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MOTOROWEREM
WJECHAŁ NA CHOD-
NIK I SIĘ PRZEW
RÓCIŁ. NIE BYŁ W
STANIE DMUCHNĄĆ
W ALKOMAT

W Młynarach 67-latek jadący
motorowerem stracił nad nim
panowanie, zjechał na pobo-
cze, następnie na chodnik i
tam się przewrócił. Na szczęś-
cie żaden pieszy nie odniósł
obrażeń. Kierowca jednośladu
był tak pijany, że nie mógł
dmuchnąć w alkomat. Z ob-
rażeniami ciała trafił do szpi-
tala w Elblągu. Odpowie przed
sądem za prowadzenie pojaz-
du w stanie nietrzeźwym.
Na wyniki badań tego nie-
chlubnego rekordzisty trzeba
będzie jeszcze trochę pocze-
kać. Od mężczyzny została po-
brana krew do analizy labora-
toryjnej, ponieważ 67-latek był
tak pijany, że nie miał siły
dmuchnąć w policyjny alko-
mat. Zdarzenie miało miejsce w
poniedziałek (29.07.2019) o
godz. 8:00 na ulicy Grun-
waldzkiej w Młynarach. Pijany
67-letni motorowerzysta stracił
kontrolę nad swoim jednośla-
dem. Zjechał na pobocze, na-
stępnie na chodnik i tam za-
kończył jazdę. W wyniku zda-
rzenia odniósł obrażenia i tra-
fił do szpitala w Elblągu. Na
szczęście, poza nim, nikt inny
nie ucierpiał. Na miejscu po-
wiedział mundurowym, że wy-
pił tylko „ćwiartkę” i kilka piw.
Jak wytrzeźwieje odpowie za
prowadzenie pojazdu mecha-
nicznego w stanie nietrzeźwoś-
ci. Grozi mu kara do 2 lat po-
zbawienia wolności.

(js/tm)

KRONIKA
POLICYJNA

„Jedynką” Zjednoczonej Prawicy w okręgu
olsztyńskim będzie prof. Wojciech Ma-
ksymowicz. Warto zaznaczyć, że nie jest
obecnie związany z żadną partią poli-
tyczną. W latach 1997–1999 był ministrem
zdrowia i opieki społecznej w rządzie Je-
rzego Buzka. Przez kilka ostatnich lat był
prorektorem w Collegium Medicum Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Teraz
został mianowany wiceministrem nauki i
szkolnictwa wyższego w rządzie Mateusza
Morawieckiego.
Wybór prof. Maksymowicza został przy-
jęty w Olsztynie z dość dużym zaskocze-
niem. Niespodzianką dla wielu osób jest
fakt, że Zjednoczona Prawica zdecydowała
się wystawić na pierwszym miejscu na liś-
cie kogoś, kto nie jest członkiem partii
rządzącej.
W okręgu elbląskim o zaskoczeniu mówić
nie można. Z pierwszego miejsca z listy
Zjednoczonej Prawicy wystartuje Leonard

Krasulski, który pełni ważne funkcje kie-
rownicze w PiS-ie na szczeblu krajowym i
regionalnym, a od 2005 roku zasiada w
ławach poselskich.
Oficjalnie wiadomo, że również Lewica
stawia na współpracę. Wiosna, SLD i Le-
wica Razem wystawią wspólne listy. Nie
wiemy natomiast, kto się na nich znajdzie
i na którym miejscu. Nieoficjalnie mówi
się, że na szczycie listy w okręgu olsztyń-
skim mają się znaleźć Monika Falej z
Wiosny i Marcin Kulasek z SLD.
Koalicja Obywatelska, przez zamieszanie
związane z szukaniem koalicjantów, zos-
tała daleko w tyle za PiS-em, jeżeli chodzi
o ustalanie nazwisk na listach. Zaskocze-
nia nie powinno być w Elblągu, bo tam z
pierwszego miejsca ma wystartować Jacek
Protas. W Olsztynie natomiast mówi się,
że „jedynkę” mogą otrzymać Janusz Ci-
choń lub Paweł Papke.
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Powoli odkrywane są karty
przed wyborami parlamentarnymi

Mimo to Polacy nadal kochają go-
tówkę . Pod względem chęci ko-
rzystania z monet i banknotów, jes-
teśmy trzecim krajem Unii Euro-
pejskiej, co również wyliczył ostat-
nio NBP.
Dlatego też w portfelu Kowalskie-
go robi się ciasno. I wygląda na to,
że w niedalekiej przyszłości ofiarą
portfelowej „wojny kart z gotówką”
stanie się bilon, czyli nasze drobne.
Zajmują sporo miejsca, a niewiele
da się już za nie kupić. Ich pro-
dukcja jest też nieopłacalna – koszt
wybicia 1 i 2 groszówki przewyższa
ich wartość nominalną. Z tego po-

wodu wiele krajów podejmuje de-
cyzję o wycofaniu z obiegu monet
o najniższym wolumenie. Gdyby
zdecydowała się na to również Pol-
ska, naszemu bankowi centralnemu
przyniosłoby to spore oszczędności
(już w 2014 roku NBP podjął de-
cyzję o zmianie stopu z którego bite
są grosze, z mosiądzu mangano-
wego na zdecydowanie tańszą stal
powlekaną mosiądzem).
Teoretycznie w obiegu znajduje się
obecnie ponad 7 miliardów takich
jednogroszówek i ok. 3,5 mld dwu-
groszówek. „Teoretycznie” gdyż spo-
ra ich część funkcjonuje poza obie-

giem monetarnym, pełniąc wiele
różnorakich funkcji. Historia po-
kazuje, że można je wykorzystać na
wiele sposobów (chociaż formalnie
jest to działanie niezgodne z pra-
wem).
Najprostszym sposobem na zmia-
nę przeznaczenia monety jest wy-
konanie w niej otworu. W przy-
padku jednej dziurki – powstaje wi-
siorek lub cekin. Spotyka się również
monety przerobione na spinki do
mankietów, bransoletki, czy de-
wizki do zegarków. W przypadku
wykonania dwóch dziurek: otrzy-
mujemy mniej lub bardziej cenne
guziki.
Dziurawienie monet związane jest
nie tylko z „jubilerskim”, ale także
z „technicznym” ich wykorzysta-
niem. W historii odkryć numiz-
matycznych w naszym kraju od-
notowany jest przypadek zniszcze-
nia skarbu monet Zygmunta Sta-

rego i Albrechta Hohenzollerna,
ich znalazca wykorzystał jej bo-
wiem zamiast podkładek pod gwoź-
dzie podczas kładzenia papy na da-
chu jednego ze swoich budynków
gospodarczych.
O ile, w tym przypadku można było
mówić o niewiedzy znalazcy o tyle,
aluminiowe monety PRL wyko-
rzystywano powszechnie jako
podkładki do wkrętów i gwoździ –
nie tylko trudno było bowiem wów-
czas oryginale podkładki kupić w
sklepie, ale i były one droższe niż
monety, które spełniały ich funkcję.
Taka sytuacja sprawiała, że mimo
ustawowego zapisu o ochronie pie-
niądza, aluminiowe grosze i złotów-
ki wykorzystywano powszechnie
jako „rozwiązanie zastępcze” wie-
lu problemów.
Od czasów starożytnych datuje się
zwyczaj wyposażania zmarłych w
monetę przeznaczoną na zapłatę

dla Charona, za przewiezienie
przez Styks. Swego rodzaju
„zapłatą” są też monety wrzucane
przez turystów do fontann, w wody
jezior i strumieni.
„Sportowe” wykorzystanie monet to
nie tylko używanie ich przez dzie-
ci do gry w ściankę, czy cymberga-
ja. Jako „generator liczb przypad-
kowych” służy sędziom sportowym
do wytypowania drużyny, która
rozpoczyna mecz. W związku z tą
ostatnią funkcją zdarzają się cza-
sem monety mające dwa awersy
albo dwa rewersy. Powstają jednak
nie w mennicach, ale w warsztatach
osób, które w ten sposób chcą pomóc
swojemu szczęściu. Bo warto pa-
miętać, że monety pełnią również
funkcję magiczną i dlatego każdy
nowy portfel powinien być zaopat-
rzony w co najmniej 1 grosz.
Co będzie gdy ich zabraknie?

