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WŁaMyWaŁ SiĘ
i kRaDŁ – akt
oSkaRŻeNia
pRzeCiWko
60-latkoWi tRaFiŁ
Do SĄDu
kradzież z włamaniem do
zbiornika paliwa, kradzieże
paliwa, a także niezatrzymanie
się do kontroli, to czyny o któ-
re podejrzany jest 60-letni
mieszkaniec gminy Dźwie-
rzuty. Szczycieńscy policjanci
przedstawili mężczyźnie w su-
mie 4 zarzuty i skierowali do
sądu akt oskarżenia.
Podkonieclutegoorazmajabr.60-
letni mieszkaniec gminy Dźwie-
rzutyzniezabezpieczonychzbior-
ników paliwa pojazdów ciężaro-
wych ukradł 900 l oleju napędo-
wego powodując straty o łącznej
wartości 4.500 zł. Z kolei w maju
br.włamałsiędozbiornikapaliwa
pojazdu ciężarowego, z którego
„ściągnął” 400 l oleju napędowe-
go na kwotę 2.000 zł. Jakby tego
byłomało,podkoniecmajabr.nie
zatrzymałsiędokontrolidrogowej
przeprowadzonej przez szczy-
cieńskich policjantów i konty-
nuował jazdę.Pokrótkimpościgu
został zatrzymany. Zgromadzo-
nywsprawiemateriałdowodowy
pozwolił na przedstawienie 60-
latkowi czterech zarzutów oraz
zastosowaniawobecniegośrodka
zapobiegawczego w postaci tym-
czasowegoaresztowania.Napod-
stawie zebranych dowodów, Pro-
kuratura Rejonowa w Szczytnie
skierowaładoSąduRejonowegow
Szczytnieaktoskarżeniaprzeciw-
ko60-letniemumężczyźnie.Biorąc
pod uwagę fakt, że mieszkaniec
gminy Dźwierzuty działał w wa-
runkachtzw.recydywy,musiliczyć
się z tym, że to wpłynie na zaost-
rzenie wymiaru kary. aw/in

KRONIKA
POLICYJNA

Największe z nich odnotowano w związku
z:
• przymrozkami wiosennymi w 79 gospo-
darstwach (gm. Barczewo, Mrągowo,
Stawiguda, Ryn, Olsztyn, Grodziczno, Lu-
bawa, Kurzętnik, Dąbrówno, Iława,
Wilczęta, Lubomino, Ostróda, Pieniężno,
Milejewo, Kozłowo, Purda, Lubawa i
Dywity). Szkody wystąpiły w uprawach sa-
downiczych, na pow. 1606 ha,
• deszczem nawalnym i powodzią w 185
gospodarstwach rolnych (gm. Biała
Piska, Olsztynek, Bisztynek, Biskupiec,
Kolno, Kiwity i Bartoszyce). Szkody
wystąpiły w uprawach rolnych na pow. 7
755 ha,
• gradem w 194 gospodarstwach (gm. Biała

Piska, Pisz, Rychliki, Mrągowo,
Sorkwity, Srokowo, Ostróda, Pozezdrze,
Węgorzewo, Bartoszyce, Wilczęta, Sępo-
pol,
Barciany, Korsze, Grodziczno). Szkody wy-
stąpiły w uprawach rolnych na pow. 8 012
ha,
• piorunem – w 1 gospodarstwie rolnym,
gm. Płośnica,
• obsunięciem ziemi – w 1 gospodarstwie
rolnym, gm. Ruciane – Nida,
• huraganem – w 3 gospodarstwach rol-
nych, gm. Wilczęta, Kowale Oleckie i
Pozezdrze
• suszą - w 230 gospodarstwach, gm. Bra-
niewo, Frombork, Elbląg, Dubeninki,
Młynary, Gołdap, Barciany, Budry, Kowale

Oleckie, Olecko, Tolkmicko i Sępopol) na
pow. 6 412 ha.

Obecnie trwa szacowanie strat i sporządza-
nie protokołów. red

Trwa szacowanie strat w rolnictwie
Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzę-
du Wojewódzkiego, informuje, że do Wojewody, do 26 lipca br., wpłynęły wnio-
ski 48 gmin o uruchomienie komisji ds. szacowania szkód, spowodowanych nie-
korzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 693 gospodarstwach rolnych, na
powierzchni 23 785 ha.

Obserwując naszą scenę polityczną
i patrząc na sondaże, do niedawna
można by śmiało obstawiać wyniki
wyborów, a przedmiotem ewen-
tualnych zakładów byłoby w zasa-
dzie tylko to, czy Prawo i Spra-
wiedliwość ponownie zdobędzie
większość głosów niezbędnych do sa-
modzielnego rządzenia. Jednak w

związku z aferą „Air Kuchciński”,
bardziej na czasie będą zakłady o to,
jak wpłynie ona na poparcie dla tej
partii.
Na razie sprawą żyją głównie „opo-
zycyjne” media, jednak niewątpliwie
podniesiona zostanie ona także
przez opozycję w trakcie kampa-
nii.Jednak czy stanie się ona jej leit-

