojść do wielkiego strajku nauczycieli.
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Pierwszego kwietnia wchodzi w
życie duża część nowelizacji
ustawy o ratownictwie medycz-
nym. Główna zmiana polega na
tym, że świadczenie usług ratow-
nictwa medycznego, będą mogły
realizować tylko podmioty pub-
liczne.
- W naszym województwie były
dwa podmioty niepubliczne, które
łącznie obsługiwały osiemnaście ze-
społów ratownictwa medycznego.
Trzynaście zespołów kołowych i pięć
zespołów wodnych, które były ze-
społami sezonowymi. Z racji tego,
że te podmioty wypadły z obiegu,
powstało w naszym województwie
konsorcjum, złożone z podmiotów
publicznych, którego liderem jest
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ra-
tunkowego w Olsztynie. W ostat-

nich dniach, dzięki dużemu zaan-
gażowaniu tych podmiotów, udało
się rozstrzygnąć ofertę. Możemy za-
pewnić, że zespoły ratownictwa me-
dycznego, pierwszego kwietnia będą
normalnie dostępne dla mieszkań-
ców. Wszyscy, którzy wchodzą w
skład konsorcjum, dołożą wszelkiej
staranności, żeby efekt pracy był
jeszcze lepszy – powiedział Krzysz-
tof Kuriata, Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Warmińsko-
Mazurskim Urzędzie Wojewódz-
kim.
Ważne jest również to, że osoby za-
trudnione w podmiotach prywat-
nych nie pozostaną bez pracy.-
Mamy informacje, że większość
osób, które pracowały w podmio-
tach prywatnych będzie miało

pracę. Największe zawirowania
były w rejonie Giżycka. Teraz ten
rejon będzie obsługiwany przez
Szpital Powiatowy w Bartoszycach,
a druga część czyli Wydminy, będą
obsługiwane przez Olecko. Te osoby,
które chciały złożyć ofertę pracy,
według naszych informacji, taką
pracę otrzymały – mówi Krzysztof
Kuriata.
W województwie warmińsko-ma-
zurskim jest w tej chwili 80 ze-
społów ratownictwa medycznego,
w tym tych pięć wodnych, a od
pierwszego lipca będzie ich 81, po-
nieważ powstanie nowy zespół ra-
townictwa medycznego w Bra-
niewie.
Istotna informacja z punku widze-
nia pacjenta jest taka, że nie od-
czuje on żadnych zmian. Nie

zmieni się sposób wzywania pogo-
towia ratunkowego, a także nie
ulegnie zmianie szybkość dojazdu
karetki do pacjenta. W tym mo-
mencie warto przytoczyć również
pewne liczby. Zgłoszeń do ratow-
nictwa medycznego na Warmii i
Mazurach jest około 170 tysięcy w
roku, a wyjazdów karetek około
130 tysięcy.
Jeżeli natomiast chodzi o pie-
niądze, to kontrakt na ratownic-
two medyczne w województwie
warmińsko-mazurskim wynosi 72
miliony złotych od konsorcjum.
Jest to kontrakt podpisany na dzie-
więć miesięcy z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Wejdzie on w
życie właśnie pierwszego kwietnia.
Nowelizacja ustawy o ratownic-
twie medycznym nie zmieni także

sytuacji ratowników.- Ratownicy
medyczni od zeszłego roku otrzy-
mują dodatkowe finansowanie, na-
tomiast forma zatrudnienia, to jest
relacja pomiędzy pracodawcą i pra-
cownikiem, a z tym jest naprawdę
różnie. W jednym miejscu jest to
kontrakt, w innym umowa o pracę.
W części miejsc ratownicy po pro-

stu wolą być na kontrakcie, ponie-
waż dzięki temu dostają więcej pie-
niędzy. Zmiany, które nastąpią w
ratownictwie medycznym od pierw-
szego kwietnia, nie będą miały na to
wpływu – dodaje Andrzej Za-
krzewski, Dyrektor Warmińsko-
Mazurskiego Oddziału NFZ.
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Od kwietnia nastąpią spore zmiany
w ratownictwie medycznym
Od 1 kwietnia system ratownictwa medycznego będzie upaństwowiony. Usługi będą mogły realizować tylko podmioty pub-
liczne.

Protesty nauczycieli w Warszwie Źródło; ZNP

Od prawej; Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim i Andrzej
Zakrzewski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ.

- Rolnictwo to ostatni bastion pol-
skiego kapitału w gospodarce. Siłą
naszego rolnictwa są bowiem
gospodarstwa rodzinne, które pro-
dukują zdrową i wysoką jakościowo
żywność. Naszym celem jest obrona
rynku krajowego i ochrona naszych
rodzin. Nasze dzieci zasługują na
to, abyśmy zapewnili im bezpieczną
przyszłość – taką informacje
możemy przeczytać na oficjalnej
stronie AGROunii.
Jan Heichel, prezes Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej uważa,
że postulaty przedstawiane przez
AGROunię nie są możliwe do
zrealizowania.- Trzeba mieć realne
postulaty, które są możliwe do zrea-
lizowania. Patrząc na postulaty,
które przedstawia AGROunia, to
one działają w strukturach unii eu-
ropejskiej, ale my nie jesteśmy w sta-
nie ich zrealizować i zamknąć
granic Polski. Trzeba pamiętać, że
mamy sześciomiliaradową nad-
wyżkę eksportową w produktach

rolnych, więc my musimy te pro-
dukty wysłać za granicę.
AGROunia w swoich postulatach
domaga się m.in. wprowadzenia
przepisów nakładających na sklepy
wielkopowierzchniowe obowiązku
oferowania do sprzedaży produk-
tów rolno-spożywczych z mini-
malnym udziałem 51 proc.
produktów pochodzenia i produk-
cji krajowej. Graficznego oznako-
wania produktów rolno-
spożywczych flagą kraju pocho-

dzenia produktu. Uzdrowienia sa-
morządu rolniczego i przepro-
wadzenia reform izb rolniczych, a
także tego, żeby państwo podjęło
natychmiastową interwencję w
celu uratowania rynku trzody
chlewnej.
O problemie z trzodą chlewną
mówił także Jan Heichel.- Jest pro-
blem z trzodą chlewną i on już trwa
osiem miesięcy, czyli od czasu kiedy
te ceny pospadały. Teraz jeszcze do-
chodzi afrykański pomór świń i sy-

tuacja hodowców trzody chlewnej
jest tragiczna. My produkujemy
znacznie mniej mięsa niż zjadamy,
a jeżeli chodzi przemysł mięsny to
nie mamy żadnego rodzimego
zakładu. Chodzi o zakład, w któ-
rym jest większościowy państwowy
kapitał zakładowy.
Wiadomo, że sytuacja rolnictwa w
Polsce zmienia się szybko. Trzy lata
temu był problem z mlekiem, teraz
jest problem z trzodą chlewną, a
również nie można zapominać o
tym, że około 20% dochodu rol-
nika, w tym roku zabrała susza.
W tym momencie warto sobie po-
stawić pytanie, czy sytuację mogą
poprawićzmianynaszczeblusamo-

rządu rolniczego?. - Jeżeli chodzi o
uzdrowieniesamorządu, tobędąwy-
bory do Izb Rolniczych. Tam można
wystartować i wtedy próbować zmie-
nić samorząd. Moim zdaniem po-
trzebne jest poszerzenie kompetencji
Izb Rolniczych, żeby mieć większy
wpływ na politykę w otoczeniu rol-
nictwa – zakończył Jan Heichel.
Przypomnijmy, że ostatnim czasie
doszło do wielkiego protestu, który
został zorganizowany przez AG-
ROunie w Warszawie. Rolnicy
podpalili opony, a na drogach i
chodnikach porozrzucali jabłka i
świńskie głowy. Protesty te mają
być w najbliższym czasie powta-
rzane. raf

Strajki rolników bez konkretnych postulatów
Rolnicy AGROunii, czyli ogólnopolskiego ruchu rolników zaostrzają strajk. Ich postulaty jednak nie są możliwe do spełnienia.



- Za rower miejski są odpowie-
dzialni drogowcy miejscy. Problem
jest jednak taki, że w tym przy-
padku, aby podjąć jakieś
działania, trzeba czekać na za-
twierdzenie budżetu miasta. Jest
on uchwalany przeważnie pod ko-

niec roku, a teraz z uwagi na wy-
bory samorządowe został uchwa-
lony na początku tego roku.
ZDZiT więc czekał, aż pieniądze
zostaną zatwierdzone przez radę,
a dopiero następnie ogłoszony zos-
tał przetarg. W innych miastach
środki na rower miejski są wpisane
w długoletnią perspektywę finan-
sową i my też powinniśmy do tego
dążyć – powiedział Paweł Klo-
nowski, radny miasta Olsztyn.
Olsztyn ogłaszając co roku prze-
targ, wydaje więcej środków.- My
więcej płacimy za rowery niż w in-
nych miastach, wybierając co roku

firmę w przetargu. Firma jak wie,
że będzie przez kilka lat obsługi-
wać ten system w danym mieście,
to może spokojnie przemalować
rowery na kolor jaki dane miasto
sobie zażyczy, a także lepiej jest w
stanie te rowery przygotować –
dodaje Paweł Klonowski.
Piątego marca miało nastąpić
otwarcie kopert z ofertami od
firm, które ewentualnie chcą zos-
tać operatorem systemu w
Olsztynie. Wszystko jednak prze-
sunęło się w czasie- W związku z
pytaniami jednego z potencjalnych
wykonawców nastąpiła zmiana

zapisów SIWZ, a tym samym ter-
min składania ofert został przesu-
nięty na 15 marca 2019 roku –
powiedział Michał Koronowski,
rzecznik prasowy ZDZiT w
Olsztynie.
Prezydent Piotr Grzymowicz
poinformował, że tylko jedna
firma wystartowała w przetargu.
- Jako jedyną ofertę obsługi sys-
temu ORM złożyła firma Roovee,
która pilotowała ubiegłoroczny
projekt. Wszystko wskazuje na to,
że już na „wielką” majówkę ro-
wery miejskie najnowszej generacji
powrócą na ulice Olsztyna w jesz-

cze większej liczbie i z nowymi sta-
cjami dokującymi.
W tym roku system będzie dużo
większy niż w roku poprzednim.
Mieszkańcy w głosowaniu mogli
sami zdecydować, gdzie chcą aby
stacje roweru miejskiego zostały
umieszczone. Na podstawie
głosów internautów wybrano 5
stacji, które cieszyły się najwięk-
szym zainteresowaniem. Są to:
Tuwima/Wawrzyczka,Wilczyń-
skiego/Popiełuszki, Warsza-
wska/Obrońców Tobruku,
Bartąska/Złota (Osiedle Zaci-
sze) i Sikorskiego/Wilczyń-

skiego. Kolejne pięć lokalizacji
wybrał ZDZiT.
- Uważam, że jeszcze będzie ten
system dwa razy za mały, ale jest
to już dobry krok. Teraz będziemy
mieli pomiędzy 20 a 30 stacji, więc
będzie już dosyć fajnie – dodaje
Paweł Klonowski.
Zainteresowanie włączeniem się
do systemu wyraził też Uniwersy-
tet Warmińsko - Mazurski i
olsztyńskie galerie handlowe.
Dzięki temu ich ostateczna liczba
może oscylować w granicach 30
stacji.
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Olsztyński Rower Miejski może wystartować w maju
W wielu miejscowościach System Roweru Miejskiego wystartował już od marca. W Olsztynie natomiast wczesną wiosną na rowerze miejskim mieszkańcy nie pojeżdżą.