Aureus

Do jesiennych wyborów parlamentarnych zostało coraz mniej czasu. Prawo i
Sprawiedliwość podało swoje „jedynki” do Sejmu w okręgu olsztyńskim i
elbląskim.

Za ostatni grosz
Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w portfelach
Polaków jest już ponad 41 mln kart płatniczych. Systematycznie
rośnie też liczba transakcji „plastikiem”. To pokazuje rosnącą po-
pularność płatności bezgotówkowych, których można już dokonać
nawet w najmniejszych osiedlowych spożywczakach.

Droga do nich wiedzie jednak przez
wybory i uzyskanie niezbędnej legi-
tymacji społecznej udzielonej przez
elektorat. Pierwszym, niezbędnym do
tego krokiem – decydującym o jego
„być albo nie być” – jest więc dla po-
lityka znalezienie się na liście wybor-
czej. Stąd ich układanie wzbudza tak
wielkie emocje.
A tych najwięcej na olsztyńskiej sce-
nie politycznej dostarczają ostatnio lis-

ty kandydatów Prawa i Sprawiedli-
wości, chociaż patrząc na to, kto się na
nich pojawia należałoby raczej stwier-
dzić, że są to listy „pod szyldem” PiS.
Od lat
to, kto na nie trafia jest dużą niespo-
dzianką. Tym razem tą „niespo-
dzianką” jest prof. Wojciech Maksy-
mowicz.
Jego kandydatura to z pewnością
duży sukces dla tej partii, gdyż prak-

tycznie gwarantuje jedno z miejsc
poselskichoraz„pociągnięcie” listy. Jed-
nak z punktu widzenia lokalnych
struktur tej partii wyznaczenie „je-
dynki” przez centralę i to jeszcze z sze-
regów partii koalicyjnej (Porozumie-
nia J. Gowina) to niewątpliwie duży
problem. Kolejny po „nominacji” Mi-
chała Wypija na kandydata Zjedno-
czonej Prawicy w wyborach prezy-
denta Olsztyna. A najprawdopodob-

niej lokalni działacze PiS będą jeszcze
musieli połknąć jedną żabę – zrobić
miejsce dla posła Andrzeja Macie-
jewskiego, do niedawna reprezen-
tującego ugrupowanie Kukiz’15.

Kim będą pozostali?
Chętnych najprawdopodobniej nie
zabraknie,boszansena„załapanie się”
do Sejmu kandydaci z list PiS mają
obecnie większe niż przeciętnie.
Jak pokazały bowiem badania CBOS-
u, 54 proc. głosujących w majowych
wyborach do Parlamentu Europej-
skiego kierowało się w swoim wyborze
nazwą partii lub komitetu wyborcze-
go. Z sondażu wynikało również, że

kryterium partyjnego szyldu miało
największe znaczenie dla wyborców
PiS – decyzjęo głosieuzasadniłow ten
sposób 63 proc. wyborców rządzące-
go ugrupowania. Przy aktualnym
poparciu dla Prawa i Sprawiedliwoś-
ci, jeżeli więc tylko trafią na listy…
Po raz kolejny problemem dla partii
J. Kaczyńskiego w Olsztynie będzie za-
pewne mandat senatorski, o ile tylko
senator Lidia Staroń wystartuje po raz
kolejny pod własnym szyldem. Poko-
nanie jej przez jakiegokolwiek lokal-
nego polityka PiS wydaje się mission
impossible, o ile w ogóle znajdzie się
ktoś, kto podejmie rękawicę.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Przedwyborcze układanki
Celemuprawianiapolityki jestzdobycie i jaknajdłuższeutrzymaniewładzy,stądpolitykpraktycznie„nie istnie-
je”, jeżeliniepojawiasięwbudynkachKancelariiPrezydentaczyPremiera,Sejmulubniezasiadawgremiachwy-
konawczych lub uchwałodawczych władz lokalnych.
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Już od wielu miesięcy wiadomo,
że sytuacja szpitali w Polsce jest
bardzo zła. Większość szpitali po-
wiatowych zmaga się z mniej-
szymi lub większymi problemami
finansowymi, czy kadrowymi.
Słyszy się opinie, że być może w
ciągu kilku najbliższych lat kilka-
dziesiąt szpitali powiatowych w
Polsce trzeba będzie zlikwidować.
Tymczasem 1 lipca nastąpił
wzrost w wycenie procedur me-
dycznych. W szpitalnictwie wy-
ceny mają wzrosnąć o ok. 2%, w
opiece ambulatoryjnej o 3 %, a re-
habilitacji o 5 %. W innych dzie-
dzinach wzrost ma być jeszcze
większy. To z pewnością poprawi
płynność finansową szpitali, ale
nie przyczyni się do całkowitego
zniwelowania problemów.
- Narodowy Fundusz Zdrowia
może proponować tyle pieniędzy,
na ile obecnie go stać. Na Izbę
Przyjęć i Szpitalne Odziały Ratun-
kowe wycena wzrosła o 10%. Wia-
domo, że każda złotówka więcej
działa na naszą korzyść, ale to nie
są wystarczające środki –uważa
Janusz Boniecki, Prezes Powia-
towego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Ostródzie.
W Szpitalu Powiatowym w Bar-
toszycach sytuacja finansowa jest
poprawna, ale brakuje ludzi do
pracy.- Jeżeli chodzi o wzrost
wycen, to w moim przypadku jest
to znaczący uzysk i na pewno nie
będzie to obojętne dla budżetu, ale

potrzeby i tak są zdecydowanie
większe. W kwestiach finansowych
jakoś sobie dajemy radę, nato-
miast kadrowo sytuacja jest dra-
matyczna. U nas wszystko jest tak
pospinane, że jeżeli któryś z leka-
rzy od nas odejdzie, zagraża to już
funkcjonowaniu oddziału – mówi
dyrektor szpitala Sławomir
Wójcik.
Obecnie sytuacja jest taka, że
szpitale muszą ze sobą walczyć.-
To co robi NFZ, jest zaklinaniem
rzeczywistości. Przy obecnym
wzroście cen, wzrost wyceny nie
rozwiązuje problemów, tylko po-
zwala na odwleczenie różnych de-
cyzji o kilka miesięcy. My
funkcjonujemy jeszcze w miarę
dobrze, ale wszystko zmierza w
złym kierunku. Szpitale powia-
towe poszły na wojnę między sobą.
Coraz głośniej mówi się o tym, że
od 150 do 200 szpitali powiato-
wych w Polsce trzeba będzie za-
mknąć – mówi Marek Pietras,
Dyrektor Szpitala Powiatowego
im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Jak można zauważyć, finanse
wcale nie są największą zmorą
szpitali. Jest nią brak kadry. Przy-
czynia się do tego brak odpo-
wiednio wyszkolonej kadry
lekarskiej w Polsce, ale także wa-
runki, w jakich lekarze muszą
pracować. Wielu placówkom
grozi zamknięcie oddziałów, po-
nieważ nie ma szans na właściwe
zabezpieczenie opieki zdrowotnej.