motivem? – to pokażą najbliższe dni.
Wiele zależeć tu będzie od samych
polityków KO, PSL, Lewicy itd. i ich
sztabów wyborczych.
Niestety dla ich zwolenników, jak do
tej pory żyją oni jednak innymi
problemami – głównie układaniem
list tak, aby pogodzić oczekiwania
różnych członków, różnych koalicji.
Drugim hasłem jaki przebija się z tej
strony sceny politycznej jest hasło, że
już wkrótce przedstawimy jakiś pro-
gram polityczny. Dlatego gdzieś w
cieniu tych przepychanek nadal po-
zostaje to, co jest najważniejsze w po-
lityce – walka o głosy wyborców.
Dlatego też przybiera ona często

karykaturalną – z punktu widzenia
„kampaniologii”, czyli nauki i sztu-
ki wygrywania wyborów – postać.
Przykładem może być niedawna
konferencja prawdopodobnych kan-
dydatów na posłów olsztyńskiej Koa-
licji Obywatelskiej, poświęcona po-
wstałym w ostatnich latach na tere-
nie kraju drogom szybkiego ruchu: ile
w tym zasługi PO, a ile PiS i czy ten
ostatni wywiązuje się ze swoich ko-
munikacyjnych obietnic. Cóż, można
i tak, ale sukcesu wyborczego to ra-
czej nie zagwarantuje.
Już dawno temu Jacques Séguéla, je-
den z najbardziej znanych w Polsce
„kampaniologów”, stwierdził, że

walcząc o głosy wyborców trzeba pa-
miętać o kilku podstawowych zasa-
dach: wyborca głosuje na przy-
szłość, a nie na przeszłość oraz na
człowieka, a nie na partię – dlatego
ważniejsza od ideologii jest idea, wiz-
ja szczęśliwej przyszłości roztacza-
na przed wyborcami przez polityków,
w myśl hasła: „Wybierz mnie, będzie
ci lepiej!”. I dodawał: „Kampanii się
nie wygrywa. To przeciwnik ją prze-
grywa”.
Jak na razie, na naszej scenie sku-
tecznie „przegrywa” obóz tzw. an-
typisu i to w dużym stopniu, na
własną prośbę.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Żołnierze WOT są coraz częściej angażowa-
ni we wsparcie społeczności lokalnych w przy-
padku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
Tego typu działania są praktycznym wymia-

rem misji formacji jaką jest obrona i wspie-
ranie lokalnych społeczności.
W Szkole Specjalistów Pożarnictwa na tere-
nie Centrum Szkolenia Logistyki w Gru-

dziądzu dobiegło końca szkolenie żołnierzy
WOT – specjalistów z zakresu ratownictwa
w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. W
dwutygodniowym szkoleniu uczestniczyło 30
żołnierzy WOT z trzynastu brygad OT oraz
Centrum Szkolenia WOT. Byli tam również
terytorialsi z Warmii i Mazur.
— Kurs to duża dawka praktycznych umie-
jętności — mówi st. szer. Dawid z 4W-
MBOT. — Podczas zajęć uczyliśmy się jak
zwalczać pożary oraz jak wykorzystywać w
działaniach ratowniczych sprzęt, którym
dysponuje WOT. Instruktorzy z zaan-
gażowaniem przekazywali nam swoją wiedzę.
A kurs uświadomił nam jeszcze bardziej, że
podczas akcji kryzysowych najważniejsza
jest współpraca.
Na Warmii i Mazurach stale wzrasta liczeb-
ność formacji, a co za tym idzie zwiększa się
nasycenie terenu województwa żołnierzami
OT. Zgodnie z przewidywaniami dowództwa
WOT, żołnierze formacji są często pierwszymi
lub jednymi z pierwszych na miejscu zdarzeń

(wypadki, pożary i inne). Dlatego tak ważne
jest, aby posiadali oni umiejętności i kwalifi-
kacje do działania w sytuacjach kryzysowych,
zwłaszcza w terenie lesistym.
— Przeprowadzone szkolenie w istotny
sposób przyczynia się do budowy kompe-
tencji żołnierzy OT w zakresie prowadzenia
działań gaśniczych i ratowniczych — mówi
gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.
— Kompetencje te nie tylko wzmacniają po-
tencjał Sił Zbrojnych, ale również czynią sil-
niejszymi i bezpieczniejszymi lokalne
społeczności. Są klasycznym przykładem
kwalifikacji i zdolności podwójnego zasto-
sowania niezbędnych dla obywateli-żołnie-
rzy wchodzących w skład najmłodszego
rodzaju sił zbrojnych. Wyrażam wyrazy
wdzięczności dla kierowanego przez płk. An-
drzeja Nawrockiego Inspektoratu Wojsko-
wej Ochrony Przeciwpożarowej, a także
kadry Centrum Szkolenia Logistyki w Gru-
dziądzu za zaprojektowanie i przeprowa-
dzenie kursu.