Rower miejski w Olsztynie
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CO DALEJ Z POLSKĄ
SZKOŁĄ…?

To już trzeci rok mija od kiedy obo-
wiązuje nowe Prawo Oświatowe
czyli Ustawa przyjęta w ramach
reformy systemu oświaty w 2017
roku. Miały być normowane i zmie-
nione na lepsze kwestie zapisane we
wcześniejszej ustawie o systemie oś-
wiaty, a okazuje się, że obecnie w pol-
skiej szkole jest coraz gorzej, panuje
coraz większy chaos organizacyjny,
finansowy, edukacyjny,
przekładający się na złe emocje dy-
rektorów szkół, nauczycieli, uczniów
i ich rodziców.
W ostatnich dniach dużo mówi się
o fali akcji protestacyjnych,
zbliżającym się strajku nauczycieli,
którzy oczekują godziwych wyna-
grodzeń, za swoją jakże trudną i od-
powiedzialną pracę. Większość
społeczeństwa polskiego popiera
nauczycieli w ich żądaniach. Przed-
stawiciele rządu zapewniają, że
podwyżka nauczycielom się należy
i systematycznie ją otrzymują…jed-
nak nie jest to prawda. Minister Za-
lewska obiecuje podwyżki od po-

czątku swojego urzędowania, jed-
nak nic z tego nie wynika, to tylko
piękne, ale puste słowa. Planowany
strajk, jest następstwem wprowa-
dzanej od 3 lat reformy edukacji,
opartej na kłamstwach oraz lekce-
ważeniu głosu i oczekiwań nau-
czycieli oraz rodziców. Zadań nau-
czycielom przybywa, warunki nau-
czania są coraz gorsze, a podstawy
programowe przeładowane. Nau-
czyciel powinien być kreatorem, a nie
tylko wykładowcą. To w rękach
nauczyciela leży przyszłość młode-
go pokolenia .
Wydłużona przez obecny rząd

ścieżka awansu zawodowego ogra-
nicza pedagogom szybszy awans, a
tym samym możliwość dochodzenia
do wyższych zarobków. Przeciwko
realizowanej polityce oświatowej
Minister Anny Zalewskiej w sposób
bardzo zdecydowany występują
także samorządy. Gminy z wielkim
wysiłkiem organizacyjnym i finan-
sowym, często kosztem zadłużenia
gminy, przejęły na swoje barki
wdrażanie reformy. Obecnie po-
noszą jej negatywne skutki. Wład-
ze samorządowe z wielkim niepo-

kojem analizują wydatki oświato-
we, które wpływają na pogarszającą
się sytuację finansową ich gmin.
Często wydatki na oświatę pono-
szone są kosztem realizacji zadań z
innych dziedzin życia społecznego,
które zostały zaplanowane w stra-
tegiach i programach przyjętych
przez gminy. Otrzymywana przez sa-
morządy subwencja oświatowa jest
niewystarczająca. Samorządy
muszą dofinansowywać oświatę na
poziomie 40-50% rocznie. W mniej-
szych gminach ten procent wzrasta.
Dlatego też samorządy w sposób zde-
cydowany domagają się i oczekują
rekompensaty za wykonywane, a
niedoszacowane zadania związane
z wdrażaniem reformy systemu oś-
wiaty. Wiele z nich planuje przy-
gotowanie pozwów i na drodze
sądowej chcą domagać się zwrotu
kosztów poniesionych w związku z
reformą od Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Słuchając w parlamencie czy w me-
diach, optymistycznych wystąpień
Minister Zalewskiej oraz przedsta-
wicieli Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, odnosi się wrażenie, że
wdrażanie reformy odbywa się zgod-
nie z założeniami, a środki finansowe

są przekazywane samorządom
zgodnie z potrzebami i zgodnie z
harmonogramem. Niestety rze-
czywistość jest zupełnie inna i Mi-
nister Zalewska dobrze zdaje sobie
z tego sprawę. Może stąd jej decyz-
ja o startowaniu w wyborach do
Parlamentu Europejskiego? Może
lepiej zostawić problemy w oświa-
cie innemu ministrowi?
Obserwując działania rządzących
można śmiało stwierdzić, że ich
dalsze decyzje pogłębiają chaos w oś-
wiacie. Problemy merytoryczne, or-
ganizacyjne i finansowe będą na-
rastały i wywoływały ciągłe kon-
trowersje i niezadowolenie wszystkich
zainteresowanych. Frustracja i od-
chodzenie nauczycieli z zawodu są
faktem, rodzice uczniów są zanie-
pokojeni przyszłą edukacją swoich
dzieci, a władze samorządowe z
wielkim trudem planują budżety.
Jako opozycja parlamentarna przy-
gotowujemy się do poprawy sytua-
cji w oświacie. Jeżeli po wyborach
parlamentarnych dane nam będzie
przejąć odpowiedzialność za kraj,
priorytetem będzie edukacja.
Należy ustabilizować sytuację w
szkołach, a następnie stopniowo
tworzyć warunki do rozwoju no-

woczesnej edukacji. Polska szkoła nie
jest w stanie przejść kolejnej reformy,
ale będziemy proponować spokojne
i zdecydowane zmiany w jej funk-
cjonowaniu we współpracy z sa-
morządami, nauczycielami i rodzi-
cami. Przywrócimy należną pozycję
nauczycielom, oraz stworzymy wa-
runki, w których ich wynagrodzenia
będą mogły realnie wzrosnąć.
Szkole potrzebna jest stabilizacja, na-
leży zapewnić uczniom spokój i
bezpieczeństwo w trakcie nauki i
licznych zajęciach dodatkowych.
Wsparcie muszą otrzymać ucznio-
wie bardzo zdolni, którzy chcą roz-
wijać talenty oraz Ci, którzy mają
braki wynikające z dysfunkcji. Nie-

zbędna jest zmiana podstaw pro-
gramowych, wykonana przez apo-
litycznych ekspertów, a zmiany po-
winny być konsultowane z nauczy-
cielami – praktykami oraz rodzi-
cami.
Trzeba odsunąć polityków od decy-
dowania o tym, czego mają uczyć się
dzieci i młodzież w szkołach. Szkoła
ma być apolityczna i nowoczesna,
zmieniać się wraz ze zmieniającym
się światem. Szkołę muszą tworzyć
wspólnie: uczniowie, rodzice i nau-
czyciele. Nauka musi być dla dziec-
ka przygodą i odkrywaniem świata,
a chodzenie do szkoły powinno być
przyjemnością.

Anna Wasilewska,
Poseł na Sejm RP
Klub Parlamentarny PO-KO

KOMENTARZ Z ULICY WIEJSKIEJ

Budżet państwa nie jest
studnią bez dna
Nie mam wątpliwości, że nau-
czyciele i inni pracownicy szkół
zasługują na to, żeby godnie za-
rabiać. Przez dwie kadencje
rządów Platformy Obywatelskiej ta
grupa zawodowa była bardzo za-
niedbywana, ponad 40000 nau-
czycieli odeszło z pracy. Zamknię-
to 2500 szkół. Dziś opozycja cy-
nicznie wykorzystuje strajk nau-
czycieli, żeby uderzać w rząd, siać
ferment i wprowadzać chaos, bez
względu na wszystko.
Szkoda, że w trakcie rządów koa-
licji PO-PSL nikt nie myślał o po-

prawie warunków pracy i płacy
nauczycieli. Oczywiście prawem
nauczycieli, tak jak i innych grup
zawodowych, jest protestować. Nie
może to się jednak odbywać kosz-
tem dzieci, ponieważ to ich dobro,
a nie kwestia wynagrodzenia jest
na pierwszym planie. Nawoływa-
nie do strajków w trakcie egzami-
nów uważam za bardzo zły po-
mysł. Gdyby część nauczycieli
mimo wszystko zdecydowała się
strajkować w tym czasie, Minis-
terstwo Edukacji Narodowej przy-
gotowuje rozwiązania, które spra-
wią, że nie odbędzie się to kosztem
młodzieży. Wierzę jednak, że nau-

czyciele podejmą dialog i wspólnie
wypracujemy kompromis. Jesteśmy
otwarci na rozmowy i racjonalne
propozycje. Dziś Prawo i Spra-
wiedliwość naprawia zaniedba-
nia koalicji PO-PSL. Na polu oś-
wiaty były one bardzo poważne.
Niemożliwe jest zrobienie wszyst-
kiego od razu. Jest to proces stop-
niowy. Od początku dostrzegaliś-
my potrzebę zmian sygnalizowaną
nie tylko przez nauczycieli, ale
również przez rodziców uczniów i
przystąpiliśmy do pracy. Liczba
nauczycieli wzrosła o ponad 7000.
Zapewniamy obiecane nauczycie-
lom podwyżki - łącznie ponad
15%. Dwie zostały już wprowa-
dzone, a kolejna, trzecia zaplano-

wana jest na wrzesień. Zlikwido-
waliśmy też tzw. "godziny karcia-
ne" wprowadzone przez naszych
poprzedników, którymi zmuszono
nauczycieli do dodatkowej pracy
za darmo. W trakcie naszych
rządów sytuacja nauczycieli
znacznie się poprawiła i wszyscy
chcielibyśmy, aby polepszyła się
jeszcze bardziej, a nauczyciele
czuli się docenieni pod względem
finansowym. Do tego potrzeba
jednak czasu i cierpliwości, po-
nieważ nawet mimo najlepszych
chęci nie można wszelkich planów
osiągnąć natychmiast. Wszystko
odbywa się stopniowo. Zaplano-
wany na ten rok budżet, mimo
bardzo dobrych wyników gospo-

darczych, nie jest studnią bez dna.
Nikt nie ma wątpliwości, że edu-
kacja jest bardzo ważna, a nau-
czyciele powinni być wynagra-
dzani adekwatnie do wykonywa-

nej pracy. Tak samo jak pracow-
nicy każdej grupy zawodowej.
Celem Prawa i Sprawiedliwości jest
to, aby Polacy mogli w Polsce god-
nie zarabiać i godnie żyć. Konsek-
wentnie do tego dążymy.