- Na dzień dzisiejszy najbardziej
brakuje nam lekarza do obsady
karetki specjalistycznej. Na pozos-
tałych stanowiskach również
mamy problemy, ale na razie na
tyle dajemy radę, że spełniamy
wymagania NFZ. W naszym szpi-
talu nie ma zagrożenia, że trzeba
będzie zamknąć jakiś oddział, ale
szpital w Morągu najpierw zlikwi-
dował oddział położniczo-gineko-
logiczny, a prawie rok temu
oddział pediatryczny – dodaje Ja-
nusz Boniecki.
Ogólnopolski Związek Pracodaw-

ców Szpitali Powiatowych negaty-
wnie odniósł się do propozycji
przedstawianych przez Minis-
terstwo Zdrowia.-Po zapoznaniu
się z propozycjami wzrostu finan-
sowania szpitali, przedstawionymi
na spotkaniu delegacji Ogólnopol-
skiego Związku Pracodawców Szpi-
tali Powiatowych z przedsta-
wicielami Ministerstwa Zdrowia i
Narodowego Funduszu Zdrowia, z
przykrością stwierdzamy, że Minis-
ter Zdrowia podaje opinii pub-
licznej i pracownikom szpitali
nieprawdziwe informacje na temat

finansowania szpitali oraz składa
obietnice bez pokrycia, dotyczące
możliwości wzrostu wynagrodzeń.
Minister Zdrowia oświadczył pub-
licznie, że szpitale otrzymały środki
w kwocie 680 milionów złotych, z
których dyrektorzy mogą pokryć
podwyżki dla pracowników. Prag-
niemy zauważyć, że kwota 680 mi-
lionów złotych, o którą w kwietniu
2019 roku zostały zwiększone ry-
czałty, przeznaczona została na
zmianę wycen tylko w dwóch za-
kresach leczenia szpitalnego, tj. cho-
rób wewnętrznych i chirurgii – nie

pokryła wzrostu kosztów i jedynie
w niewielkim stopniu poprawiła
trudną sytuację finansową szpitali
powiatowych. (…)W ostatnim cza-
sie Minister Zdrowia przekazał opi-
nii publicznej informację o
przewidywanym wzroście wydat-
ków na ochronę zdrowia o 4 mi-
liardy złotych. Jednak z podanej
przez ministra kwoty zaledwie
około 850 milionów złotych trafić
ma, w dwóch transzach, do szpitali
– czytamy w oświadczeniu
OZPSP.

raf

Zmieniają się wyceny procedur medycznych

Czy to pomoże szpitalom?
Od 1 lipca zmieniły się stawki w prawie wszystkich świadcze-
niach medycznych z korzyścią dla szpitali, ale jest to tylko krop-
la w morzu potrzeb.
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Szpital Powiatowy w Bartoszycach

Ceny towarów i usług konsum-
pcyjnych w czerwcu 2019 r. w
stosunku do poprzedniego mie-
siąca wzrosły o 0,3%. W porów-
naniu z analogicznym miesiącem
ubiegłego roku ceny towarów i
usług konsumpcyjnych wzrosły
o 2,6% (w tym usług – o 3,9% i
towarów – o 2,2%).
W czerwcu br. w porównaniu z
poprzednim miesiącem naj-
większy wpływ na wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyj-
nych ogółem miały wyższe ceny
w zakresie rekreacji i kultury (o
1,3%), żywności (o 0,3%) oraz
transportu (o 0,6%).
W porównaniu z miesiącem ana-

logicznym poprzedniego roku
wyższe ceny w zakresie żywnoś-
ci (o 6,2%), mieszkania (o 1,5%),
restauracji i hoteli (o 4,1%) oraz
rekreacji i kultury (o 3,4%) pod-
wyższyły wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych.
Każdy konsument zauważył na
pewno, że zdecydowanie więcej
w tym roku płacimy za owoce i
warzywa. Ma na to wpływ wiele
zmiennych czynników, m.in. wa-
runki atmosferyczne w Polsce. To
właśnie one sprawiają, że o wie-
le mniej warzyw czy owoców
nadaje się na sprzedaż, a jak ja-
kiegoś towaru jest mniej, jego
cena automatycznie idzie w górę.

Przykładem jest pietruszka, któ-
rej cena w niektórych miejscach
podskoczyła nawet dwukrotnie w
porównaniu z poprzednim ro-
kiem.
Związek Sadowników RP już na
początku maja zwrócił się do
ministra rolnictwa z prośbą o
uruchomienie instrumentów po-
mocowych w związku z silnymi
przymrozkami, które dotknęły
rejony sadownicze i spowodo-
wały straty w niemal wszystkich
gatunkach owoców. Pogoda ge-
neralnie nie rozpieszczała w tym
roku sadowników- wiosenne
przymrozki, a po nich susza, ob-
fite opady i majowe powodzie

spowodowały, że według wstęp-
nych danych Związku zbiory
owoców będą niższe o 30 %.
Jak sugerują eksperci, sytuacja
może się nieco uspokoić, po-
nieważ w sprzedaży są jeszcze
produkty z poprzednich zbiorów.
W tym roku również pogoda
nie rozpieszcza, ale w części
miejsc w Polsce jest lepiej, więc
ceny powinny trochę się ob-
niżyć.
Jak podaje Urząd Statystyczny,
podrożały również usługi hote-
lowe i restauracyjne. Na tym
najbardziej ucierpią Polacy, któ-
rzy decydują się spędzać urlop
wakacyjny w Polsce. Ceny noc-

legów w wielu miejscach są
droższe niż przed rokiem. W
kurortach nadmorskich, trzeba
liczyć się z wydatkiem mini-
mum 60-70 zł za dobę hotelową
i to w stosunkowo niskim stan-
dardzie. Trochę mniej trzeba
zapłacić za dobę hotelową w pol-

skich górach.
Ceny idą w górę, ale również w
górę idą wynagrodzenia dla pra-
cowników. Podnosi się najniższa
krajowa i rozwija się program
500+. To wszystko sprawia, że
Polacy trochę mniej odczuwają
tegoroczne podwyżki cen. raf

Coraz wyższe ceny w Polsce
Główny Urząd Statystyczny przygotował zestawienie, z którego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce
są coraz wyższe.

Owoce i warzywa w tym roku do tanich nie należą fot. Pixabay
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-Czy czuje Pan dumę, kiedy
strażacy osiągają takie wyniki w
zawodach pożarniczych?
Zdecydowanie jestem dumny, kie-
dy nasi strażacy osiągają tak dobre
wyniki w skali kraju. Myślę, że tak
samo czułby się każdy przełożony.
-Sukces był zespołowy, ale i in-
dywidualny...
Oczywiście. Oprócz tego, że
strażacy wywalczyli zespołowo
wicemistrzostwo Polski, osiągnę-
li sukcesy indywidualne. Mamy
Mistrza Polski w biegu na 100
metrów z przeszkodami oraz wice-
mistrza w konkurencji wspinania
się drabiną hakową. Jest to ogrom-
ny sukces całej naszej reprezenta-
cji.
-Strażacy osiągają świetne wyni-

ki w zawodach. Czy to oznacza, że
są dobrze wyszkoleni do udziału
w akcjach ratowniczych?
Można rozróżnić przygotowanie
merytoryczne od prowadzenia
działań ratowniczo- gaśniczych,
ale nie da się rozłączyć tego, że od
strażaków wymaga się sprawnoś-
ci fizycznej. Nasi strażacy pokazują,
że są pod tym względem bardzo
dobrze przygotowani, co oczywiś-
cie nie oznacza, że nie są przygo-
towani pod względem meryto-
rycznym. Z tym również nie mają
żadnego problemu.
-Czy w województwie warmiń-
sko-mazurskim jest wystarczająca
liczba strażaków?
Mamy w tej chwili 1296 strażaków.
Oczywiście, gdyby była taka możli-

wość, chcielibyśmy, żeby było ich
więcej. Wiąże się to jednak z
nakładami finansowymi. Trzeba tu
rozgraniczyć potrzeby i możli-
wości ekonomiczne, nie tylko na-
szego województwa, ale i skarbu
państwa. W 2018 roku zostaliśmy
zasileni dodatkowymi etatami.
Dołączyło do nas 30 strażaków, ale
jak wspomniałem, jeżeli byłaby
taka możliwość, chętnie przyjęli-
byśmy następnych.
-Co należy zrobić, żeby zostać
strażakiem?
Jeżeli ktoś chce zostać strażakiem,
musi wykazać się odpowiednim
poziomem sprawności fizycznej.
Jest to podstawowy element, po-
nieważ zgłaszając się do Straży
Pożarnej, trzeba najpierw przejść