Zagrożenie pożarowe
Terytorialsi ćwiczyli ze strażakami
Pierwsza grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej skończyła szkolenie z za-
kresu współdziałania z innymi służbami w przypadku wystąpienia pożaru, klę-
ski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Wśród kursantów byli rów-
nież żołnierze z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ruszyła kampania
Oilewrazzogłoszeniemprzezprezydentadatywyborówparlamentarnych
„skończyłysiężarty”dlapolityków,otyledlaPolaków-wyborcówskończyły
sięwakacje.Niestety, jużbezkrygowaniasię,politycyrusząbowiemwal-
czyć o ich głosy skutecznie zakłócając im letni wypoczynek. No, ale taka
jest polityka.
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Trąby powietrzne i tornada to zjawiska przynoszące wiele szkód

Strażackie ćwiczenia mogą się przydać każdemu



-Nie tylko jednak młody las cierpi z
powodu suszy, ale także drzewo-
stany starsze mają problemy z bra-
kiem wody. Mam tu na myśli
przede wszystkim te gatunki, które
mają płytki system korzeniowy,
czyli w naszym przypadku jest to
oczywiście świerk. Niestety, obser-
wowane w ciągu ostatnich kilku lat
coraz częstsze występowanie eks-
tremalnych warunków pogodo-
wych, a w szczególności stale
utrzymującego się deficytu wod-
nego, pomimo że na obszarze
lasów warmińsko-mazurskich nie
występujące w tak znaczącej skali
jak w południowo-wschodniej czy
południowo- zachodniej Polsce, to
także i dla lasów z naszego regionu
czynnik jakim jest susza, zaczyna
odgrywać coraz bardziej za-
uważalną rolę – wyjaśnia piotr
juszczyk, Naczelnik Wydziału
organizacji i kadr.

Susza sprzymierzeńcem
szkodników
Należy pamiętać, że na tzw. efekt
suszy wpływa nie tylko mała ilość
opadów w danym okresie. Rów-
nie ważną rolę pełnią opady w
okresie wiosennym, kiedy przy-

roda budzi się do życia, a leśnicy
przystępują do sadzenia nowego
pokolenia lasu. Bardzo cenny i
kluczowy rezerwuar wody stano-
wią opady śniegu w zimie. Istotna
jest grubość pokrywy śnieżnej i
czas jej zalegania. Nie bez przy-
czyny mówi się, że bez wody nie
ma życia. Susza, występująca już u
progu życia młodego lasu, czyli
np. na świeżo co posadzonej
uprawie, potrafi wyrządzić bardzo
dotkliwe straty nie tylko w postaci
więdnięcia pojedynczych pędów,
ale też całych sadzonek i w osta-
teczności- usychaniem młodych
drzewek. Jeżeli nawet susza nie
doprowadzi do uschnięcia sa-
dzonki, spowoduje bardzo wy-
raźne osłabienie kondycji
młodego drzewka, które nie dość,
że cierpi od braku wilgoci, to jesz-
cze musi się zmagać często z
presją zmasowanego ataku całych
rzesz owadzich i grzybowych
mieszkańców lasu, z których
wśród owadów wymienić warto
chociażby mszyce, smoliki czy
szeliniaki.
- Susza bardzo osłabia kondycję
także starszych drzew. Powoduje,
że drzewa te nie bronią się już tak

sprawnie jak w warunkach, kiedy
wody jest pod dostatkiem. Parado-
ksalnie susza bardziej doskwiera
tym drzewom, które rosną na żyź-
niejszych siedliskach, ponieważ w
porównaniu do tych ze słabszych

siedlisk, nie są one przyzwyczajone
do gorszych warunków. Zawsze
miały komfort, a tu nagle pojawia
się czynnik, który zaburza ten stan
– mówi piotr juszczyk.
Czekają na to naturalnie licznie
występujące w lesie gatunki owa-
dów, przez leśników nazywane

szkodnikami wtórnymi, czyli
tymi, które atakują drzewa w dru-
giej kolejności, po wstępnym
osłabieniu przez wcześniejszy
inny czynnik np., wspomnianą
suszę. Utrzymująca się susza i wy-

sokie temperatury bardzo sprzy-
jają rozwojowi takich gatunków.
Do tych, o kluczowym znaczeniu
w życiu warmińsko-mazurskich
lasów, na pewno zaliczyć możemy
kornika drukarza, który swoje
żerowiska zakłada na świerku
oraz zyskującego coraz bardziej

na złej sławie kornika ostrozęb-
nego, atakującego królową na-
szych lasów- sosnę.

Susza ma również wpływ
na pożary lasów
- Mówiąc o suszy, nie można nie
wspomnieć o innym zjawisku,
które można by tak rzec, karmi się
suszą, odżywia się nią w pewien
sposób. Mam tu oczywiście na
myśli pożary lasu. Sama susza,
choć jest podstawowym natural-
nym warunkiem dla możliwości
powstania i rozwoju pożaru, nie
jest w stanie go wywołać. Niestety,
jak pokazują statystyki leśne, 9 na
10 pożarów wywołują ludzie. 45%
ogólnej liczby pożarów, to wynik
świadomych i celowych działań.
Aż 80% pożarów lasu zlokalizowa-
nych jest w odległości około 1 km
od siedzib ludzkich. Korzystając z
leśnych bogactw, nie zachowujemy
często należytej ostrożności, co jest
przyczyną 20-25% pożarów w skali
roku - niedopałek papierosa, po-
zostawione niewygaszone ognisko,
śmieci, wjeżdżanie samochodem
do lasu. W dalszym ciągu zdarzają
się również pożary, będące wyni-
kiem przerzutów ognia z niefra-
sobliwie wypalanych łąk czy
ściernisk – dodaje piotr juszczyk.
Sytuacja pożarowa w warmińsko-
mazurskich lasach, spowodowana

utrzymującymi się często i przez
długi czas wysokimi temperatu-
rami, jest w tym roku trudna. Wy-
starczy powiedzieć, że w całym
2018 roku na terenie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
spaleniu uległo tylko 12 ha lasu,
tymczasem do czerwca tego roku
jest to już 27 ha.