Iwona Arent, Poseł
na Sejm RP
Klub Parlamentarny PiS

KOMENTARZ Z ULICY WIEJSKIEJ



Olsztyn - 27 marca 2019 r. (środa)
godz. 20:00. Miejsce: Sala pod Am-
fiteatrem, ul. Okopowa. Międzyna-
rodowyDzieńTeatru.Autoremspek-
taklu Teatru Playback self 3.0 jest
Widz. Ale nie jakiś, nie ogólny, lecz
konkretna osoba, która podejmuje
świadomądecyzjęotym,że jegohis-
toria zostanie odegrana na scenie.
Scena,naktórejodbywasięspektakl,
jest jednocześnie miejscem ze
wspomnień opowiadającego,a akcja
spektaklu dzieje się w stworzonym
przez niego świecie. Wstęp Wolny.
Olsztyn - 31 marca 2019 r. (niedzie-
la) godz. 17:00 Miejsce: Kamienica
Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3.
Koncert: MODERATO: WIOSEN-
NY MISZ MASZ. Działający przy
Miejskim Ośrodku Kultury zespół
Moderato powstał w kwietniu 1984
rokuwOlsztynie.Początkowobyłato
grupa żeńska, wywodząca się z chó-
ru Zespołu Pieśni i Tańca „Olsztyn”.
Później dołączyli do niej także
mężczyźni z tego samego zespołu, a
także z chóru olsztyńskiej rozgłośni
Polskiego Radia. Wstęp Wolny.
Elbląg - 29 marca 2019 r. (piątek)
godz. 18.00. #czytElnia to cykl spot-
kańautorskich,którebędąodbywały
się w Bibliotece Elbląskiej przez cały
rok,kolejnymgościemwramachcyk-
lu #czytElnia będzie Wojciech Gó-
recki, spotkanie wokół książki „Bu-
ran. Kirgiz wraca na koń”. Zaprasza-
my do sali kinowej biblioteki (ul. św.
Ducha 3-7). Wstęp wolny.
Barczewo - 29 marca 2019 r (piątek
) godz. 19:00 w Skarbcu Kultury
Europejskiej przy ul.Grunwaldz-
kiej15 odbędzie się spektakl Teatru
Wiejskiego Kiersztanowo. "Pożąda-
niewcieniupokrywki"JackaGetnera
. Zapraszamy.
Gietrzwałd - 31 marca 2019 r. (nie-
dziela)godz.18:00.Spektakl słowno-
muzyczny "Twój wybór" Miejsce:
Gimnazjum Gminne im. ks. Woj-
ciechaZinka,ul.Klonowa1. Dowiel-
kopostnej refleksji zapraszamłodzież
zeszkółgietrzwałdzkich, Biesalaoraz
Chór Warmii i Mazur. Wstęp Wol-
ny.
Lidzbark Warmiński - 30 marca
2019 r. (sobota) godz. 17:00.
OranżeriaKulturyzapraszanaotwar-
ciewystawybrytyjskiegoartystyAla-
naWeatherilla,któryod20latmiesz-
ka w Polsce – obecnie pod Dobrym
Miastem. Maluje głównie olejami i
akwarelami. Bezpłatne zaproszenia i
zapisy: oranzeria@lidzbarkw.pl oraz
tel. 517 262 146.
Mrągowo - 30 marca 2019 r. (so-
bota) godz. 10:00. RAJD Rowerowy
- Gdzie znajdowała się synagoga?
Zbiórka: Mrągowskie Centrum In-
formacjiTurystycznej,ul.Warszawska
26. Przebieg: Mrągowo – Mikołajki
(ok. 30 km.) – Przerwa- zwiedzanie
cmentarza żydowskiego, restauracja
–Mrągowo(ok.30km.).ŁĄCZNIE:
ok. 60 km
Stawiguda - 8 kwietnia 2019 r. (po-
niedziałek) godz. 17:00 otwarcie
wystawy Amatorskiej Twórczości
ArtystycznejWATA2019.Miejsce:w
sali Gminnego Ośrodka Kultury w
Stawigudzie. Zaprezentowane zo-
stanąpracemieszkańcówgminySta-
wiguda i okolic, którzy nieprofesjo-
nalnie tworzą wyroby artystyczne
użytkowe i dekoracyjne w różnych
technikach. Zapraszamy.

Wyb.(mar)

KRÓTKO

„Rowerowy Maj”, czyli siłą mięśni do szkoły
„Rowerowy Maj”, poprzez zabawę

połączoną z elementami rywalizacji, po-
pularyzuje rower jako środek transportu
do szkoły, uczy dobrych i zdrowych na-
wyków, które utrzymują się również po za-
kończeniu kampanii. „Rowerowy Maj”
skutecznie zmienia okolice szkół i przed-
szkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne
rowerzystom, zmniejszając liczbę samo-
chodów dowożących dzieci.
Zasady kampanii są bardzo proste: każdy
przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w
maju dotrze na lekcje w sposób aktywny:
na rowerze, hulajnodze, rolkach czy de-
skorolce, otrzymuje naklejki do rowero-
wego dzienniczka i na wspólny plakat kla-
sowy. Najaktywniejsi uczestnicy otrzymują
drobne nagrody od sponsorów.
W tym roku w Elblągu w akcji weźmie

udział trzynaście szkół podstawowych
oraz jedno przedszkole. (SP1, SP3, SP4,
SP6, SP8, SP9, SP12, SP14, SP18, SP19,
SP21, SP25, Szkoły Anglojęzyczne RE-
GENT, Niepubliczne Przedszkole BRA-
TEK)
Kampania rozpocznie się 6 maja i potrwa
do 31 maja. Dzieci, które chcą wziąć
udział w akcji
dostarczają do koordynatora szkolnego
zgodę podpisaną przez rodzica.
W porównaniu do zeszłego roku już
możemy powiedzieć, że mamy rekord
frekwencji. W poprzedniej edycji w samym
Elblągu w akcji wzięło udział prawie 700
uczniów z czterech szkół.
W sumie dzieci i pracownicy odbyli bli-
sko 18 tysięcy aktywnych dojazdów, a ro-
werowa frekwencja wyniosła 34 proc.

„Rowerowy Maj”, to największa w Polsce kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych
oraz grona nauczycielskiego. Elbląg również włącza się do tej akcji.

Rowerowy maj w Elblągu
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Zgodnie z ustawą o działalności
leczniczej, po zasięgnięciu opinii
komisji konkursowej Prezydent
Elbląga mógł w przypadku dwóch
nierozstrzygniętych konkursów za-
trudnić Mirosława Gorbaczewskie-
go na stanowisko dyrektora Szpita-
la.FunkcjędyrektoraMirosławGor-
baczewski pełnić będzie od marca
2019 do marca 2025 roku.
Mirosław Gorbaczewski ukończył

studia wyższe w Wojskowej Akade-
mii Medycznej w Łodzi na Wy-
dziale Lekarskim. W 2007 roku
ukończyłstudiapodyplomowewza-
kresie Zarządzania i Marketingu w
SłużbieZdrowia.Wlatach2003-2006
pełnił funkcję dyrektora Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekar-
skiej w Braniewie. W latach 2006-
2011 był dyrektorem 110 Szpitala
Wojskowego w Elblągu, a po prze-

mianowaniu tej placówki w Elbląski
Szpital Specjalistyczny z Przychod-
nią był jego dyrektorem w latach
2011-2016.Odgrudnia2016rokudo
lutego 2019 roku był dyrektorem
Szpitala Miejskiego im. św. Jana
Pawła II w Elblągu (placówka po-
wstała z połączenia dwóch szpitali -
ElbląskiegoSzpitalaSpecjalistycznego
zPrzychodnią iSzpitalaMiejskiego).

red

Mirosław Gorbaczewski został ponownie
dyrektorem Szpitala Miejskiego w Elblągu
Na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego w lutym i marcu br. przeprowadzony był konkurs. Postępowania konkursowe nie zostały jednak rozstrzygnięte,
ponieważ zgłosił się tylko jeden kandydat (w obu przypadkach był nim Mirosław Gorbaczewski).

Pod koniec lipca 2018 roku pod-
czas nadzwyczajnej sesji, olsz-
tyńscy radni zdecydowali o
ograniczeniu sprzedaży alkoholu
w Olsztynie. Mieszkańcy byli prze-
ciwko takiemu rozwiązaniu, ale
radni ich głosu nie posłuchali.
Przegłosowana uchwała przewi-
duje zakaz prowadzenia sprzedaży
napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia poza miejs-
cem sprzedaży w godzinach
nocnych pomiędzy 22.00 a 6.00.
Zakaz wszedł w życie na początku
września 2018 roku. – Od mo-
mentu wejścia w życie tej uchwały
my oczywiście, głównie za pośred-
nictwem policji, monitorujemy sy-
tuację w kilku miejscach. Jest w nich
blisko 30% spadek interwencji po
godzinie 22, w związku z nietrzeź-

wością. Mamy informację również
z izby wytrzeźwień, gdzie spadła
liczba osób przywożonych po godzi-
nie 22- powiedział Dyrektor Miej-
skiego Zespołu Profilaktyki i
Terapii Uzależnień, Błażej Gaw-
roński.
Trzeba również powiedzieć, że
Szpitalne Odziały Ratunkowe
także zauważyły znaczny spadek
pacjentów, którzy trafiali do nich w
stanie nietrzeźwości. Jest również
zdecydowanie mniej zgłoszeń na
Mapie Bezpieczeństwa. Tam
mieszkańcy mogą zgłaszać, w
jakim miejscu miasta dochodzi do
przekroczeń przepisów. Jeżeli cho-
dzi o spożywanie alkoholu „pod
chmurką”, czy zakłóceń po-
rządku.Tych zgłoszeń jest znacznie
mniej.

- Ciekawa sytuacja jest na granicy
miasta z gminą Stawiguda, mowa
o Tęczowym Lesie. Tam znajdują
się sklepy, które już należą do innej
gminy i właśnie w tych miejscach
ilość zgłoszeń zaczyna rosnąć. Czyli
widzimy, że przesuwa się to z rejo-
nów Olsztyna na sąsiednią gminę -
dodaje Błażej Gawroński.
Warto także spojrzeć na statystyki
przygotowane przez Straż Miejską.
Od 5 września 2018 roku do 19
marca 2019 roku strażnicy miejscy
w Olsztynie zanotowali 76 inter-
wencji, a w analogicznym okresie
rok wcześniej tych interwencji było
100. Są to interwencje z artykułu
51, mówiącego o zakłóceniu spo-
koju, porządku publicznego i spo-
czynku nocnego.
Mieszkańcy, zwłaszcza miesz-

kający w centrum Olsztyna, są bar-
dzo zadowoleni.- Codziennie przy-
chodzą do mnie mieszkańcy z
podziękowaniem, że udało się to
wprowadzić. Mowa szczególnie o
wspólnocie mieszkaniowej przy
ulicy Grunwaldzkiej, ponieważ byli
oni bardzo poważnie doświad-
czani, w związku z tym, że jest tam
skupisko sklepów całodobowych.
Teraz mieszkańcy twierdzą, że żyją
już jakby w innym świecie -po-
twierdził Błażej Gawroński.
Dużo mówiło się również o tym, że
wprowadzenie tego zakazu, sprawi,
że małe sklepy będą musiały zos-
tać zamknięte, ponieważ zabierze

się im większą część utargu. Dy-
rektor zapewnia jednak, że nikt z
właścicieli sklepów nie zgłosił się
do niego z pretensjami odnośnie
nocnego zakazu sprzedaży alko-
holu.
Jak widzimy wszystkie te przedsta-
wione statystyki mówią o tym, że
zakaz sprzedaży alkoholu po go-
dzinie 22 zdaje swój egzamin. Ude-
rza on jedynie w zwykłego
mieszkańca, który nie robiąc żad-
nych problemów, chce wieczorem
w domu wypić odrobinę alkoholu.
Jednak powszechnie wiadomo, nie
da się wszystkim dogodzić.

raf

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu
w Olsztynie zdaje egzamin
Minęło już pół roku od wprowadzenia w Olsztynie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Przez
ten czas znacznie zmalała liczba interwencji odnośnie zakłócania spokoju, czy spożywania al-
koholu w miejscu publicznym.

Błażej Gawroński,dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii i Uzależnień

Szpital Miejski w Elblągu



21 marca w Filharmonii Warmiń-
sko-Mazurskiej im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Olsztynie podczas
XVI gali Laur „Najlepszym z Naj-
lepszych“ marszałek wojewódz-
twa Gustaw Marek Brzezin wy-
różnił osoby, instytucje, organizacje
i przedsiębiorstwa z regionu, które
w 2018 roku osiągnęły sukces,
rozsławiając Warmię i Mazury w
Polsce i na świecie.