testy sprawnościowe, wykazać się
odpowiednim stanem zdrowia, a
poza tym, oczywiście, trzeba lubić
ten zawód. Wstąpienie do Straży
Pożarnej wiąże się z chęcią poma-
gania ludziom, ofiarnością. Za-
wód strażaka trzeba wykonywać z
pełnym zaangażowaniem.
-Potrzebna jest również spora
odwaga...
Zgadza się. To wszystko jest jednak

weryfikowane na etapie naboru
do służby. Najpierw z kandydatem
jest przeprowadzana rozmowa
przez komisję weryfikacyjną. Na-
stępnie kieruje się go na komisję
lekarską, gdzie odbywa rozmowę z
psychologiem, a także z psychiatrą.
Dopiero wówczas następuje we-
ryfikacja przydatności kandydata
do zawodu strażaka.
-Na koniec jeszcze wróćmy do za-

wodów sportowych. W tym roku
było drugie miejsce. Czy w na-
stępnym uda się wywalczyć pierw-
sze?
Jestem pewien że nasi strażacy
będą się starali zdobyć Mistrzostwo
Polski, aczkolwiek wiadomo, że
na tych zawodach startują najlep-
si z 30 tysięcy polskich strażaków,
rywalizacja jest więc ogromna.

raf

„Nasi strażacy są
świetnie przygotowani
do służby”
Drużyna strażaków z województwa warmińsko-mazurskiego wywalczyła drugie miejsce pod-
czas Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym. Z tej okazji zapytaliśmy Bogdana Wierzchow-
skiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, jak przedstawia się sytuacja
Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach.

Bogdan Wierzchowski Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

Od 1 kwietnia tego roku utonęło w
Polsce ponad 150 osób, a w samym
czerwcu życie straciło ponad 90
osób. W województwie warmińsko-
mazurskim od początku roku uto-
nęło już 15 osób.
Kilkanaście dni temu w Ełku, po
wielogodzinnych poszukiwaniach,
strażacy i policjanci odnaleźli ciała
dwóch mężczyzn. Jeden z nich
utonął w Jeziorze Ełckim. Jego rze-
czy nad brzegiem jeziora znalazł
przypadkowy wędkarz. Drugi uto-
pił się w rzece Ełk. Pływające na wo-
dzie ciało zauważyły, bawiące się
tam, dzieci.
Również w Iławie doszło do tra-
gicznego zdarzenia. Z Jezioraka
wyłowiono 17-letniego chłopaka.
Pomimo reanimacji nie udało się go
uratować. Kolejna tragedia miała
miejsce w Starych Jabłonkach, gdzie
po zakończeniu Mistrzostw Euro-
py w Plażową Piłkę Ręczną, utopiła
się reprezentantka Rosji. W po-
przedni weekend natomiast poli-
cja na warmińsko-mazurskich je-
ziorach odnotowała 3 utonięcia.
Życie stracili- 47-letni mieszka-
niec gminy Morąg, 54-letni
mężczyzna, którego ciało znale-

ziono w Jezioraku, oraz 55-letni
wędkarz z Elbląga.
Jak powinniśmy się zachowywać,
żeby zmniejszyć ryzyko utonięcia?

Wiadomo, że jest coraz mniej
strzeżonych kąpielisk, jednak sta-
rajmy się szukać właśnie takich. Pa-

miętajmy o tym, że bezpieczna
kąpiel, to kąpiel w miejscu do
tego przeznaczonym, które jest
odpowiednio oznakowane i w

którym nad bezpieczeństwem ka-
piących się czuwa ratownik. Dzi-
kie kąpieliska zazwyczaj mają nie-

znane dno i głębokość, a woda w
nich może być skażona. Nie wol-
no pływać na odcinkach szlaków
żeglugowych oraz w pobliżu

urządzeń i budowli wodnych.
Ostatnio w mediach głośno było o
wyczynie 13-letniej Natalii, która w

Waplewie uratowała przed utonię-
ciem małą dziewczynkę. Jezioro, na
którym doszło do tej sytuacji, nie
jest strzeżone. Jego dno jest bardzo

nierówne. Kąpiące się dziecko na-
gle wpadło w obniżenie dna i za-
częło się topić.

Najważniejsza zasada jednak jest
taka, żeby nie korzystać z kąpieli w
akwenach wodnych po spożyciu al-
koholu. Przykładów utonięć osób,
które weszły po alkoholu do wody
i już z niej nie wyszły, jest mnóstwo.
Dotyczy to również osób, poru-
szających się różnymi jednostkami
pływającymi. Pomimo licznych
apeli, co weekend czytamy komu-
nikaty o tym, że policjanci zatrzy-
mali pijanych sterników.
Warmia i Mazury słyną z dużej licz-
by pięknych jezior, ale niestety nie
wszyscy potrafią z nich odpo-
wiednio korzystać. Przykładów nie
trzeba daleko szukać. Policyjni
wodniacy z Komisariatu Policji w
Rucianem-Nida pływali po Jezio-
rze Nidzkim, dbając o bezpieczeń-
stwo mieszkańców i turystów, ko-
rzystających z wypoczynku nad
wodą. Patrol zauważył łódź żaglową,
płynącą na silniku spalinowym w
strefie ciszy, co stanowi wykrocze-
nie. Policjanci ustalili, że sternikiem
jest 35-letni mieszkaniec Warszawy.
Po sprawdzeniu jego stanu trzeź-
wości okazało się, że w jego orga-
nizmie jest ponad 2 promile alko-
holu. Takich przypadków jest nie-
stety coraz więcej. Osoby nietrzeź-
we stanowią zagrożenie nie tylko
dla siebie, ale również dla innych
użytkowników akwenów wodnych.
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Coraz więcej utonięć na Warmii i Mazurach
Statystyki, pokazujące liczbę
utonięć w Polsce w tym roku,
są tragiczne. Co jest główną
przyczyną tego stanu rzeczy?

Nad wodą przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa a z pewnością pobyt na plaży wyjdzie nam na zdrowie



Olsztyn - 3.08.2019 (sobota) godz.
18:00, Park Centralny (ul. Emilii
Plater 14)- Zapraszamy na kolejną
odsłonę plenerowej imprezy z mu-
zyką elektroniczną organizowaną
pod szyldem Local Warming!
Dwie sceny, live acty uznanych
gwiazd sceny klubowej i tanecznej,
sety didżejskie artystów lokalnych
i zescenyogólnopolskiej.Wstęp na
imprezę bezpłatny.
Olsztyn - 10.08.2019 godz 18:00,
Park Centralny / Tartak Raphael-
sohnów. Warmińska Noc Persei-
dów. W programie animacje dla
dzieci, stanowiska obserwatorów
nieba i obsługa mapy obrotowej
nieba! Od 18:00 prelekcje popu-
larnonaukowe i stoiska z meteo-
rytamiwTartaku.Od20:00atrakcje
przy parkowej fontannie.
Olsztyn - 4.08.2019 (niedziela)
godz. 21:00, ul. Rodziewiczówny
(przy Spichlerzu). Twórca krymi-
nałuneomilicyjnego,RyszardĆwir-
lej, autor cyklu o komisarzu Ma-
ciejewskim, Marcin Wroński oraz
prozaik idziennikarz,RobertOsta-
szewski dyskutują nad przyszłością
literackiej zbrodni.
Olsztyn - BWA Galeria Sztuki
(Al. Marszałka J. Piłsudskiego 38)
zaprasza na wystawę "Cichy krzyk"
autorstwa Mariusza Gutowskie-
go, której wernisaż odbędzie się 8
sierpnia 2019 r. Inteligentne, wręcz
błyskotliwe fantasmagorie – oto
pierwsze określenia nasuwające
się po obejrzeniu prac artysty, ale
zaraz potem zauważamy śmiałość
metafory i warsztatu malarskiego,
„opanowanie” kolorów, kompo-
zycję.
Dywity - 3.08.2019 (sobota) godz.
16:00-23:00, Święto Warmińskie-
go Piwowara. Pokazy warzenia
piwa, liczne stoiska piwowarów
domowych i lokalnych browarów
z Warmii i Mazur, finał Warmiń-
skiego Konkursu Piw Domowych,
koncerty muzyczne Bakshish ,
Bownik , Bridge Band , żywność
regionalna, turniej gry w kapsle o
Mistrzostwo Gminy Dywity, sto-
iskokolekcjonerskie–takwdużym
skrócie wygląda program Święta
Warmińskiego Piwowara, które
odbędzie się w dywickiej Stodole i
okolicach.
Mrągowo - 25. Festiwal Kultury
Kresowej, 9.08-11.08.2019, Cen-
trum Kultury i Turystyki w Mra-
gowie (ul. Warszawska 26). Za-
praszamy na KONCERT GALO-
WY w amfiteatrze nad jeziorem
Czos, a także trzy dni obfitujące w
występy kapel oraz zespołów pie-
śni i tańca z Kresów. Występom to-
warzyszą wystawy fotograficzne,
plastyczne, rękodzieła, a także wie-
czory poetyckie, kiermasze i de-
gustacje kresowych potraw.
Gietrzwałd - Zapraszamy na 14.
Spotkania Warmińskie w Gietrz-
wałdzie! Wstęp wolny. Zagrają:
Sobota 10 sierpnia, godzina 20:30-
Chłopcy z Placu Broni (godzina
19:00 support: Dobre Wino). Nie-
dziela 11 sierpnie, godzina 12:00-
Cezary Makiewicz i Koltersi. AM-
FITEATR W GIETRZWAŁDZIE.