technika w służbie lasu
Na szczęście leśnicy z warmiń-
sko-mazurskich lasów nie są zu-
pełnie bezradni w obliczu
zagrożenia, jakim jest pożar lasu.
W ramach tzw. systemu ochrony
przeciwpożarowej lasu leśnicy
dysponują między innymi siecią
wież obserwacyjnych, na których
pożaru lasu, a tak właściwie jego
symptomu czyli dymu, wypat-
rują specjalnie przeszkoleni do
tego obserwatorzy lub coraz
częściej-profesjonalne kamery.
W sytuacji, gdy dojdzie jednak
do powstania pożaru, oprócz
profesjonalnie do tego przygoto-
wanej służby, jaką jest Straż
Pożarna, leśnicy, będąc często
pierwsi na pożarzysku, angażują
własne środki-niewielkie samo-
chody gaśnicze czy specjalnie
wynajmowane na czas za-
grożenia pożarowego samoloty
gaśnicze tzw. dromadery.

raf

Polskie lasy również cierpią z powodu suszy
W wielu województwach susza wyrządziła już bardzo duże stra-
ty. To bardzo niekorzystne zjawisko, mające kompleksowy
wpływ na życie lasu, w szczególności młodego lasu, czyli upraw
i młodników. Zdecydowanie wzrasta też zagrożenie pożarowe.
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Straty w lasach z powodu suszy to poważny problem dla leśników

- Dzisiejsza, trzecia już decyzja
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków stwierdzająca, że kom-
pleks dworcowy PKP – PKS Olsz-
tyn Główny nie jest zabytkiem,
otwiera drzwi do budowy nowego
obiektu. Mam nadzieję, że będzie
ona ostatnią i dlatego apeluję do
organizacji, zabiegających o
wpisanie dworca do rejestru
zabytków, o pogodzenie się z tą
decyzją i odstąpienie od dalszego
oprotestowywania – tak w dniu
wydania decyzji apelował prezy-
dent olsztyna, piotr Grzymow-
icz.
Stowarzyszenie Forum Roz-
woju olsztyna ma zupełnie inne
zdanie.- Ponowna decyzja miała
przede wszystkim uporządkować
kwestie formalne. Uzasadnienie
merytoryczne jest praktycznie
skopiowane z poprzedniego
rozstrzygnięcia, dlatego zawiera
te same błędy, o których pisaliśmy
w naszym ostatnim odwołaniu.
Niestety próżno szukać w nim

nowej analizy wartości
zabytkowych olsztyńskiego
dworca. Dlatego po raz kolejny
musimy przygotować odwołanie,
które rozpatrzy Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Mamy
nadzieję, że tym razem sprawa
znajdzie finał w ministerstwie i
nie będzie musiała wracać do
Olsztyna z powodu ewentualnych
błędów popełnionych przez woje-
wódzkiego konserwatora.
Mieszkańcy Olsztyna od lat cze-
kają na dworzec, który byłby wi-
zytówką miasta wojewódzkiego.
Obecny na pewno taką wizy-
tówką nie jest. Do naszego
miasta przyjeżdża coraz więcej
turystów, zwłaszcza w czasie wa-
kacyjnym i dobrze byłoby, żeby
zachowali dobre wrażenia z pod-
róży pociągiem do Olsztyna.
Petycję, skierowaną do Forum
Rozwoju Olsztyna, Stowarzysze-
nia Architektów Polskich i Sto-
warzyszenia Konserwatorów
Zabytków wystosował radny

Łukasz Łukaszewski:
-Wizytówką każdego miasta dla
przyjezdnych jest pierwsze wraże-
nie, jakie odniosą, wysiadając z
pociągu. Jakie odniosą wrażenie,
wysiadając na dworcu w Olszty-
nie? Takie, które na długo pozo-
stanie im w pamięci. Niestety,
będą to złe wspomnienia. Szkoda,
że w ten sposób turyści i mieszka-
ńcy innych miejscowości mają
wciąż postrzegać nasze miasto,
stolicę województwa. Dworzec
PKP w Olsztynie nie jest miejs-
cem na mapie podróżnych, w któ-
rym chciałoby się spędzić czas w
oczekiwaniu na kolejne połącze-
nie. Nie jest też dumą samych
mieszkańców. Nie chcemy dłużej
wstydzić się naszego dworca. Dla-
tego, jeżeli rozwój naszego miasta
leży nam na sercu, musimy wal-
czyć o przyśpieszenie przebudowy
obecnego obiektu, który czasy
swojej świetności ma już dawno
za sobą. Dlatego apelujemy do lo-
kalnych aktywistów, którzy do tej

pory blokowali przebudowę
dworca, chcąc wpisać go do rejes-
tru zabytków, by nie odwoływali
się od kolejnej decyzji wojewódz-
kich służb konserwatorskich,
które po raz kolejny odrzuciły
wnioski społeczników.
Petycję mógł podpisać każdy, kto
się z nią zgadzał. Dzisiaj wiemy,
że petycje ani apele nie pomogły,
ponieważ stowarzyszenia jednak
odwołały się od decyzji Woje-
wódzkiego Konserwatora zabyt-
ków.-Złożyliśmy odwołanie do
MKiDN od trzeciej decyzji Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w sprawie dworca Olsztyn
Główny. Treść decyzji była prak-
tycznie kopią ostatniego roz-
strzygnięcia. Niestety pojawiły się
w niej również nowe błędy w oce-
nie wartości zabytkowych
dworca. Mamy jednak nadzieję,
że tym razem minister rozpatrzy
samodzielnie sprawę i wyda osta-
teczną decyzję. Rozpoczęcie bu-
dowy nowego dworca znowu się