— Na Warmii, Mazurach i Powiślu
mieszka 1,5 mln niezwykłych ludzi
— mówił marszałek województwa
Gustaw Marek Brzezin. — Wśród
nichsąperły,które lśnią i sławiąnasz
region. Co roku wiosną spotykamy
się, aby przedstawić wyjątkowe oso-
by, instytucje, organizacje i przed-
siębiorstwa, dla których miniony
rok okazał się wyjątkowo pomyślny.
To doskonała okazja, by podzięko-

wać Państwu za inicjatywę, aktyw-
ność i zaangażowanie
Od 2004 roku Laurami nagrodzo-
no 385 osób, zespołów, instytucji, or-
ganizacji czy przedsiębiorstw. Są
też laureaci, którzy na tę statuetkę za-
pracowali po raz czwarty, piąty, a na-
wet szósty.
W tym roku Laury przyznano w
dziesięciu kategoriach, wyróżniając
27 osób i instytucji. Diamentowym

Laurem przyznawanym za ponad-
przeciętne osiągnięcia, szczególne
działania oraz promowanie Warmii
i Mazur w kraju i za granicą została
uhonorowana firma Dekorglass
Działdowo S.A. Gabriel Chojak.
— Nie zawsze wieści o państwa
osiągnięciach docierają do szerokiej

świadomości. Zależy nam, żeby
zwrócono na nie uwagę, na jaką
zasługują — dodał marszałek Brze-
zin. — Chcemy uhonorować tych
mieszkańców Warmii i Mazur, któ-
rzy nie tylko osiągają sukcesy, ale też
swoją postawą i działaniem tworzą
dobre wzorce,wskazująkierunki, in-

spirują innych do działania. Jesteś-
cie państwo najlepszymi ambasa-
dorami naszego regionu. Budujecie
jego tożsamość i pomyślność. Wa-
sze sukcesy są sukcesami Warmii i
Mazur.
Oficjalną część zwieńczył koncert
zespołu Raz Dwa Trzy. red

XVI Gala Laur „Najlepszym z Najlepszych”
Laur „Najlepszym z Najlepszych” stworzono, by uhonorować tych mieszkańców Warmii i Ma-
zur, którzy nie tylko osiągają sukcesy, ale też swoją postawą i działaniem tworzą dobre wzor-
ce, wskazują kierunki, inspirują innych do działania.

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego w otoczeniu wyróżnionych uczestników Gali
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LAUREACI
Kategoria Turystyka
• Ognisko Sportów Wodnych „Fala”

w Elblągu
• Zagroda Edukacyjna "Ziołowy Dzba-

nek", Ewa i Waldemar Nisiewicz

Kategoria Sport
• Igor Janik UKS „Hetman Elbląg"
• Piotr Cichocki AKS OSW Olsztyn
• Firma MK Natural Cosmetics
• Robert Karaś

Kategoria Żywność naturalna
• Mazurski Browar Sp. z o.o.
• Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o.
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

w Olecku

Kategoria Sztuka kulinarna
• Restauracja Romantyczna w Hotelu

SPA Dr Irena Eris
• Restauracja „Cudne Manowce”
• Restauracja z Zielonym Piecem

Kategoria Społeczeństwo Nauka
Kultura
• Łukasz Staniszewski
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie
• Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań

Żywności PAN w Olsztynie, Zespół
badawczy prof. Barbary Gawroń-
skiej-Kozak

Kategoria Osobowość
• Andrzej Małyszko
• Rafał Wolski
• Stanisław Achremczyk

Kategoria Zdrowie
• Samodzielny Publiczny Zespół

Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
• Zespół lekarzy: Rafał Szynkarczuk ,

Grzegorz Kulesza ze Szpitala Miej-
skiego w Olsztynie

• Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy w Olsztynie

Kategoria Gospodarka
• Zakład Metalowy „AGROMASZ”

Gruszczewski Janusz
• Wipasz SA
• Producent drzwi "Barański" Społka

jawna
Kategoria Innowacje i rozwój
• Alnea sp. z o.o.
• Wytwórnia Octu i Musztardy

„OCTIM” Sp. z o.o.
• G2V Energia

DIAMENTOWY LAUR.
• Dekorglass Działdowo S.A.

Celem organizowanych targów
jest m.in. zaprezentowanie ofert
pracy oraz oferty edukacyjnej

wszystkich szkół ponadgimnaz-
jalnych i ponadpodstawowych w
powiązaniu z regionalnym rynkiem

pracy. Szkoły będą przedstawiały
kierunki kształcenia, zawody, ale
także informacje o zasadach re-

krutacji, ofertę dodatkowych zajęć
dających możliwości rozwijania
indywidualnych zainteresowań i

uzdolnień. Dyżurujący doradcy
zawodowi oraz pracownicy po-
radni psychologiczno-pedago-
gicznych będą udzielać porad i in-
formacji o zawodach. Podczas Tar-
gów będzie można także skorzys-
tać z porad pracowników PIP,
ZUS, US.
Organizatorzy zapraszają do
uczestnictwa w elbląskich targach

zarówno osoby szukające zatrud-
nienia, jak również młodzież gim-
nazjalną i ósmoklasistów, ich ro-
dziców, nauczycieli i pedagogów.
Głównymi organizatorami targów
są: Prezydent Elbląga Witold Wrób-
lewski, Powiatowy Urząd Pracy i
Centrum Edukacji i Pracy Młod-
zieży OHP w Elblągu.

red

Targi Pracy i Edukacji w Elblągu
Szukasz pracy, zastanawiasz się nad wyborem szkoły lub kierunkiem dalszego kształcenia - przyjdź na targi. Zapraszamy bezrobotnych
i poszukujących pracy, studentów i uczniów. Już 02 kwietnia 2019 r. w godz. od 09.00 do 15.00 w hali sportowo – widowiskowej
MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej 135 odbędą się Elbląskie Targi Pracy i Edukacji.

W finale olimpiady uczniowie
rozwiązywali test składający się z
40 pytań, którego autorami byli
nauczyciele akademiccy. Obej-
mował on tematykę dotyczącą:
stosunków międzynarodowych,
bezpieczeństwa i obronności, sys-
temu obronnego RP . Gośćmi fi-
nału byli: Sekretarz Stanu Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej

gen. Marek Łapiński, Podsekre-
tarz stanu ds. parlamentarnych,
prawnych, traktatowych, kon-
sularnych, Narodów Zjedno-
czonych i praw człowieka - prof.
Piotr Wawrzyk. Po napisaniu tes-
tu uczniowie zwiedzili Muzeum
Wojska Polskiego i zapoznali się z
historią oraz tradycją oręża pol-
skiego.

Tematyka olimpiady obejmowała
treści programowe ujęte w pod-
stawie programowej dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w za-
kresie przedmiotów: wiedza o
społeczeństwie, historia oraz edu-
kacja dla bezpieczeństwa, do-
tyczące bezpieczeństwa i obron-
ności państwa oraz utrzymania
porządku publicznego. Uczniów

przygotowywał Jarosław Puszko.
Głównym organizatorem olim-
piady był Uniwersytet Warszaw-
ski przy współpracy z 14 uczel-
niami wyższymi w Polsce. Patro-
nat honorowy nad olimpiadą ob-
jęło Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej oraz Ministerstwo Obro-
ny Narodowej.
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Sukces bartoszyckiej ,,Odzieżówki’’
w etapie centralnym olimpiady
Uczniowie ZSP nr 2 w Bartoszycach: Adam Michalski i Piotr Ramotowski uzyskali tytuł finalisty etapu centralnego III Edycji Olimpiady Wie-
dzyoBezpieczeństwie iObronności.EtapogólnopolskiolimpiadyodbyłsięnaUniwersytecieWarszawskimwdniachod22-23marca2019
r. Do finału centralnego zakwalifikowało się pięcioro uczniów ,,Odzieżówki’’: Weronika Stapel, Adam Michalski , Piotr Ramotowski , Mar-
cin Jabłoński i Patryk Majcher.

Uczestnicy Olimpiady z Bartoszyc



Jestem pewien, że gmina Dobre
Miasto będzie w tym rankingu, w
sensie pozytywnym, wysoko. Przy
ocenie gminy bierze się pod uwagę
wysokośćzadłużenia, ilośćpozyska-
nych środków na inwestycje, ilość
inwestycji. Nasze zadłużenie to 29,8
% w stosunku do rocznych docho-
dów budżetu. Spłata jest obecnie
rozłożona na 6 lat i nie jest to żaden
problem dla naszej gminy. Dla po-
równania,StarostwoPowiatowejest
zadłużone na 37 %. Jeśli chce się in-
westować, trzeba pożyczać pie-
niądze. Ważne jest, na co się je
wydaje.
Dlamniedoprzyjęciabyłabysytua-
cja, gdyby nowy burmistrz powie-
dział w ten sposób: Trzaskowski coś
tam zrobił, ale wielu rzeczy zanie-
chał. Nie zrobił tego, tamtego i ja
teraz to zrealizuję. To przecież natu-
ralnakolej rzeczy.Natomiast totalne
dyskredytowanie wszystkiego, co
zostałoosiągniętewspólniezmiesz-
kańcami, jest według mnie nie do
przyjęcia.
- To co trzeba zrobić, żeby zatrzy-
mać „bankructwo Gminy Dobre
Miasto” w tej kadencji?
Mamy dług do spłacenia w ciągu
sześciu lat.Możnaprzecieżnegocjo-
wać dalsze jego rozłożenie.
Wydłużenie spłaty o dwa lub trzy
lata spowoduje niewielki wzrost
kwoty obsługi kredytu, ale w
budżecie znajdą się wolne środki fi-
nansowe. Wskazałem także na inne
możliwości. Jeżeli rzeczywiście jest
taka trudna sytuacja finansowa
gminy,należyzrezygnowaćzudzie-
lenia pomocy Powiatowi Olsztyń-
skiemu na budowę drogi do
Swobodnej. Takich możliwości jest
zresztą więcej, tylko trzeba ich po-
szukać.
-MożerzeczywiścieGminaDobre
Miastozadużoinwestowaławpo-
przedniej kadencji?
Na wszystkie inicjatywy, płynące z
ratusza, nasza opozycja, której wo-
dzirejembyłobecnyburmistrz, rea-
gowała zawsze negatywnie.
Gdybyśmy słuchali tylko tych
głosów, nie mielibyśmy dzisiaj no-
woczesnego przedszkola z od-
działemżłobkowym,rozbudowanej
remizy,świetlicwiejskich,np.wPra-
slitach, drogi Barcikowo-Knopin i
wielu innychobiektów.Cieszęsię,że
nareszcie zagospodarowane zostało
centrummiasta.Dowodemnato,że
była to trafiona inwestycja jest fakt,
że spaceruje tam bardzo dużo na-
szych mieszkańców. Nowa władza
krytykujenaszato,żewydaliśmyna
ten cel 7 milionów złotych. To jest
wartość inwestycji. Nasz wkład
własny to niespełna 3 miliony .
Reszta pochodziła z bezzwrotnego
dofinansowania. Ostatnio nastąpiło
uroczysteotwarcieDomuSeniora+,