Wyb.(kat)
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- Wprowadzenie bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską
dotyczy dzieci od czwartego roku
życia i młodzieży, uczących się w
szkołach podstawowych w Olszty-
nie - informuje prezydent Piotr
Grzymowicz.
Jest jednak jeden, podstawowy
warunek - rodzice lub opiekuno-
wie prawni tych dzieci muszą
mieszkać w Olsztynie i tu rozli-
czać się z podatku dochodowego.
Należy to rozumieć w ten sposób,
że ze zniżki będą mogły korzys-

tać jedynie dzieci z Olsztyna.
Ulga nie dotyczy dzieci, które do-
jeżdżają do olsztyńskich szkół z
innych miejscowości.
Uprawnienia będą zapisane w
Olsztyńskiej Karcie Miejskiej na
podstawie wymaganych doku-
mentów - legitymacji szkolnej lub
dokumentu potwierdzającego
wiek dziecka oraz potwierdzenia
rozliczania się z podatku w
olsztyńskim Urzędzie Skarbo-
wym.
- Konkurencyjność transportu

publicznego w stosunku do innych
środków transportu niesie szereg
korzyści, dotyczących środowiska
i jakości życia - przekonuje prze-
wodniczący klubu radnych Plat-
formy Obywatelskiej Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska,
Łukasz Łukaszewski. - To
zmniejszenie liczby pojazdów na
drogach, ograniczenie emisji spa-
lin, poprawa jakości powietrza,
zmniejszenie korków, zwiększenie
dostępności miejsc parkingowych,
a w konsekwencji poprawa kom-

fortu życia i poziomu zadowolenia
mieszkańców. To także kształto-
wanie u dzieci nawyku korzysta-
nia z komunikacji miejskiej, co
powinno zaprocentować w przy-
szłości.
Uchwała dotyczy tylko uczniów
szkół podstawowych, ale jest
szansa, że w przyszłości zostanie
rozszerzona o uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. Na razie na
przeszkodzie stają jednak pie-
niądze. Miasto, na skutek podjętej
uchwały, za przejazdy dzieci

zapłaci do końca tego roku od
300 do 400 tys. zł.. W roku 2020
będzie to już od 1,5 do 1,8 mln zł.
Jeżeli Olsztyn będzie miał możli-
wości finansowe, jest szansa, że w
najbliższych latach również starsi
uczniowie pojadą komunikacją
miejską za darmo.
Darmowe przejazdy komuni-
kacją miejską dla dzieci od
czwartego roku życia oraz
uczniów szkół podstawowych za-
czną obowiązywać od 1 września
tego roku. red

Bezpłatna komunikacja miejska
dla dzieci z Olsztyna
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przegłosowano uchwałę o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych w Olsztynie.

Uczniowie z Olsztyna komunikacją miejską będą jeździć za darmo

Kupno samochodu wiąże się z sze-
regiem różnych obowiązków. Jed-
nym z nich jest przerejestrowaniesa-
mochodu na własne dane, a także
wymiana tablic rejestracyjnych,
jeżeli auto jest zarejestrowane w
innym powiecie. Wielu kierowców
często odkładało to na później. Te-
raz jednak trzeba będzie się śpieszyć,
ponieważ kary będą bardzo surowe.
Ministerstwo Środowiska przygo-
towało nowelizację ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach i wprowadziło zmiany w Pra-
wie o ruchu drogowym. W przepi-

sachzmieniono bardzoważnąkwes-
tię. Właściciel pojazdu będzie miał
30 dni na złożenie wniosku o re-
jestrację samochodu.Obowiązekten
będzie dotyczył również osób, któ-
re sprowadzają auta zza granicy.
Osoby, które nie dotrzymają obo-
wiązku rejestracji pojazdu w czasie
30 dni od zmiany właściciela lub
sprowadzenia go zza granicy, otrzy-
mają karę od 200 do 1000 zł.
- Zakłada się, że taki instrument
prawny przyczyni się do poprawy
przestrzegania przez właścicieli po-
jazdów obowiązku złożenia wnios-

ku o rejestrację, wyrejestrowanie po-
jazdu w określonym terminie czy też
ustawowego terminu zawiadomienia
o nabyciu, zbyciu pojazdu czy zmia-
nie stanu faktycznego wymagające-
go zmiany danych w dowodzie re-
jestracyjnym – czytamy w uzasad-
nieniu.
Zmiany najbardziej dotkną im-
porterów aut używanych, ponieważ
nie mieli dotychczas sztywno okreś-
lonego terminu, w którym mieli
przygotować auta do rejestracji.
Teraz będą musieli to zrobić znacz-
nie szybciej.

Projekt ustawy został już przegłoso-
wany przez Senat i wejdzie w życie

prawdopodobnie z początkiem
2020 roku. raf

Będą wysokie kary za nieterminowe
przerejestrowanie samochodu
Ministerstwo Środowiska przygotowało przepisy, które sprawią, że kierowca „słono” zapłaci, jeżeli
nie zdąży w ciągu 30 dni przerejestrować samochodu.
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Akcja, związana z wydobyciem
fragmentów czołgów, była utrzy-
mywana w ścisłej tajemnicy. O po-
szukiwaniach zostały poinformo-
wane jedynie odpowiednie służby.
Pracownicy muzeum dobrze za-
bezpieczyli operację i nawet policja
nie wzięła w niej udziału.
- Na miejscu działała fundacja z
Władysławowa. Jej przedstawiciele
wyciągali z rzeki Miłakówki frag-
menty czołgu, wysadzonego podczas
II wojny światowej. Nie musieliśmy
brać w tym udziału, ponieważ
miejsce zostało zabezpieczone przez
ich saperów, mieli wszystkie pozwo-
lenia, więc wszystko odbyło się zgod-
nie z prawem. Nie było również
żadnego zagrożenia dla okolicznych
mieszkańców- wyjaśnia Anna Kar-
czewska z Komendy Miejskiej Po-
licji w Ostródzie.
Cała akcja została bardzo dobrze
dopracowana.- Wszyscy wiedzieli,
że tam jest czołg, a my przeprowa-
dziliśmy badania i potwierdziliśmy

tę hipotezę. Następnie były dwa lata
papierkowej roboty. Wszystkie te
działania zostały zwieńczone wydo-
byciem czołgów – mówi Mateusz
Deling, założyciel muzeum.
Wydobyto fragmenty pojazdu, wy-
sadzonego zaraz po wojnie. Jest to
niszczyciel czołgów Jagdpanther.
Ogólnie na świecie było 382 takich
pojazdów. Czołg, który wydobyto z
Miłakówki, uczestniczył w walkach

w 1945 roku.
Oprócz tego znaleziono również
czołg Sturmgeschutz III G. - Po 74
latach w wodzie dalej wszystko pięk-
nie działa, co jest sporym zaskocze-
niem. Pojazd został wyprodukowany
pomiędzy czerwcem a wrześniem
1944 roku. Jestem bardzo zadowo-
lony z tego, że na spokojnie będzie
można go odbudować – planuje
Mateusz Deling.