opóźni. Możliwe, że jest to po
prostu „gra na czas”, ponieważ
wiadomo, że jeżeli w tym roku
budowa się nie rozpocznie, prze-
padnie wysokie dofinansowanie,
bez którego będzie bardzo
trudno przeprowadzić inwe-
stycję.
Stowarzyszenie Forum Roz-
woju olsztyna zapewnia, że to
nie ich działania są powodem
wstrzymywania przebudowy
Dworca Głównego w Olsztynie.
Według jego opinii to działania
PKP są bardzo nieporadne-nie
powstał na przykład do tej pory
projekt nowego dworca i nie ma
to żadnego związku z postępo-
waniem o wpis obecnie istniej-
ącego budynku do rejestru
zabytków. Pierwszy przetarg na
wyłonienie projektanta zako-
ńczył się zatrzymaniami przez
CBA. W przypadku kolejnego

postępowania doszło do złożenia
odwołań przez jednego z ofe-
rentów. Dopiero w ostatnich ty-
godniach udało się ostatecznie
wybrać wykonawcę projektu.
Teraz czeka nas wielomiesięczne
przygotowywanie koncepcji ar-
chitektonicznej. Następnie ko-
nieczne będzie wyłonienie firmy,
która wybuduje nowy dworzec, a
dopiero na samym końcu ruszy
budowa. - Oznacza to, że nasze
działania nie mają żadnego
wpływu na to, co robi PKP. Nawet
gdybyśmy nie złożyli wniosku o
wpis do rejestru, sprawa budowy
nowego dworca byłaby w tym
samym miejscu, co obecnie-
twierdzą przedstawiciele
SFRo.
Jedno jest pewne, na ładny i
funkcjonalny dworzec w Olszty-
nie musimy jeszcze poczekać.

raf

„Opera mydlana”, związana z Dworcem
Głównym w Olsztynie, trwa dalej
Wojewódzki Konserwator Zabytków po raz trzeci zdecydował, że Dworzec Główny w Olsztynie nie jest zabytkiem. Stowarzyszenia,
walczące o to, żeby dworzec wpisać do rejestru zabytków, nadal się nie poddają.

Dworzec Główny w Olsztynie
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Celem porozumienia jest zapew-
nienie jednolitych warunków prze-
kazywania dopłat organizatorom
publicznego transportu zbiorowego
we wszystkich regionach.
- Rząd Prawa i Sprawiedliwości pod-
jął realną walkę z wykluczeniem ko-
munikacyjnym, z którym nie zawsze
mogą poradzić sobie samorządy.
Dzięki ustawie o Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej jeszcze
w tym roku wspomożemy je kwotą
300 mln. zł na przywracanie
lokalnych linii autobusowych, a w
każdym kolejnym roku będzie to po
800 mln. zł – powiedział minister
a. adamczyk.
Zawarte porozumienia w przejrzysty
sposób określają zasady współpracy
dysponenta funduszu, którym jest
ministerinfrastruktury,zinstytucjami
odpowiedzialnymizaprzekazywanie
dotacji oraz nadzór nad ich pra-
widłowymwykorzystaniem,którymi
są wojewodowie. Zawarcie porozu-
mieńwynikazprzepisówustawypo-
wołującej Fundusz Rozwoju Prze-

wozówAutobusowychocharakterze
użytecznościpublicznej,któraweszła
w życie 18 lipca 2019 r.
W porozumieniach opisano
w szczególności sposób i terminy
wypłaty dofinansowania, zasady
i warunki wykorzystania oraz
zwrotudotacji,a takżewytycznedo-
tyczące treści umowy o dopłatę za-
wieranej pomiędzy wojewodą
a organizatorem publicznego trans-
portu zbiorowego. Dotacje z fundu-
szubędąprzyznawanenapodstawie
stosownych wniosków wojewodów.
Następnie środki te zostaną przeka-
zane organizatorom publicznego
transportu zbiorowego w formie
dopłat do kwoty deficytu pojedyn-

czej linii komunikacyjnej.
Dofinansowanie ma dotyczyć linii
komunikacyjnych nie funkcjo-
nujących od co najmniej 3 miesięcy
przed wejściem w życie ustawy.
Jak poinformowało Ministerstwo
Infrastruktury, dla województwa
warmińsko-mazurskiego została
przyznana kwota 22 912 917,13 zł
na 2019 rok.
Fundusz Rozwoju Przewozów
Autobusowych jest państwowym
funduszem celowym, którego
dysponentem jest minister
do spraw transportu. Obsługę
Funduszu będzie prowadził Bank
Gospodarstwa Krajowego.

Wracają lokalne połączenia
komunikacyjne
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał porozumienia z wojewodami określające
zasady współpracy przy podziale pieniędzy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej.

Podpisanie porozumienia z wojewodami (fot. arch.)