zlokalizowanego w zrewitalizowa-
nymbudynkudawnegoOTL-u.Od
początku słyszeliśmy wyłącznie
same słowa krytyki, że wzięliśmy
udziałwkonkursiewramachCitta-
slow i „utopiliśmy” pieniądze pub-
liczne. Okazało się, że na otwarciu
wszyscy, łącznie z burmistrzem Ko-
walskim, wypowiadali się z uzna-
niem o budynku, przekazanym do
użytkuseniorom.Coprawda,miały
tam działać świetlice dla młodzieży,
ale rozumiem, że zostaną teraz zlo-
kalizowane w zrewitalizowanej
stajni. Może faktycznie w tym dru-
gim budynku młodzież będzie się
lepiejczuła.Terazczekamjeszczena
uruchomienie spółdzielni socjalnej.
Mam nadzieją, że wkrótce zacznie
swoją działalność i okaże się, że
wszystkiebudynkibędązagospoda-
rowane. Oczywiście, że utrzymanie
tych wszystkich obiektów kosztuje.
Dom Seniora także trzeba będzie
utrzymać. Wojewoda pokrywa je-
dynie 300 zł kosztów na jednego
uczestnika, a resztę dokłada gmina,
ale jest to nasze zadanie własne.
Koszty utrzymania obiektów gmin-
nych są wysokie, ale gmina musi
płacić za realizację zadań własnych,
do których jest zobowiązana usta-
wowo. Roczne utrzymanie Orlika
kosztuje około 80- 90 tysięcy. Czy w
związku z tym mamy go zamknąć?
Mamy zamknąć basen, żeby nasze
dzieci nie mogły uczyć się pływać?
Utrzymanie biblioteki i innych in-
stytucji także wymaga nakładów.
- Gmina Dobre Miasto, podobnie
, jak inne, korzystała z dofinanso-
wania unijnego. Niektórzy udają,
że nie rozumieją w jaki sposób
działa dofinansowanie. Konkursy
ofert na realizację zadań są
ogłaszane,nakonkretnedziałania.
Pieniądzeunijnesąmożliwedowy-
korzystania tylko i wyłącznie na
określone cele. Można było je brać
lub nie. Przedszkole kosztowało 7,5
miliona, remiza 2 miliony. Na te za-
dania wzięliśmy kredyt. U nas po-
wstał ten tzw. Ciechocinek, Lidzbark
Warmińskiwybudowałpięknepro-
menady wzdłuż Łyny. Podobnie za-
gospodarowuje swój teren wokół
jeziorka w mieście Górowo Iławec-
kie.Był jużnajwyższyczas,żebynasi
mieszkańcy także mieli miejsce do
spacerów i relaksu. Na wsiach do-
stawaliśmy natomiast pieniądze na
budowę świetlic. Udało nam się
otrzymać dofinansowanie na bu-
dowę świetlicy w Piotraszewie, ale
obecny burmistrz zrezygnował z
przyjęcia tej dotacji.
- No właśnie, burmistrz zapo-
wiada, że nie zadłuży już gminy
nawet na złotówkę.
Na ostatniej sesji nadzwyczajnej
padł zarzut, że most na Dolnym
Przysiółku jest w strasznym stanie i

nie ma pieniędzy na jego remont.
Świadomie nie zaplanowaliśmy na
naprawę mostu żadnych pieniędzy,
bo czekaliśmy na uruchomienie za-
powiadanegoprogramudofinanso-
wania remontów mostów. Okazało
się,że takiprogramzostałogłoszony
i można ubiegać się o dofinansowa-
nie do 80% kosztów inwestycji.
Wniosek należy złożyć do 13 kwiet-
nia tego roku. Burmistrz Kowalski
na ostatniej sesji oświadczył jednak,
że Dobre Miasto w żadnym wy-
padku nie weźmie tych pieniędzy.
Radni dopominali się także, żeby
złożyć projekty na budowę dróg.
Wszystkie gminy bez wyjątku
składająwnioskinadofinansowanie
budowy dróg, a Dobre Miasto nie
chce tych pieniędzy. Mówimy o
funduszach od wojewody i od mar-
szałka województwa. To można za-
pytać ,choć odpowiedź nie jest zbyt
trudna, jakbędąwyglądałydrogina
terenie naszej gminy?
- Czy były jakieś alternatywne po-
mysły na inwestycje w Dobrym
Mieście ?
Miałem alternatywne pomysły, ale
nie było na nie pieniędzy. Przede
wszystkim na sercu leżał mi stan
dróg. Uważałem, że potrzebne są
drogi, które umożliwią objazd
Dobrego Miasta. Chodzi o
przedłużenie odcinka Barcikowo-
Knopin z Knopina do Głotowa,
dalej do Nowej Wsi i do Praslit. Li-
czyliśmy na to, że co roku będzie
można dobudowywać kolejny frag-
ment. Byłoby to możliwe do wyko-
nania i mieszkańcy dużo by na tym
zyskali, bo są tam ładne tereny in-
westycyjne.Niestety,wtamtymcza-
sie nie było możliwości pozyskania
dofinansowania na budowę dróg.
W tym roku na te cele jest do zdo-
bycia naprawdę dużo pieniędzy.
- Ostatnio dużo się mówi w
Dobrym Mieście o pomyśle bur-
mistrza Kowalskiego sprzedaży
kamieniczek, w których znajduje
sięSkansenMiejski,atakżeStodoły
Kultury.
Ich remont sprzed kilku lat również
budził ogromne kontrowersje i był
poddawany ostrej krytyce przez
ówczesną opozycję, czyli obecnego
włodarza miasta. Miasto jednak za-
inwestowało w rewitalizację histo-
rycznychkamieniczek,zacozostało
nagrodzoneprzezMinistraKultury.
Powstała też nowa atrakcja w
Dobrym Mieście, która w ubiegłym
roku przyciągnęła ponad 4 tysiące
zwiedzających. Ostatnio grupa rad-
nychzwołałasesjęnadzwyczajną,na
której dyskutowano nad ewentual-
nymlosemkamieniczek.Większość
radnych broniła sensu pozostawie-
nia muzeum w kamieniczkach i za
to chciałbym im podziękować.
Także tym radnym, którzy w głoso-

waniuwstrzymali sięodgłosu,boto
znaczy, że mają wątpliwości. Trochę
mnie dziwiły w niektórych wypo-
wiedziach motywy obrony kamie-
niczek.Niektórzyproponowali, żeby
ich nie sprzedawać, ale wy-
dzierżawić na jakąś działalność.
Jeżeli wydzierżawimy budynki,
oznaczać to będzie likwidację mu-
zeum Dobrego Miasta. Nie będzie
tam muzeum Państwa Siteniów,
zakładuszewskiegoPaństwaPiejda-
ków. Niektórzy nie chcą zrozumieć,
że Skansen Miejski powstał z
udziałem mieszkańców, którzy
przekazali na jego wyposażenie
swoje najcenniejsze pamiątki ro-
dzinne. Pokazujemy historię rze-
miosła i naszych mieszkańców,
którzy przyjechali tu po II wojnie
światowej z różnych stron Polski.
Przecież w ten sposób budujemy
naszą tożsamość.
-Mamybardzoniewielezabytków,
a nowe szybko nam nie przybędą.
Czy możemy sobie pozwolić na
pozbywaniesiętego,cojużmamy?
Bardzo podobała mi się wypowiedź
radnego Ryszarda Janika, który
podsumował to tak: Sprzedamy ka-
mieniczki, Stodołę Kultury, basen i
co potem?
- Skąd taki pęd, żeby wyczyścić
budżet na zero w sensie spłaty
wszelkich zobowiązań kosztem
sprzedaży majątku gminy, czyli
wszystkichmieszkańców:tychzai
tych przeciw?
Pozostaje pytanie: spłacimy długi i
co dalej? Poza tym, że burmistrz
zbuduje zalew i górę dla narciarzy,
niebędzienicwięcej.Przyokazji,po
razkolejnyzastanawiamsiępublicz-
nie nad sensem budowy zalewu w
DobrymMieście.Czynaprawdęjest
nam potrzebny w sytuacji, gdy w
Olsztynie są przepięknie zagospo-
darowane jeziora, a my mamy plażę
nad jeziorem Limajno? Może nie
jestemobiektywny,alezastanawiam
się, kto będzie przyjeżdżał do
DobregoMiastanadtakąsadzawkę?
Jaka to będzie atrakcja, biorąc pod
uwagę także to, że lato jest u nas na
Warmii bardzo krótkie.
- Jak Pan ocenia nowe pomysły na
funkcjonowaniespółekmiejskich?
Zadziwiająmnie sformułowania,że
miastaniestaćnautrzymanietrzech
spółek.Miasto ichnieutrzymuje.Są
to odrębne firmy- spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością. Finan-
sują się same. Bywało i tak, że ze
swoichzyskówzasilałykasęmiejską,
chociaż uważałem, że spółki po-
winny tak pracować, żeby nie miały
dużych zysków. Jeśli mowa o zbyt
dużychwynagrodzeniachdlaczłon-
ków rad nadzorczych, to właśnie
burmistrz ustala ich wysokość. Wy-
starczy obniżyć je o kilkaset złotych
i już będą oszczędności. Sens łącze-

nia spółek powinien być poparty
głębokąanalizą.ZakładUsługWod-
nych zawsze był samodzielną jed-
nostką. Są pewne plusy połączenia
spółek, ale muszę przypomnieć,
jakie były przyczyny ich dzielenia.
Mieszkańcy mieli wątpliwości , czy
w cenie ciepła nie jest ukryta cena
wywozunieczystości lubodwrotnie.
Kosztyniebyłyczytelne. Jeżeli spółki
są rozdzielone, wiemy, za co i komu
płacimy.
- Czy dla mieszkańców Dobrego
Miasta korzystne będzie wy-
dzierżawienie sieci ciepłowniczej?
Kolejni właściciele kotłowni zawsze
składalipropozycjęwykupulubwy-
dzierżawienia sieci ciepłowniczej.
Jeżeli ktoś, przy odpowiednio skon-
struowanej umowie, będzie
dzierżawił ten ciepłociąg przez 20
lat, stanie się monopolistą i będzie
dyktował ceny za ogrzewanie. W tej
chwilinaszZEC,czyliGminaDobre
Miasto ma narzędzie w postaci
ciepłociągu i działki, na której w
każdej chwili może być wybudo-
wananaszawłasnakotłownia. I taką
próbę podjęliśmy. Nie wiedzieć
czemu, wywołało to bardzo duże
oburzenie byłego radnego Kowal-
skiego, który przekonał radę i nic z
tegoniewyszło.Wprzeszłościwłaś-
ciciele kotłowni zaskakiwali nas
podwyżkami cen ciepła , nie bardzo
się z nami licząc. Próba budowy
ciepłowni spowodowała, że zagwa-
rantowano nam utrzymanie do-
tychczasowych cen.
- Dobre Miasto potrzebuje za-
stępcy burmistrza na pełny etat?
Uważam, że dla funkcjonowania
Urzędu potrzebny jest pełnoeta-
towy, fachowy i dyspozycyjny za-
stępca burmistrza. Trzeba się
orientować w zagadnieniach o bar-
dzo rozległym wachlarzu- od spraw
technicznych po opiekę społeczną.
Uważam, że obecność zastępcy w
każdy dzień tygodnia jest ważna nie
tylko dla mieszkańców, ale dla pra-
cowników urzędu, bo pod nieobec-
ność wiceburmistrza nie mogą
przygotować, czy uzgodnić pew-
nych decyzji. Bardzo często bur-
mistrzmusigdzieśwyjechać iwtedy
urzęduje zastępca. Nigdy nie spot-
kałem obecnego zastępcy burmist-
rza. Trudno jest mi ocenić jego
kompetencje po tak krótkim czasie
po wyborach. Być może to, że nie
pracujenapełnymetacie,nieobniża
jego sprawności urzędniczej.
- Słyszał Pan, że obecnie trwa to-
talne rozliczanie współpracowni-