Teraz entuzjastów techniki militar-
nej czekają długie prace, związane z
rewitalizacją znalezionych elemen-
tów pojazdów. Swoje odkrycie
uważają za jedno z najważniejszych,
jeśli nie- najważniejsze- w ostatnim
dziesięcioleciu. raf

Z Miłakówki wydobyto czołg
z okresu II wojny światowej
Na początku lipca w okolicach miejscowości Stolno, gm. Miłakowo, z rzeki Miłakówka wyłowiono fragmenty dwóch czołgów
z okresu II wojny światowej.Za przeprowadzenie tej operacji odpowiedzialna była Fundacja „EXERCITUS”, która jest założycie-
lem Muzeum Techniki Militarnej i Historii Pomorza w Kłaninie.

Mateusz Deling, główny inicjator całej operacji, wraz z wydobytymi częściami
czołgu

Ciężki sprzęt był potrzebny do wywiezienia znalezisk

Lina zanurzona w wodzie, za chwile StuG wyjdzie z rzeki fot. Przemysław
Budzich (Tank Hunter)

Potężne koło napędowe StuG'a fot. Przemysław Budzich (Tank Hunter)

StuG III chwile po wydobyciu fot. Przemysław Budzich (Tank Hunter)
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W starym centrum Świątek, w
bezpośrednim sąsiedztwie zabyt-

kowego kościoła parafialnego p.w.
Świętych Kosmy i Damiana oraz

zabytkowej plebanii, znajdował się
dawniej ogród różany. Według lo-

kalnej ludności, w latach 70-tych
zasypano staw, znajdujący się w

centralnej części działki, a w jego
miejscu posadzono róże i ozdobne
krzewy. Usypano też alejki space-
rowe. Celem projektu jest po-
nowne zagospodarowanie cen-
trum Świątek i odtworzenie
ogrodu różanego. Dzięki temu,
poza walorami estetycznymi,
miejscowość pozyska idealne
miejsce do wypoczynku, stano-
wiące miejsce spotkań mieszkań-
ców na świeżym powietrzu. -W
centralnej części ogrodu różanego
zostanie wykonana okrągła, utwar-
dzona powierzchnia, od której w
trzy strony będą odchodziły alejki
spacerowe, obsadzone wieloma ga-
tunkami kwiatów i krzewów wie-
loletnich, m.in. różami ogrodo-
wymi, bukszpanami, tawułą ja-
pońską, lawendą wąskolistną, ju-
kami i funkią, które w całości będą
tworzyły zwartą kompozycję-
mówi Iwona Salińska, podin-
spektor w referacie komunalno-
inwestycyjnym UG w Świątkach.
W środkowej części ogrodu zo-
staną ustawione trzy ławki par-
kowe i trzy śmietniki. Po

wykonaniu nasadzeń i stworzeniu
ścieżki, teren zostanie obsiany
trawą. Całość stworzy zwartą
kompozycję, która na trwale wpi-
sze się w krajobraz miejscowości.
Stojak na rowery będzie umożli-
wiał turystom, wędrującym Szla-
kiem Napoleońskim, bezpieczne
pozostawienie swojego jedno-
śladu, aby móc zwiedzać zabyt-
kowy kościół, znajdujący się w
bezpośrednim sąsiedztwie skwe-
ru.
Całkowity koszt projektu wynosi
35 000,00 zł, z czego 12 000,00 zł,
będzie kwotą dofinansowania z
grantu, 1 000,00 zł będzie pocho-
dzić ze środków funduszu sołectwa
Świątki a pozostałe koszty pokryje
gmina z własnego budżetu. Koszt
inwestycji jest dużo niższy dzięki
temu, że do realizacji projektu
włączyli się mieszkańcy Świątek.
Nasadzenia zostaną wykonane
przez mieszkańców sołectwa, któ-
rzy wyrazili gotowość do pomocy
oraz druhny i druhów z Ochotni-
czej Staży Pożarnej w Świątkach.

red

Ogród różany w Świątkach będzie cieszył mieszkańców
Gmina Świątki przystąpiła do konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku”.
11 lipca w Olsztynie gmina podpisała umowy na realizację zadania pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
odtworzenie dawnego ogrodu różanego, znajdującego się w centralnej części miejscowości Świątki.

Wg stanu na 19 lipca 2019 r. w ra-
mach RPO WiM 2014-2020 podpi-
sano 3180 umów o dofinansowanie
projektów. Wartość dofinansowa-
nia UE podpisanych umów (kon-
traktacja) wynosi 5 000 096 679,82
zł i stanowi to 68% alokacji RPO
WiM 2014-2020, co oznacza że
zostało do wykorzystania 2 347
652 132,07zł (po kursie euro
4,2515).
W kwietniu tego roku poznaliśmy
dane, które sugerują, że wojewódz-
two warmińsko-mazurskie bardzo
słabo wykorzystuje środki unijne.

Od tego czasu podpisano ponad
600 umów, a kolejne konkursy są
trakcie w realizacji.
W tym momencie można składać
wnioski o dofinansowanie na no-
woczesną infrastrukturę badawczą
publicznych jednostek nauko-
wych. W konkursie tym mogą brać
udział tylko uczelnie i jednostki
naukowe. Kolejny konkurs jest już
dostępny dla większej liczby bene-
ficjentów i dotyczy ułatwienia
dostępu do usług społecznych, w
tym integracji ze środowiskiem
lokalnym. Projekty, biorące udział

w tym konkursie, muszą dotyczyć
realizacji zintegrowanych usług
społecznych, skierowanych do osób
lub rodzin znajdujących się w trud-
nej sytuacji życiowej, zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Na dofinansowanie z
tego konkursu przeznaczone jest
ponad 15 mln zł.
W sierpniu będzie można także
składać wnioski o dofinansowanie
z Ekomobilnego MOF-u (ZIT Ol-
sztyna). Tutaj wspierane będą pro-
jekty, związane z przebudową dróg
rowerowych, traktów pieszych,

kompleksowe inwestycje służące
transportowi zbiorowemu w
miejskim obszarze funkcjonalnym
Olsztyna, czy zakup i modernizacja
niskoemisyjnego taboru. Ogólna
pula środków przeznaczona na do-
finansowanie tego rodzaju projek-
tów to blisko 2,5 mln zł.
Zarząd województwa ustalił
również zasady kolejnego konkursu
z zakresu gospodarki odpadowej.
Do podziału będzie blisko 15 mln
zł.
- Środki te chcemy przeznaczyć na
budowę czy też modernizację punk-

tów selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych, ale także na działania
informacyjne i edukacyjne, pro-
mujące zapobieganie powstawaniu
odpadów i ich sortowanie– mówi
marszałekGustawMarekBrzezin.