W województwie warmińsko- mazurskim do
świadczenia uprawnionych jest 172 496 dzieci
i młodzieży, w tym 7.686 uczniów szkół dla do-
rosłych i szkół policealnych. W roku 2018
wypłaconych zostało ok. 167 tys. świadczeń.
Koszt realizacji zadania w tym roku wyniesie ok.
54 mln zł. Budżet na realizację został w pełni za-
bezpieczony.
Kolejna edycja programu „Dobry Start” to in-
westycja w edukację polskich dzieci. Celem pro-

gramu jest wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci niezależnie od sytuacji materialnej rodzi-
ny, które otrzymają świadczenie bez względu na
dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące
się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w
pieczy zastępczej. Program „Dobry Start” jest ko-
lejnym komponentem kompleksowej i długofa-
lowej polityki prorodzinnej prowadzonej przez
rząd.

PROGRAM „DOBRY START”
Od dnia 1 sierpnia br., katalog osób uprawnionych do świadczenia „Dobry Start” rozszerzono
o osoby do 20 roku życia, uczące się w szkołach dla dorosłych i w szkołach policealnych.

Świadczenie wychowawcze 500+
w nowej rozszerzonej odsłonie
przysługuje na każde dziecko do 18.
roku życia w rodzinie, również
pierwsze i jedyne, a także przeby-
wające w pieczy zastępczej – za-
równo rodzinnej, jak i instytucjo-

nalnej, bez względu na dochody ro-
dziny. Od 1 lipca br. możliwe jest
składanie wniosków o świadczenie
drogą elektroniczną, a od 1 sierp-
nia br. – drogą tradycyjną. W przy-
padku złożenia wniosku w okresie
lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie

zostanie przyznane z wyrówna-
niem od 1 lipca 2019 r. Złożenie
wniosku po 30 września 2019 r.
oznaczać będzie przyznanie świad-
czenia od miesiąca złożenia wnios-
ku, czyli bez wyrównania za mie-
siące minione, tj. lipiec i sierpień.
Świadczenie otrzyma 102 090 dzie-
ci. Na podstawie weryfikacji po-
trzeb, przeprowadzonej w lipcu
br. oraz dodatkowych wniosków,
złożonych przez jednostki, tylko w
lipcu na świadczenie przekazano
środki o łącznej wysokości
91.042.002 zł.

Akcja na plus
Akcja informacyjna dotycząca nowych zasad rządowego programu
Rodzina 500 Plus + dobiegła końca. Pracownicy Urzędu Woje-
wódzkiegodotarliz informacjamido104miejscowościpowiatowych
i gminnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W apelu rozpoczynającym zlot
wziął udział premier Mateusz Mo-
rawiecki. Szef rządu, zwracając się
do uczestników jubileuszowego
zlotu, podkreślał, że to od postawy
młodych ludzi zależy przyszłość
Polski. Premier zapewnił harcerzy,
że widzi ich działania, docenia je,
cieszy się z nich. – Polska jest z nich
dumna. Niech więc Polska będzie
dla was najważniejszym drogo-
wskazem. Niech wasze życie będzie

drogą budowy silnej, wspólnotowej,
solidarnej, wspaniałej, szczęśliwej
Rzeczypospolitej – podkreślił.
W niedzielę instruktorzy Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej spot-
kali się w Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie na specjalnej naradzie.
Podczas spotkania rozmawiano
o 30-letniej historii organizacji oraz
o dalszej działalności. W Warmiń-
sko-Mazurskim Urzędzie Woje-
wódzkim przywitał ich wojewoda

Artur Chojecki. Jak podkreślał –
choć ZHR ma 30 lat, to swoimi ko-
rzeniami sięga dużo głębiej, bo „do
początku polskiego harcerstwa.
To także ma wyraz w całej misji
i działalności ZHR – odwołującej się
do wartości, jak również do troski
o niepodległość Rzeczypospolitej”.
Głównym celem narady instrukto-
rów ZHR była dyskusja o tym, jak
prowadzić wychowanie młodzieży
w zmieniającym się świecie.
W spotkaniu wzięło udział ponad
100 instruktorów ZHR z całej Pol-
ski.
Tego samego dnia uczestnicy zlotu

pielgrzymowali do Sanktuarium
Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Ich
gościem był tam Prezydent RP An-
drzej Duda. Na gietrzwałdzkich
błoniach Prezydent Polski powie-
dział m.in.: „Jesteście razem
we wspaniałym miejscu dla ludzi
wierzących w Polsce. Cieszę się, że
harcerstwo się rozwija i niesie
za sobą najważniejsze ideały. To po-
wiedzenie: „na słowie harcerza po-
legaj jak na Zawiszy” to właśnie
odpowiedzialność. To niezwykle
ważne i to jest wielka cecha harcer-
stwa, wielka zaleta harcerzy, że tacy
właśnie są. To wielki skarb, który

ja także od harcerstwa otrzymałem.
To jest jedna z najpiękniejszych rze-
czy, jakie dostałem w życiu”.
W Gietrzwałdzie harcerze uczest-
niczyli w uroczystej Mszy świętej.
Wcześniej pobili rekord w jedno-
czesnym tańczeniu „belgijki” -
w parach tańczyło ponad 4 tys.
osób. Na zakończenie zlotu z har-
cerzami spotkał się wicewojewoda

Sławomir Sadowski, który wziął
udział w debacie na temat
współpracy, roli i możliwościach
wsparcia harcerstwa. Zlot 30-lecia
ZHR zakończył się 11 sierpnia.
Związek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej to organizacja powołana
w lutym 1989 roku, zrzeszająca
około 17,5 tys. członków.