ków byłego burmistrza?
Tak, odnoszę takie wrażenie. Gdy-
bym zaczął kogoś chwalić, byłby to
dla niego tzw. pocałunek śmierci.
Wtedy prawdopodobnie jego ka-
riera ległabywgruzach. Jest toprzy-
kre, niezrozumiałe. Bardzo
wartościowi ludzie szukają pracy
poza Dobrym Miastem. Wszystko
dlatego, że od dwudziestu lat jestem
dla pana Jarosława Kowalskiego ja-
kimś wyimaginowanym wrogiem.
Miałem nadzieję, że po wygranych
przez pana Kowalskiego wyborach,
tasytuacjaulegniezmianie.Marzyło
mi się nawet, że będzie możliwa
między nami jakiegoś rodzaju
współpraca, że w pewnych zagad-
nieniach będę mógł służyć wska-
zówkami. Liczyłem też na to, że
nowy burmistrz awansuje najlep-
szychpracownikówurzędu.Chodzi
mi o ich kompetencje i nadzorowa-
nie spraw już rozpoczętych.
- Jak Pan widzi szanse rozwoju
gminy Dobre Miasto?
Wydaje mi się, że perspektywy roz-
woju gminy są bardzo dobre.
Gminy, leżącewokółOlsztynasą już
zapełnione.Corazwięcejmieszkań-
ców Olsztyna szuka działek tro-
szeczkę dalej. Dojazd z Dobrego
Miasta do Olsztyna to około 20
minut. Moim zdaniem, o rozwoju
miasta i gminy zadecyduje miejsce,
gdzie powstanie obwodnica. Jeżeli
zwycięży lobby, reprezentowane
przez obecnego burmistrza, żeby
obwodnicaprzebiegałaprzez las,nie
będzie to sprzyjało rozwojowi gos-
podarczemu miasta. Pojawi się nie-
bezpieczeństwo, że Dobre Miasto
będzie gospodarczo zamierało. Na-
tomiast obwodnica zachodnia bę-
dzie na pewno miastotwórcza.
Przykładem jest Olsztynek. Przy
każdym węźle obwodnicy powstają
już zakłady pracy. Miasto zyskuje
podatek od nieruchomości, miejsca
pracydlamieszkańców,osiedlająsię
specjaliści, którzy chcą się tu budo-
wać. Według mnie dużo ważniejsza
jest dobrze poprowadzona obwod-
nica niż zalew i góra dla narciarzy.
- A co z tymi mieszkańcami, któ-
rzy nie podzielają wizji rozwoju i
funkcjonowania gminy w sposób
proponowany przez obecnego
burmistrza Dobrego Miasta?
Niech się nie boją kierować uzasad-
nionej krytyki wobec poczynań
władzy. Swoich racji trzeba zawsze
umieć bronić.

DariuszGołębiowski

Koniec rozwoju Dobrego Miasta?
Dokończenie ze str. 1

Dobromiejskie kamieniczki budzą dumę mieszkańców
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Pragniemy aby ta twórcza rywali-
zacja stała się zarzewiem do indy-
widualnej i zespołowej działalności
artystycznej, promocji dorobku
kulturowego wsi, integracji oraz
wymiany wiedzy na temat zamie-
rającego zwyczaju własnoręcznego
robienia palm.

WARUNKI UDZIAŁU
Aby wziąć udział w konkursie na-
leży dostarczyć jedną własnoręcz-
nie wykonaną palmę wielkanocną.
Konstrukcja palmy powinna być
stabilna. Wszelkie elementy po-
winny być tak przymocowane, aby
się nie przesuwały, nie odpadały.

Palmy mogą być wykonane za-
równo tradycyjnymi formami
zdobniczymi z materiałów natu-
ralnych takich jak bukszpan, bazie,
żywe lub suszone kwiaty, materiały
papiernicze np. bibuły, wstążki itp.

jak i współczesnymi takimi jak
makulatura, materiały z recy-
klingu, które warto wykorzystać
powtórnie nie generując kolejnych
zaśmiecających otoczenie odpa-
dów. Liczymy na nieograniczoną
inwencję autorów a przy tym na
samodzielne wykonanie.
Prace powinny formą wykonania
nawiązywać do tradycji i moty-
wów charakterystycznych na-
szemu regionowi.
Przy ocenie Jury bierze pod uwagę
sposób w jaki palmy zostaną za-
prezentowane, licząc na fantazję ze
strony twórców również i w tej sfe-
rze.
Udział w konkursie jest równo-
znaczny z oświadczeniem, że do-
starczone prace są oryginałami
autora, a ich treść nie narusza dóbr
osobistych osób, które zostały na
nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych.

Grupy tworzące pracę zbiorową
nie mogą przekraczać 20 uczest-
ników.
Do konkursu nie zostaną dopusz-
czone prace zawierające elementy
niezgodne z regulaminem , a w
szczególności:
gotowe/kupione/ palmy wielka-
nocne
niepodpisane
KATEGORIE KONKURSU
Palmy indywidualne
Palmy grupowe
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć
do Lidzbarskiego Domu Kultury w
Lidzbarku Warmińskim:
w kategorii indywidualne do 13
kwietnia 2019 r.
w kategorii grupowej do 10 kwiet-
nia 2019 r.
Prace należy dostarczyć 13 kwiet-
nia 2019 r. (sobota) od godziny
11.00 do 12:00 na scenę plene-
rową pod Wysoką Bramę, gdzie

jury dokona wyboru najciekaw-
szych palm o godz. 12:00 roz-
pocznie się prezentacja palm
(również objęta oceną).
Palmy dostarczone na konkurs po-
winny być podpisane, zawierać na-
stępujące informacje:
imię i nazwisko, adres, nr tel., klasa,
nazwa szkoły, imię i nazwisko nau-
czyciela prowadzącego grupę /
praca indywidualna
nazwa szkoły, adres szkoły, klasa,
imię i nazwisko nauczyciela pro-
wadzącego grupę oraz imiona i na-
zwiska wykonawców, nr tel.
nauczyciela / praca grupowa
Szczegóły na profilu Lidzbarskiego
Domu Kultury na FB
Ogłoszenie wyników nastąpi 13
kwietnia 2019 r. (sobota) o godz.
12.30 na scenie plenerowej pod
Wysoką Bramą w Lidzbarku
Warmińskim w trakcie Jarmarku
Wielkanocnego.

KONKURS NA NAJWYŻSZĄ, NAJURODZIWSZĄ, POPISOWĄ
I ARCYMISTRZOWSKĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
Urząd Miasta oraz Lidzbarski Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim ogłasza konkurs na najwyższą, najurodziwszą, popisową
i arcymistrzowską palmę wielkanocną, którego celem jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z
Wielkanocą. Ponadto rozbudzanie kreatywności dzieci i młodzieży szkolnej, zachęcanie do twórczego spędzania czasu.

1 kwietnia 2019
godz. 18:00–19:00
Rozsądne odchudzanie - Eduka-
cja zdrowotna
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Marcina Kromera ul. Ratuszowa 5

1 kwietnia 2019
godz. 18:00
CZARNE BIESIADNE
SKRZYNKI
Kamienica Amfiteatru Miejskiego,
Plac Młyński 6
Wstęp wolny z własnym koszycz-
kiem.
1 kwietnia w Prima Aprillis przy-
pomnimy Wam o największym w
historii DOWCIPIE MATKI NA-
TURY podczas Lidzbarskich Wie-
czorów Humoru i Satyry.
Co wydarzyło się poza kamerami?
Jakie były konsekwencje psikusa?
Wyświetlimy transmisję z Burzli-
wych 22. Lidzbarskich Wieczorów
Humoru i Satyry w wersji rozsze-
rzonej o komentarz zdradzający
pewne burzliwe tajemnice…

2 kwietnia 2019
godz. 15:30–16:30
Klub Gier Planszowych - spotka-
nia z młodzieżą
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Marcina Kromera ul. Ratuszowa

3 kwietnia 2019
godz. 17:00–20:00
Polmlek Lidzbark Warmiński vs
KU AZTS Wrocław
Ekstraklasa kobiet w tenisie
stołowym, faza play off, runda fi-

nałowa
Hala widowiskowo-sportowa ul.
Polna 36

4 kwietnia 2019
godz. 10:30–11:30
Bajkowy Zakątek
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
MBP, ul .Ratuszowa

4 kwietnia 2019
godz. 15:30–16:30
Kreatywne Czwartki - rękodzieło
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Marcina Kromera ul. Ratuszowa

5 kwietnia 2019
godz. 09:00–10:00
X Spartakiada Przedszkolaków
Hala widowiskowo-sportowa ul.
Polna

10 kwietnia 2019
godz. 18:00
Kulturalna Środa - Śpiąca Kró-
lewna: retransmisja z Teatru Bol-
shoi
muzyka: Piotr Czajkowski
choreografia: Jurij Grigorowicz wg
Mariusa Petipy
Retransmisja trwa około 2 godzin i
50 minut.
KINO IGNACY, ul. Słowackiego
Bilet 25 zł do nabycia w LDK lub
na www.biletyignacy.pl

11 kwietnia 2019
godz. 10:30–11:30
Bajkowy Zakątek
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
MBP, ul .Ratuszowa

11 kwietnia 2019
godz. 15:30–16:30
Kreatywne Czwartki - rękodzieło
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Marcina Kromera ul. Ratuszowa

13 kwietnia 2019
godz. 10:00–17:00
Terenowe Zawody Łucznicze “Ser-
pentynowa Strzała”
Park Krajobrazowy Dolina Sym-
sarny, Ośrodek Zacisze Leśne.
Terenowe zawody dla łuczników z
całej Polski organizowane przez
Warmińską Grupę Łuczniczą przy
wsparciu Urzędu Miejskiego i
OSiR Lidzbark Warmiński

13 kwietnia 2019
godz. 10:00 - 14:00
JARMARK WIELKANOCNY
Deptak przy Wysokiej Bramie
Jarmark Wielkanocny oraz kon-
kurs na najurodziwszą, najwyższą i
popisową palmę wielkanocną.
Szczegóły fot. konkursu na
www.lidzbarskidomkultury.pl

14 kwietnia 2019
godz. 19:30
Abelard Giza w programie “Pi-
niata”
Lidzbarski Dom Kultury, ul.
Słowackiego
18+ Występ tylko dla widzów
pełnoletnich
Bilety 50 zł do nabycia w LDK lub
na www.biletyignacy.pl

14 kwietnia 2019
godz. 12:00

KTM Sklep Enduro Race, tor mo-
tocrossowy ul. Wrzosowa

16 kwietnia 2019
godz. 15:30–16:30
Klub Gier Planszowych - spotka-
nia z młodzieżą
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Marcina Kromera ul. Ratuszowa

24 kwietnia 2019
godz. 18.00
Kulturalna Środa - Spektakl “Szef
Szefów” Teatru Nowego z
Olsztyna
Grają: Marcin Kiszluk i Przemek
Wasilkowski.
Lidzbarski Dom Kultury, ul.
Słowackiego
Bilety 30zł do nabycia w LDK,
kasie Kina Ignacy lub na
www.biletyignacy.pl

25 kwietnia�
godz. 10:30–11:30
Bajkowy Zakątek
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Marcina Kromera ul. Ratuszowa

28 kwietnia�
godz. 10:00
II Festiwal Biegowy im. Mikołaja
Kopernika
Strat i meta deptak przy Wysokiej
Bramie

28 kwietnia 2019
godz. 10:30
Kukuryku na Patyku - Spektakl
Olsztyńskiego Teatru Lalek
Lidzbarski Dom Kultury