Konkurs potrwa od 2 do 16 wrześ-
nia. Mogą w nim wziąć udział sa-
morządy, ich związki i
stowarzyszenia, przedsiębiorstwa,
zakłady opieki zdrowotnej, Lasy
Państwowe. raf

Są jeszcze środki unijne w województwie warmińsko-mazurskim

Jest jeszcze sporo środków z funduszy eurpejskich

Od lewej: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazur-
skiego przekazuje umowę Sławomirowi Kowalczykowi, wójtowi Gminy Świątki

Wizualizacja ogrodu

Pozostało jeszcze sporo środków do wykorzystania w obecnej perspektywie unijnej, która kończy się w 2020 roku. Na kilka projektów
można już teraz pozyskiwać dofinansowanie.
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Będzie to szczególny w swoim cha-
rakterze koncert albowiem
usłyszymy utwory znane i lubiane
a wcześniej w różnych spektaklach
prezentowane na scenie elbląskiego
teatru. Zabrzmią m.in. takie pio-
senki jak „Szpetni czterdziesto-
letni”, „Jesteśmy na wczasach” czy
„Milord”.
Mogłoby się wydawać, że elbląskich

aktorów znamy doskonale ale nic
bardziej mylnego. a oto Oni:
Teresa Suchodolska – aktorka
Teatru im. Aleksandra Sewruka od
1995 r. Otrzymała Nagrodę Mar-
szałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w 2003 r.
Czterokrotnie nagradzana nagrodą
Aleksandra: za rolę Pani Medlock
w „Tajemniczym ogrodzie”, Heleny

Iwanowej Popowej w „Niedźwie-
dziu”, Panny Skillion w „O co
biega?” oraz Ruth Tisdale w „Pre-
mierze”. Kobieta o wielu twarzach
– czasami jako spokojna i opiekuń-
cza Maryla z „Ani z Zielonego
Wzgórza”, innym razem – intry-
gująca Panna Bertrand z „Plotki”.
Aleksandra Wojtysiak - absol-
wentka Wydziału Sztuki Lalkar-
skiej Akademii Teatralnej im.
Aleksandra Zelwerowicza w War-
szawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej
w Białymstoku. Pracowała w Teat-
rze Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi.
W elbląskim teatrze od 2014 r. Ma
też na swoim koncie role filmowe,
grała w słuchowisku Teatru Pol-
skiego Radia („Niewidzialny teatr”
rola Cosimy żony Ryszarda Wag-
nera) . Aktualnie występuje w spek-
taklach: ‘Allo ‘Allo”, „Amadeusz”,
„Ania z Zielonego Wzgórza”, „Bal-
ladyna”, „Cud mniemany czyli
Krakowiacy i Górale”, „Skrzypek
na dachu”, „Igraszki z diabłem”.
Otrzymała Aleksandra Publicz-

ności w 2015 roku oraz za rolę
Konstancji Weber w „Amadeuszu”
(2017).
Lesław Ostaszkiewicz – aktor
Teatru im. A. Sewruka od 1990 r.
Był reżyserem spektakli „Bajki sa-
mograjki”, „Dzieła wszystkie Szek-
spira (w nieco skróconej wersji)”
oraz współpracował z Mirosławem
Siedlerem przy reżyserii spektaklu
„Jak Piekarczyk chwat Elbląg ura-
tował”. Otrzymał nagrodę Mar-
szałka Warmińsko-Mazurskiego
(2003), Odznakę Honorową
Zasłużony dla Kultury Polskiej
(2007). Laureat „Aleksandra” za
rolę Papkina w „Zemście” (2005)
oraz w kategorii Najpopularniejszy
Aktor (2014). Najmłodszych wi-
dzów ujął natomiast swoją rolą…
złej Wiedźmy w „Czarodziejskim
krzesiwie”.
Mikołaj Ostrowski – jeden z
najmłodszych aktorów. W
elbląskim teatrze pracuje od 2016 r.
Absolwent Studium Wokalno-Ak-
torskiego przy Teatrze Muzycznym

im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.
Współpracował z Teatrem Kome-
dii Valldal i Teatrem im. D. Ba-
duszkowej w Gdyni. Swój
wyjątkowy talent wokalny zapre-
zentował w spektaklach muzycz-
nych: „Cud mniemany czyli
Krakowiacy i Górale”, „Nie
wszystko czerwone – Wysocki,
Okudżawa” i „Kaczmarski – 4 pory
niepokoju”.

Koncertowi, na który zaprasza

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne,
towarzyszyć będzie konkurs zaty-
tułowany „Tajemnice Elbląga”. Pro-
jekt realizowany jest przy
współudziale finansowym Samo-
rządu Miasta Elbląg.
Na koncert zapraszamy 04 sierp-
nia 2019 r., tradycyjnie o godz.
17.00 w muszli koncertowej w
Bażantarni i to niezależnie od po-
gody, wstęp wolny.

red

„Wieczór piosenek niepoważnych i poważnych”
To tytuł kolejnego spotkania z aktorami Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Tego popołudnia, na scenie w muszli koncerto-
wej w Bażantarni, wystąpią: Teresa Suchodolska, Aleksandra Wojtysiak, Lesław Ostaszkiewicz i Mikołaj Ostrowski.

Które pomieszczenie jest w
domu najważniejsze? Oczy-
wiście kuchnia! Wiemy, że
wspólne posiłki zbliżają,
łagodzą obyczaje i tworzą
więź między mieszkańcami
domu. Dlatego Kostka do
pieczenia Kasia i fundacja
domydziecka.org połączyły
siły, aby wspólnie wspomóc
potrzebujących w Domach
Dziecka na terenie całej Pol-
ski! Pomoc finansowa trafiła
także do placówek z naszego
regionu.

„Upiecz bliskim radość” – to
idea, która od lat przyświeca
marce Kasia. W ten sposób
zachęca ona wszystkich Po-
laków do pieczenia domo-
wych ciast i obdarowywania
najbliższych swoimi wypie-
kami. Podczas minionych
Świąt Bożego Narodzenia
hasło to wybrzmiało szcze-
gólnie mocno i znalazło swo-
je odzwierciedlenie w ogól-
nopolskiej akcji świątecznej
„Podziel się kawałkiem
szczęścia”, której ambasadorką
była aktorka Katarzyna Zie-
lińska.

Gdzie trafiła pomoc?
Część środków finansowych ze
zbiórki trafiła także do woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego. W naszym wojewódz-
twie wsparcie otrzymały pla-
cówki we Fromborku i Elblągu.
Dzięki przekazanym środkom
pieniężnym, gruntowny remont
przeszła kuchnia w Powiatowym
Domu Dziecka „Słoneczne
Wzgórze” we Fromborku. Kuch-
nia o tej pory nie była funkcjo-
nalna – stary sprzęt AGD i nie-
praktyczna architektura spra-
wiała, że kuchnia nie była miejs-
cem, w którym chętnie przeby-
wali mieszkańcy Domu Dziecka.
Dzięki zbiórce „Podziel się ka-
wałkiem szczęścia”, przeprowa-
dzonej przez markę Kasia, udało

się wyremontować te wnętrza!
Do kuchni trafił nowoczesny
sprzęt AGD, w jadalni stanął
duży, rodzinny stół, a przyjazne
rozwiązania architektoniczne
umożliwiły wspólne gotowanie.
Producent Kostki do pieczenia
Kasia przekazał na pomoc po-
trzebującym aż 100 000 złotych
– kwota trafiła do domów dziec-
ka na terenie całego kraju. Aż do
270 placówek dotarli specjalni
kurierzy, którzy obdarowali wy-
chowanków świątecznym cias-
tem upieczonym na Kasi. Dzię-
ki zebranym środkom pie-
niężnym gruntownie wyremon-
towane zostały kuchnie w do-
mach dziecka w Krasnymstawie
i Fromborku. Ponadto 33 pla-

cówki otrzymały nowy sprzęt
AGD wartości kilkudziesięciu
tysięcy złotych.
Błażej Błasiak, Brand Manager
Kasia
Cieszymy się, że udało nam się
zachęcić Polaków do szerzenia
wspólnej idei pomagania.
Bożonarodzeniowe ciasta oraz
przekazane wsparcie finansowe
– to realna pomoc, która trafiła
do najbardziej potrzebujących.

Za sprawą akcji „Podziel się ka-
wałkiem szczęścia” chcieliśmy
zwrócić uwagę na potrzeby wy-
chowanków domów dziecka oraz
zachęcić Polaków do niesienia
świątecznej radości, która płynie
z dzielenia się dobrem.