30–lecie Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej świętowano na Warmii
Zlot rozpoczął się w Rybakach nad jeziorem Łańskim 3 sierp-
nia. Uczestniczyło w nim około 6 tys. harcerzy. Spotkali się z
nimi Prezydent Andrzej Duda i Premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Andrzej Duda z hm. Małgorzatą Siergiej ( komendant zlotu ).Fot. Ag-
nieszka Chmielewska.

18 sierpnia 16. Dywizja Zmechanizowana wraz z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

zaprasza na wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego
połączone z piknikiem militarnym



olsztyn -Koncert PRO MUSICA
ANTIQUA, 19.08.2019 (ponie-
działek) godz. 18:00, Kościół Ewan-
gelicko-Augsburski, ul. Stare Mias-
to 1. Muzyka wybitnych kompozy-
torów pozwalająca dostrzec w War-
mii i Mazurach inspirującą „krainę
wyobraźni”. Wydarzenie pod patro-
natem Marszałka Województwa
w.ramach projektu Muzyka euro-
pejska w zabytkach i przyrodzie
Warmii i Mazur.
olsztyn - OLSZTYŃSKI FESTI-
WAL TEATRÓW ULICZNYCH,
od 22.08.2019 (czwartek) godz.
17:00do 24.08.2019 (sobota), prze-
strzenie Centrum i Starego Miasta.
Teatry uliczne ponownie ożywią
olsztyńskie plenery! Sztuka ulicy w
zasięgu wszystkich zmysłów. Ta-
niec, muzyka, performance, sztuka
cyrkowa i teatr. Oryginalność, od-
wagai twórczerefleksje.Słowem:trzy
dni artystycznej uczty z Teatrem
Fuzja, Teatrem KTO, Teatrem AKT,
Krakowskim Teatrem Ulicznym
Scena Kalejdoskop, Olsztyńskim
Teatrem Ulicznym, Teatrem Jednej
Miny,Warmiolandią,TeatremSnów,
Centrum Pantomimy iTeatrem Usta
Usta!
jonkowo -16-18.08.2019, Barkweda
1807. Plenerowa impreza historycz-
na nawiązująca do Epoki Napo-
leońskiejnaWarmii,w szczególności
do walk na początku lutego 1807 r.
w Jonkowie i Barkwedzie pomiędzy
armią francuską dowodzoną przez
Napoleona Bonaparte i armią ro-
syjsko-pruską. Gmina Jonkowo,
Gmina Dywity i Sołectwo Barkwe-
da zapraszają rekonstruktorów do
wzięcia udziału w imprezie.
Bartoszyce - Kino sferyczne,
14.08.2019 (środa) godz. 9:00, Bar-
toszycki Dom Kultury (ul. Bohate-
rówWarszawy11).Kinosferyczneto
nowa forma kształcenia dzieci i
młodzieży. W trakcie pokazu wi-
dzowie oglądają trójwymiarową
przestrzeń, która zmienia u odbior-
cy wizualne i fonetyczne odczucia.
Inspirujące podróże w czasie i prze-
strzeni, odkrywanie tajemnic fauny
i flory a do tego obracający się obraz,
tworzą realistyczne widowisko.
Wstęp wolny.
ostróda-FestiwalKuchniWłoskiej,
15-18.08.2019,WillaPortResort (ul.
Mickiewicza 17), start godz. 12:00.
Wstępwolny.Festiwal tospotkaniez
produktamiwłoskimi,warsztatyprzy-
rządzaniaklasykówkuchniwłoskiej,
degustacje trunków włoskich oraz
koncerty naszych ulubionych wy-
konawców: Marco Bocchino, Luigi
Pagano i Alberto Amati.
Biesowo - XIII Warmińska Uczta
Pierogowa.17.08.2019(sobota)godz.
13:00, Będzie to już 13 edycja tego
wydarzenia.Gospodynie jak co roku
przygotują około kilkudziesięciu ty-
sięcy sztuk pierogów. W miękkim i
delikatnymcieściezamkniętezostaną
tradycyjne farsze, ale też wiele nie-
typowych smaków. Za każdym ra-
zem Panie z sołectw z gminy Bisku-
piec zaskakują smakiem oraz ilością
przygotowanych pierogów. Oficjal-
ne otwarcie imprezy nastąpi o godz.
14.00, tradycyjnie poprzedzi je msza
św. w kościele św. Mikołaja i św. An-
toniego. W programie imprezy nie
zabraknie konkursów kulinarnych z
nagrodami, a także atrakcyjnego
programu artystycznego.

KRÓTKO
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– Po decyzji o organizowaniu w
Szymanach szkoły dla pilotów to
kolejna dobra informacja na temat
Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury,
o której usłyszy świat – mówi mar-
szałek Gustaw Marek Brzezin. –
A przypominam, że nasze lotnisko
jest najmłodsze w Polsce, to dopiero
trzeci rok działania.
Tegoroczne zwiększenie ruchu
pasażerskiego w okresie waka-

cyjnym związane jest z ofertą
połączeń lotniczych w sezonie
letnim, w którym oprócz lotów
do Londynu Luton, Londynu
Stansted oraz Dortmundu, zna-
lazły się powracające rejsy czar-
terowe do bułgarskiego Burgas
oraz nowe połączenie z Krako-
wem.
Pierwsze półrocze w Porcie Lot-
niczym Olsztyn-Mazury za-

mknięto liczbą 63 181 odprawio-
nych pasażerów, co daje wzrost o
21 proc. w porównaniu do analo-
gicznego okresu w ubiegłym
roku. W ciągu pierwszych sześciu
miesięcy tego roku na lotnisku
odnotowano 1415 operacji lotni-
czych, czyli startów i lądowań
oraz odprawiono ponad 244 tony
bagażu.
Do końca sierpnia podróżni będą

mogli skorzystać z sezonowych
lotów do Lwowa, które odbywają
się we wtorki i soboty. Ostatni lot
do Burgas zaplanowany jest na nie-
dzielę - 15 września. Decyzją linii
lotniczej LOT popularne połącze-
nie do Krakowa zostanie w
rozkładzie lotów na dłużej, czyli do
24 października. Loty na tej trasie
odbywają się w każdy czwartek i
niedziele.