Bilety ulgowy 15 zł, normalny 20
zł
Bilety do nabycia w Lidzbarskim
Domu Kultury lub na www.bile-
tyignacy.pl

30 kwietnia 2019
godz. 15:30–16:30
Klub Gier Planszowych - spotka-
nia z młodzieżą
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Marcina Kromera ul. Ratuszowa 4

KWIECIEŃ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
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Zdecydowanie warto zwrócić
uwagę na dwa przedstawienia –
„1946” Teatru Żeromskiego z
Kielc oraz „Wiedźmin. Turbole-
chita” Teatru Nowego z Krakowa.
„Wiedźmin…” to satyra na ist-
niejącą i nieistniejącą rzeczywis-

tość, teatralne zmierzenie się z
tożsamością Polaków, skonfronto-
wanie ze stereotypami, schema-
tami i kompleksami. Ten spektakl
to rzecz o nas. Witold Mrozek,
dziennikarz Gazety Wyborczej tak
pisał o spektaklu: Geralt brzmi
mało słowiańsko, przyjmie imię
Dzidowłada. W Teatrze Nowym
Proxima w Krakowie kabaretowy
spektakl „Wiedźmin. Turbolechita”
Ziemowita Szczerka inspirowany

Sapkowskim, Tolkienem, „Cona-
nem barbarzyńcą” czy „Grą o tron”.
Reżyseruje Piotr Sieklucki, który
pojawia się także na scenie - wśród
błota, siana i skrzynek po narodo-
wym cydrze. […] Łącząc z cha-
ryzmą to, co nazywa się vis comica,
Chrząstowski daje tu wiedźmińskie
one man show. Przyjmuje gości i
zwracając się wprost do publicz-
ności niczym wytrawny standuper.
Natomiast twórcy spektaklu

„1946” wracają do trudnych wy-
darzeń z 4 lipca 1946 roku, jakie
zapisały Kielce na kartach historii
świata. W okresie niesłabnących
nastrojów antysemickich plotka o
porwaniu polskiego chłopca przez
społeczność żydowską doprowa-
dziła do nieszczęścia. Tłum przy
współudziale służb mundurowych
dokonał zbrodni, w wyniku której

zginęło ponad 40 osób.
Spektakl wielokrotnie nagradzany,
uznany za jedno z najważniejszych
przedstawień w Polsce w 2017
roku.
Wspomniany wcześniej dzienni-
karz tak wspomina przedstawienie:
Odważny, mocny i mądry spektakl o
pogromie kieleckim zrobiony jedną
ulicę od miejsca zbrodni. Ambitny

sceniczny esej i teatr popularny w
jednym. Brzyk z bliska przygląda się
lokalnej historii, unika naiwnych
prób realistycznego odegrania trage-
dii, a jednocześnie nazywa rzeczy po
imieniu.
27. Olsztyńskie Spotkania Teat-
ralne potrwają od 6 do 13 kwiet-
nia.
Szczegóły na www.ost.olsztyn.pl.

Już 6 kwietnia startują 27. Olsztyńskie Spotkania Teatralne
Jak co roku do Teatru Jaracza
zjadą teatry z całej polski żeby
zaprezentować jedne z najlep-
szych, najciekawszych spek-
takli ostatnich miesięcy.

Historia zaczyna się w olsztyńskim
kebabie, jesteśmy świadkami spot-
kania trójki Polaków z prawdziwą
warmińską Królewną. Poszukuje
ona swojego serca, które najpraw-
dopodobniej ukradła czarownica,
bowiem „Białe tango” to dramat
zawierający warmińsko-mazur-
skie legendy. Początkowo widzom
towarzyszy śmiech, jednak z mi-
nuty na minutę sytuacja budzi

coraz większe zaskoczenie. Niety-
powa wizyta Królewny staje się
okazją, aby bohaterowie przyjrzeli
się kondycji własnego sumienia i
ludzkiej duszy. Michał Kaźmier-
czak (autor tekstu) oraz twórcy
spektaklu stawiają przed widzami
pytania: Czym w zasadzie jest
serce? Jakie ono jest w XXI wieku?
Czy mechanizmy społeczne zmie-
niły się w obecnej rzeczywistości?

W XXI wiek wkrada się duch
mitów i baśni, stare wierzenia stają
obok współczesnych kontrowersji.
-To nasza propozycja już dla star-
szej młodzieży, adresujemy ten
tytuł także dla grup szkolnych, dla-
tego dodatkiem do spektaklu są
materiały edukacyjne. Nie jest to
tradycyjny i standardowy program
do spektaklu, ale oferta stworzona
we współpracy z pedagogami. Bro-

szura jest wciąż dostępna na stro-
nie internetowej. To swego rodzaju
słownik lub mapa myśli, do której
warto zajrzeć jeszcze przed spekta-
klem – tłumaczy Anna Ratkowska,
zastępca dyrektora OTL.
„Białe tango”
12/13/14 kwietnia – 19:00
Cennik zgodnie z informacjami
na stronie:
www.teatrlalek.olsztyn.pl

Jak się tańczy „Białe tango”?
Do białego tańca panie proszą panów, taka też zasada obowiązuje w spektaklu – kto poprosi panów do tanga dowiecie się już
w kwietniu.

Kadr ze spektaklu

Alan Weatherill maluje głównie
olejami i akwarelami. Najważniejsze
wjegotwórczychposzukiwaniachsą
kolor, naturalne formy połączone z
kulturą – zwłaszcza japońską – i fan-
tazją.Wtrakciewernisażuartystaza-
prezentuje również swoje szkicow-
niki. To szczególna okazja ponieważ
pokazuje proces tworzenia, docho-
dzenia do ostatecznej formy, co jest
dla twórcy równie istotne jak goto-
we dzieło.

Alan Weatherill urodził się w 1944
roku w Londynie. Jako czternasto-
latek opuścił dom i spędził kilka lat
przenosząc się z miejsca na miejsce
i wykonując różne prace. W wieku
dwudziestu pięciu lat rozpoczął stu-
dia historii na uniwersytecie w Sus-
sex. To wówczas zainteresował się
malarstwem dzięki przyjaciółce,
która studiowała w Szkole Sztuk
Pięknych w Londynie. Po studiach
pracował jako nauczyciel, po-

czątkowo w Anglii, później także w
szkole średniej w Los Angeles w ra-
mach wymiany nauczycielskiej ze
Stanami Zjednoczonymi. Uczył
różnych przedmiotów – historii, ję-
zyka angielskiego, fizyki, drama-
turgii i plastyki. Po powrocie do An-
glii podjął decyzję, że nadal chce
mieszkać zagranicą. W 1996 roku
przyjechał do Polski.
Weatheril uprawia głównie malar-
stwo, ale ma na swym koncie rów-

nież projekty ze sztuki użytkowej –
tkanin, gobelinów, przedmiotów
codziennegoużytku.Napytanie,dla-
czego maluje autor odpowiada, że
sztuka sprawia radość i nie powin-
no jej się analizować. Zaprasza więc
na wystawę wszystkich, by po pro-
stu cieszyli się sztuką.

Bezpłatnezaproszenia izapisy:oran-
zeria@lidzbarkw.pl oraz tel. 517 262
146.

Cieszcie się sztuką Alana Weatherilla w lidzbarskiej Oranżerii
Serdecznie zapraszamy do Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim na wystawę brytyjskiego artysty Alana Weatherilla, który od
20 lat mieszka w Polsce – obecnie pod Dobrym Miastem. Wernisaż wystawy „Art – my cup of tea” odbędzie się 30.03.2019, godz.17:00.
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28 lutego 1919 roku Sejm ostatecznie
zadecydowała, że: „Jednostka mo-
netarna polska ma nazwę »złoty«,
którego setna część nazywa się
»grosz«” – jak głosił art. 1. ustawy w
sprawie nazwy monety polskiej. W
ten sposób zakończyła się dyskusja
dotycząca nazwy narodowego pie-
niądza, symbolu suwerenności oraz
gospodarczej niezależności państwa.
Pojawiały się w niej różne propozy-
cje, z których sporo zwolenników miał
m.in. „piast”, a „lech” pojawił się już
nawet w dekrecie „w sprawie jedno-
stki monetarnej waluty polskiej” z lu-
tego 1919 roku.
Jednak złotówka w portfelach pola-
ków zastąpiła, funkcjonującą od
czasu Wojny Światowej, kompletnie
zdeprecjonowaną, markę polską do-

piero 28 kwietnia 1924 roku (i ta data
również uważana jest za dzień jej
urodzin). Wtedy to ówczesny premier
Władysław Grabski, dokonując re-
formy systemu finansowego, wpro-
wadził nowy pieniądz oparty na
parytecie złota i równy co do wartości
frankowi szwajcarskiemu ( parytet do
dolara ustalono na poziomie 1 USD
= 5,18 zł) . Zgodnie z Rozporządze-
niem Prezydenta z 20.01.1924 roku,
„jednostką monetarną RP jest złoty,
zawierający dziewięć trzydziestych
pierwszych części grama czystego
złota”. Z
jednego kilograma Aurum próby
990 należało więc bić 3 100 złotych,
czyli 1 zł = 0,1687 g Au. Ze złota
miały być wówczas wybijane (ewen-
tualnie) tylko monety o nominałach

od 10 do 100 złotych. Jednak takie
nigdy nie pojawiły się w obiegu.
Złotówka pozostawała „złota” tylko
z nazwy. Ówczesny Bank Polski był
emitentem tylko kilku monet kolek-
cjoner wybitych z tego kruszcu. Po-
dobnie jest i dziś. W obiegu znajdują
się jedynie złotówki wykonane ze
„srebrnego” miedzioniklu oraz „złote-
go” brązu i grosze – wykonane z mo-
siądzu manganowego. Tylko nie-
wielka liczba kolekcjonerskich nu-
mizmatów jest ze złota.
Trzeba jednak pamiętać, że nazwa
„złoty polski” pojawiła się na sejmie
piotrkowskim w 1496 roku, jako
nazwa jednostki obrachunkowej,
czyli niemająca materialnego de-
sygnatu – nie wybito i nie zamierzano
wtedy wybijać monet złotowych. R

równała się też ona 30 ówczesnym
groszom – a te bite były w srebrze.
Król Zygmunt Stary, autor reformy
monetarnej (w której swój niewiel-
ki udział miał także Mikołaj Ko-
pernik), między innymi wprowa-
dził do obiegu nowe, prestiżowe mo-
nety polskie – dukaty bite ze złota,
które szybko zaczęto określać jako
„złote” (z nazwy). Jednak podstawą
jego systemu był srebro w postaci ta-
larów i groszy.
Pod postacią monet złoty polski za-
istniał dopiero za czasów Jana II Ka-
zimierza, jednak i wówczas bity był
ze srebra (i to kiepskiego).
Oficjalna nazwa pieniądza – złoty,
pojawia się na biletach skarbowych
emitowanych w czasie insurekcji
kościuszkowskiej – był to też pierw-
szy polski pieniądz papierowy. Złote
– z nazwy i kruszcu – były natomiast
monety (wysokich nominałów) Księ-
stwa Warszawskiego. W Królestwie
Polskim także bito złote ze złota do
1841 roku, kiedy to w ramach represji
po powstaniu listopadowym władze

carskie zamknęły, działającą od 10
lutego 1766 roku, warszawską men-
nicę.
Jej spadkobierca – Mennica Polska SA
jest producentem wspomnianej na
wstępie okolicznościowej serii złotych
monet NBP. Ich łączny nominał to
wprawdzie tylko 8 zł 88 gr, ale za-
wierają w sobie ponad 3 uncje złota
próby Au 900. Co przy kursie tego
metalu na poziomie ok. 1290
USD/oz, sprawia, że te monety war-
te są ok. 15 tys. „zwykłych” złotych.
Jednak bank centralny sprzedaje je
jeszcze drożej – cena zestawu to 23

tys. zł. Ale o wartości monet kolek-
cjonerskich nie decyduje tylko dro-
gocenny kruszec, ale również limi-
towany nakład w jakim zostały wy-
emitowane.Narynkuznalazło się tyl-
ko 500 takich zestawów. Aureus

Ile złota w złotówce?
Kilka dni temu NBP zaoferował kolekcjonerom dwie okazjonalne serie znanych wszystkim
naszych dziewięciu monet obiegowych: 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy oraz 1, 2 i 5 złotych, z tym,
że wybitych w złocie i srebrze. Okazją do tej emisji było stulecie polskiej złotówki.