Inspiracje i pomysły
na pyszne wypieki znajdziecie

na www.mojeciasto.pl

Pomoc dotarła do Fromborka! Znamy wyniki akcji
marki Kasia - „Podziel się kawałkiem szczęścia”

FROMBORK

PRZED
FROMBORK

PO

„Podziel się kawałkiem
szczęścia” w liczbach
100 000 przekazane na pomoc
dzieciom
ponad 5000 kawałków
ciasta przekazane
do 270 domów dziecka
2 wyremontowane kuchnie
zakup sprzętu AGD do 33 placówek
21 315 zaangażowanych
w pomoc Polaków

Teresa SuchodolskaAleksandra Wojtysiak

Leslaw Ostaszkiewicz Mikolaj Ostrowski
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NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

OKAZJA! 24 km. od Nidzicy sprze-
dam mieszkanie 50 m.kw. do remontu
za 29.900 zł. tel. 799970771.
TANIO sprzedam bezczynszowe M-2,
po remoncie 73 m.kw. z wyp. obok re-
zerwatu. 25 min. od Olsztyna. 89.000 zł.
Tel. 799970771.
DZIAŁKA bezpośrednio nad jeziorem,
350 metrów linii brzegowej jeziora Ga-
merskiego. Gamerki 24000m2. tel.
885149503.

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

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

NIEUCHOMOŚCI KUPIĘ

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

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM rocznego osiołka z pasz-
portem, samiec, tel.691-922-144.

USŁUGI

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

BARDZO
DOBRE

promocyjne
ceny

Zareklamuj siebie u nas!

Warto!
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Już pod koniec poprzedniego se-
zonu w Ostródzie mówiło się
głośno o tym, że Sokół w przy-
szłych rozgrywkach chce włączyć
się poważnie do walki o drugą
ligę. Słowa te nie były rzucone na
wiatr. Władze klubu przeszły do
konkretnych działań. Szybko za-
kontraktowano kilku zawodni-
ków z drugoligową przeszłością.
Dyrektorem sportowym został
poprzedni trener, Jarosław
Kotas, natomiast Piotr Kołc zos-
tał trenerem grającym.
Ta ostatnia zmiana budzi najwię-
cej kontrowersji. Wielu kibiców
zastanawia się, czy prowadzenie
drużyny z perspektywy boiska
będzie właściwym rozwiązaniem.
Przekonamy się o tym dopiero w
trakcie sezonu, ale na razie pewne
jest, że Piotr Kołc bardzo dobrze
prezentuje się na boisku i jest
dużym wzmocnieniem drużyny z
Ostródy.

Transfery poczynione przez So-
koła wydają się być bardzo dobre.
Tacy zawodnicy jak Robert
Chwastek, Patryk Kubicki czy
Karol Żwir, posiadają na tyle wy-
sokie umiejętności, że powinni
się wybijać na tle trzecioligow-
ców. To tylko niektórzy z zawod-
ników, którzy dołączyli do klubu,
ponieważ ogólnie władze Sokoła
zdecydowały się na zatrudnienie
10 nowych graczy. Na ten mo-
ment wydaje się, że zdecydowana
większość z nich będzie stanowić
o sile ostródzkiej drużyny w se-
zonie 2019/20.
Przedsezonowe sparingi również
mogą napawać optymizmem.
Sokół rozpoczął od bezbramko-
wego remisu z Olimpią Elbląg,
następne minimalnie wygrał z Je-
ziorakiem Iława i w kolejnych
meczach wysoko pokonał re-
zerwy Lechii Gdańsk, Motora Lu-
bawa i Kormorana Zwierzewo.

Pomimo tego, iż większość meczy
rozgrywana była z zespołami z
niższych lig, sama gra ostródzkiej
drużyny mogła się podobać. W
ostatnim przedsezonowym spa-
ringu ostródzianie pokonali Ra-
dunię Stężyca.
Jak wspomniano, Sokół Ostróda
będzie faworytem do awansu na
wyższy szczebel rozgrywkowy.
Zespoły, które w poprzednim se-
zonie były wysoko w trzecioligo-
wej tabeli, raczej się osłabiły
kadrowo przed rozpoczęciem
tych rozgrywek, natomiast o wy-
sokie miejsca w nadchodzącym
sezonie może powalczyć Pelikan
Łowicz, Świt Nowy Dwór Mazo-
wiecki czy RKS Radomsko.
W pierwszym meczu sezonu
2019/20 Sokół Ostróda na wyjeź-
dzie zmierzy się z Huraganem
Morąg. Spotkanie odbędzie się 3
sierpnia.

raf

Sokół Ostróda gotowy na nowy sezon
Ostródzianie będą faworytem rozgrywek

Zakończył się okres przygotowawczy dla drużyny Sokoła Ostróda. Już w najbliższy weekend roz-
pocznie się rywalizacja na trzecioligowych boiskach.

Kubicki powinien być sporym wzmocnieniem ostródzkiej drużyny fot. Sokolostroda

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

REKLAMA
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- Jak nowi zawodnicy, którzy przyszli do klu-
bu, mogą wpłynąć na grę drużyny w tym se-
zonie?
Chciałem, żeby dołączyli do nas piłkarze,
którzy są związani z klubem lub naszym re-
gionem. Z wieloma z nich już zimą rozma-
wiałem odnośnie ich sprowadzenia i udało
nam się to dopiąć.
- Czy będą duże wzmocnienia w porównaniu
ze składem kadry z poprzedniego sezonu?
Każdy z tych piłkarzy ma swoją tożsamość i
inne walory. Siemaszko jest ofensywnym za-
wodnikiem, który może grać w ataku, a także
na boku pomocy. Remisz jest doświadczonym
środkowym obrońcą. Wiktor Biedrzycki wra-
ca do nas, jako zawodnik bardziej doświad-
czony, który zobaczył, jak wygląda praca w
dużym klubie. Jest pełen werwy do walki.
- A co Pan powie o zawodnikach, którzy przy-
szli do Stomilu, a wcześniej nie byli z nim za-
wiązani? Mowa o takich graczach, jak Rak czy
Tarasenko.
Na temat Raka trudno mi w tej chwili coś po-
wiedzieć, ponieważ widziałem go tylko na
dwóch treningach, a Tarasenko jest z nami od
dłuższego czasu i mam nadzieję, że godnie za-

stąpi Kraczunova.
- Jakie zarząd Stomilu postawił przed wami
cele na ten sezon?
Po chudych latach na pewno wszyscy będą
oczekiwali od Stomilu lepszej jakości piłkar-
skiej i wyższego miejsca w tabeli. Na pewno nie
będziemy walczyli jedynie o utrzymanie. W na-
szych głowach są ambitniejsze cele, ale każdy
mecz, to będzie wojna o przetrwanie i bę-
dziemy starali się dobrze przygotować do
każdego spotkania.
-Czy przed tym sezonem presja jest większa?
Pytam, ponieważ tak jak sam Pan wspom-
niał, oczekiwania są zupełnie inne, niż w po-
przednich latach.
Nie czujemy większej presji. Mamy w każdym
meczu walczyć o zwycięstwo, pokazywać
dobrą jakość piłkarską, a reszta sama się wy-
klaruje.
- Czy styl gry Stomilu w tym sezonie ulegnie
zmianie?
Najważniejsze, żeby Stomil wygrywał, a ten styl,
który prezentowaliśmy w rundzie wiosennej,
był naprawdę fajny. Kibice byli zadowoleni z
zaangażowania, podejścia zawodników i emo-
cji, jakich dostarczaliśmy. raf

Stomil źle rozpoczął sezon
Są jednak nadzieje na lepsze wyniki
Stomil Olsztyn w pierwszym meczu ligowym przegrał 0:3 z GKS-em Bełchatów. Przed
rozpoczęciem rozgrywek przeprowadziliśmy rozmowę z trenerem Stomilu, Piotrem
Zajączkowskim o tym, jak może wyglądać obecny sezon w wykonaniu jego drużyny.

Piotr Zajączkowski, trener Stomilu Olsztyn
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