KOMUNIKAT

POZNAM młodą dziewczynę, mieszkam
sam, pomogę. Sławek, tel.: 789102128.
Olsztyn i okolice.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

SPRZEDAM mieszkanie 24 km od Ni-
dzicy, 50m2, do remontu, okazja za
29.900zł, tel.: 799970771.
GÓROWO Iławieckie 17 km., sprzedam
tanio działkę z pozwoleniem na dom o
powierzchhnie 16 arów, blisko jeziora,
cena 18.500zł, tel.: 799970771.

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ pokoju do wynajęcia w
Olsztynie na weekendy lub dłuższy
okres z oddzielnym wejściem. Proszę o

kontakt sms:727243487.
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.

RÓŻNE KUPIĘ

PRACA DAM

PRACA SZUKAM

POSZUKUJE pracy jako konserwator.
Wszelkie prace naprawcze, utrzymy-
wanie porządku na poseji tel.:
663142827.
POSIADAM orzeczenie o niepełnos-
prawności. Podejmę pracę jako dozor-
ca wraz z zamieszkaniem z małą odpłat-
nością. Olsztyn i okolice, tel.: 727243487.

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.

SZUKASZ pracy jako
opiekunka w Niemczech?

Znasz jezyk niemiecki
na poziomie

komunikatywnym?
Jeżeli tak, skontaktuj się

z nami. Otrzymasz
najwyższe wynagrodzenie

do 1800 E netto miesięcznie.

tel.: 530-751-997
Pflegehelden.

SKUP zboża, kukurydzy,
grochu, rzepaku, łubin,

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

BARDZO DOBRE promocyjne ceny
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z hasłem z numeru 142 Gazety Warmińskiej
otrzymują : Pani Bogusława W. z Dobrego Miasta i Pan Mieczysław K. z Lidzbarka
Warmińskiego. Nagrody prześlemy pocztą .
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MAX USŁUGA Sp. z o.o., ul. Leonharda 3, 10-454 Olsztyn, tel. 89 539 07 60
www.nissan.max-usluga.pl

REKLAMA

Zapisz się na jazdę testową.

Zawodnicy, wytypowani przez
sołectwa rywalizowali w nastę-
pujących dyscyplinach: wielobój
VIP-ów (rzut lotką do tarczy, strzał
do bramki, unihokej), tenis stołowy,
szachy, warcaby, podnoszenie od-
ważnika w kategorii wagowej po-
niżej i powyżej 75kg oraz prze-
ciąganie liny. Rywalizacja odbywa-
la się na serio bo w gre wchodziły

nagrody pieniężne dla sołectw.
Za zajęcie I – III miejsca indywi-
dualnie zawodnicy otrzymali me-
dale i dyplomy, natomiast za zajęcie
I miejsca zwycięskie sołectwo otrzy-
mało puchar i nagrodę pieniężną w
wysokości 1200 zł , za zajęcie II
miejsca sołectwo otrzymało pu-
char i nagrodę pieniężną w wyso-
kości 800 zł, za zajęcie III miejsca

sołectwo otrzymało puchar i na-
grodę pieniężną w wysokości 500 zł.
Nagrody finansowe, puchary i me-
dale dla zwycięzców zostały ufun-
dowane przez Wójta Gminy Świątki.
Puchary i medale zwycięzcom wrę-
czali: Sławomir Kowalczyk ,wójt
Gminy Świątki oraz Agnieszka

Miąsko ,dyrektor SP w Światkach i
Karol Tuchewicz, Koordynator ds.
sportu w Urzędzie Gminy Świątki.
Ostateczna klasyfikacja punktowa
wyglądała następująco:
pierwsze miejsce zajęły Świątki,
drugie Kwiecewo a trzecie było
sołectwo Jankowo. rad

Spartakiada Sportowa Sołectw o Puchar Wójta Gminy Świątki
W niedzielę 17 marca po raz dwunasty Urząd Gminy Świątki
oraz Szkoła Podstawowa w Świątkach zorganizowały imprezę,
której zadaniem jest integracja mieszkańców sołectw poprzez
udział w sportowej rywalizacji.

Zwycięzcy na podium
Sławomir Kowalczyk ,wójt Gminy Świątki z trofeum za I miejsce w rozgryw-
kach szachowych
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Poprzedni sezon Akademicy z
Olsztyna zakończyli na bardzo wy-
sokim czwartym miejscu, więc
apetyty na nowe rozgrywki, rów-
nież były bardzo duże. Skład
olsztyńskiej drużyny, niestety był
jednak znacznie słabszy niż w po-
przednim sezonie.
Nie udało się zastąpić Tomasa
Rousseauxa i Jakuba Kochanow-
skiego. Pierwszy przed sezonem
powędrował do GKS-u Katowice, a
drugi reprezentuje teraz Skrę
Bełchatów. Oczywiście władze
olsztyńskiego klubu znalazły za-
wodników na ich pozycje, ale oni
nie do końca sprawdzili się w
nowym klubie. Największy pro-
blem był na przyjęciu zagrywki. Do
zespołu dołączyli Kapelus, Lux i
Urbanowicz, ale żaden z nich nie
prezentował dobrej, stabilnej formy

przez całe rozgrywki. Owszem
miewali oni bardzo dobre spotka-
nia, ale były one przeplatane słab-
szymi.
Do tego wszystkiego warto dodać,
że kontuzje nie oszczędziły w tym
sezonie przyjmującego Robberta
Andringi. Przez większą część se-
zonu nie był on dostępny do gry, a
wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
jak ważnym jest zawodnikiem dla
olsztyńskiego klubu. W składzie z
nim przyjęcie olsztyńskiego ze-
społu jest zdecydowanie bardziej
stabilne.
Problemów w tym sezonie było
znacznie więcej. Jan Hadrava,
który w poprzednim potrafił, prak-
tycznie w pojedynkę wygrać spot-
kania, tym razem nie był już tak
skuteczny. Owszem zdobywał wiele
punktów w ataku, ale procent

skończonych piłek, nie był na wy-
sokim poziomie. Zmiennikiem
czeskiego atakującego jest Mateusz
Kańczok, który odkąd przyszedł
do olsztyńskiego klubu, nie poka-
zywał się ze zbyt dobrej strony.
Do tego wszystkiego można jeszcze
dodać perturbacje związane ze
zmianą trenera podczas sezonu.
Sytuacja ta na pewno nie była łatwa
dla olsztyńskich siatkarzy. Wia-

domo, że przed sezonem, każdy ze-
spół należący do szeroko rozumia-
nej czołówki, ma za cel awansować
do fazy play-off. Indykpol AZS
Olsztyn w tym składzie personal-
nym i z tymi problemami, które
przechodził nie był w stanie tego
celu spełnić.
Teraz przed olsztyńskimi siatka-
rzami jeszcze pojedynki o dziewiąte
miejsce z Treflem Gdańsk. Mecze

będą szansą, żeby godnie pożegnać
się z publicznością i w miły sposób
zakończyć ten trudny sezon. Po za-
kończeniu rozgrywek przyjdzie
czas na poważniejsze wnioski. W
zespole zapewne dojdzie do małej

rewolucji kadrowej, a i trener może
znowu się zmienić, ponieważ nie-
oficjalnie mówi się o tym, że Mi-
chał Mieszko Gogol, może zostać
trenerem Skry Bełchatów.
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Indykpol AZS Olsztyn zakończył rundę
zasadniczą. Nie może być z niej zadowolony

Początek rundy wiosennej w wy-
konaniu Olimpii Elbląg był bar-
dzo w kratkę. Elblążanie w
pierwszym meczu sprawili sporą
niespodziankę i pokonali Rado-
miak Radom, w następnym
meczu przegrali ze Skrą Często-
chowa, a w kolejnej kolejce zremi-
sowali bezbramkowo z Ruchem
Chorzów.
Nie są to może złe wyniki, ale tak
naprawdę nic nie dały zespołowi,
ponieważ on w dalszym ciągu zaj-
muje ostatnie miejsce w ligowej ta-
beli. Wydawało się, że to pierwsze
niezwykle cenne zwycięstwo
sprawi, że zespół zacznie piąć się w
górę w ligowej tabeli, ale na razie
trzeba jeszcze na to poczekać.
Z perspektywy elbląskiej drużyny
każdy mecz jest teraz bardzo
ważny, a spotkanie z GKS-em
Bełchatów zapowiadało się jako
bardzo trudne. Bełchatowianie zaj-
mowali trzecie miejsce w ligowej
tabeli, a na własnym boisku w tym
sezonie przegrali tylko jeden mecz.
Faworytem tego spotkania byli
więc gospodarze, ale Olimpia nie
zamierzała w łatwy sposób oddać
trzech punktów swojemu rywa-
lowi.
Spotkanie nie układało się po myśli
Olimpii, która bardzo szybko stra-
ciła gola. Gospodarze już w dzie-
wiątej minucie wyszli na
prowadzenie i wtedy wydawało się,
że pójdą za ciosem i zapewne
strzelą kolejne bramki. Stało się

jednak inaczej. Elbląski zespół jesz-
cze w pierwszej połowie zdołał wy-
równać stan rywalizacji. Michał
Fidziukiewicz kapitalnym strza-
łem z woleja pokonał bramkarza
gospodarzy.
W drugiej połowie obydwa ze-
społy miały jeszcze szansę na to,
żeby przechylić szalę zwycięstwa
na swoją korzyść. Więcej sytuacji
mieli bełchatowianie, jednak albo
na ich drodze stawał Sebastian
Madejski, albo gospodarze po
prostu byli nieskuteczni. Ostatecz-
nie spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 1:1.
Patrząc na klasę przeciwnika,
można stwierdzić, że wynik ten jest
sukcesem dla elbląskiego klubu. Po
tej kolejce jednak w dalszym ciągu
Olimpia Elbląg znajduje się na
ostatnim miejscu w ligowej tabeli.
Teraz przed nią, kolejny trudny
mecz. 30 marca do Elbląga przyje-
dzie, walcząca o awans do pierw-
szej ligi Olimpia Grudziądz.
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Cenny remis Olimpii Elbląg

Olsztyński zespół rundę zasadniczą zakończył na dziewiątym miejscu i tym samym nie awansował do fazy play-off. Cele przed
sezonem były zupełnie inne.

Olimpia Elbląg mierzyła się na
wyjeździe z GKS-em Bełchatów.
Elblążanie uzyskali dobry wynik,
na niezwykle trudnym terenie.

Robbert Andringa z powodu kontuzji opuścił większą część sezonu

Damian Szuprytowski z Olimpii
Elbląg
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