W sezonie zimowym nie zabrak-
nie nowości w siatce połączeń
Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.
Już 27 października WizzAir za-
inauguruje loty do niemieckiej
Bremy, z których pasażerowie będą
mogli skorzystać w środy oraz nie-
dziele. Na 7 listopada Ryanair za-
planował pierwszy rejs do Kolonii,
gdzie loty odbywać się będą w
czwartki i niedziele.
– Bardzo nas cieszy stały i wszech-
stronny rozwój naszego portu,
czego kolejnym dowodem jest re-
kordowy miesiąc pod względem
liczby odprawionych pasażerów –

mówi marszałek Brzezin. –
Nasze lotnisko jest doskonale

przygotowane nie tylko do obsługi
pasażerskiej, ale także do szkoleń.
W związku z otwarciem szkoły pi-
lotów Ryanair dodatkowo przyje-
dzie do nas kilkaset osób, serdecznie
ich przywitamy, może zechcą u nas
pozostać. Jako samorząd woje-
wództwa możemy zapewnić, że
rozpoczęliśmy już prace nad spe-
cjalnym programem stworzenia
modelu dofinansowania na pokry-
cie kosztów szkolenia, tak, żeby po-
śród międzynarodowego grona
uczniów szkoły kadetów Ryanair
znaleźli się również młodzi miesz-
kańcy Warmii i Mazur.
Aktualny rozkład lotów sprawdzić
można na stronie internetowej
Portu Lotniczego Olsztyn-Ma-
zury www.mazuryairport.pl

Rekordowy miesiąc w historii
Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
W lipcu w Szymanach odprawiono blisko 15,5 tys. podróżnych. To rekordowa miesięczna liczba pasażerów w historii naszego lotniska i wzrost o 12,5 proc. w
stosunku do ubiegłego roku.

Drugi od prawej: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warm.-mazur. z pracownikami lotniska w Szymanach

Poszukiwanie przez browary no-
wych smaków to wynik przede
wszystkim rosnącego popytu ze
strony polskich, jak i zagranicz-
nych piwoszy. Jednak mimo iż już
co dziesiąte piwo sprzedawane w
Europie pochodzi z naszego kraju
(w ubiegłym roku produkcja wy-
niosła ok. 41,5 mln hektolitrów),
dla większości polskich produ-
centów tego napoju najważnie-
jszy jest rodzimy rynek. Tu
bowiem najdynamiczniej rośnie
spożycie (które stawia Polaków
na czele listy największych euro-
pejskich piwoszy), jak i zaintere-
sowanie piwami z segmentu
premium, więc droższymi, ale też
i konkurencyjnymi.
Około 80 procent rynku należy

do trzech głównych koncernów:
Grupy Żywiec, Carlsberg Polska
oraz Kompanii Piwowarskiej – i
łatwo nie oddadzą pola. Dlatego
reszcie – średnim, małym i mi-
nibrowarom – pozostaje niewiele,
więc muszą rozpychać się na nim
rękoma i nogami oferując kolejne
nowe smaki (dzięki zastosowaniu
często niezwykłych dodatków),
czy też proponując powrót do
przeszłości, czyli piwo warzone
według starych receptur i sprze-
dawane pod dawnymi markami.
Tą drogę wybrała między innymi
Mazurska Manufaktura Alkoholi
ze Szczytna, która w lipcu weszła
na rynek z kultowym kiedyś na
Warmii i Mazurach piwem Ju-
rand, warzonym według dawnej

receptury i sprzedawanym pod
starą marką sienkiewiczowskiego
rycerza ze Spychowa.
Na niedawnym Święcie Warmiń-
skiego Piwowara w Dywitach
miłośnicy tego napoju mogli
skosztować również innych…
mazurskich specjałów. Swój festi-
walowy debiut miał tam Browar
Green Head z Działdowa, który
przywiózł pięć swoich „nieziem-
skich” propozycji (bo ich nazwy
nawiązują do tematyki kosmicz-
nej). Na imprezie debiutował
również Pasłęcki Browar Rzemie-
ślniczy, który rozpoczął działal-
ność 22 czerwca. Święto stało się
okazją także do premiery pasłęc-
kiej nowości Plenus Magnifera
Fruit Ale. Ciekawą nowością były

też piwa ze startującego właśnie z
produkcją Browaru Chmury z
Giżycka.
Niewątpliwie najciekawszym
warmińskim akcentem na Świę-
cie Warmińskiego Piwowara była
premiera marki Heilsberg, czyli
piwa z Lidzbarka Warm. Wpraw-
dzie na razie lidzbarska jest tylko
jego nazwa, bo firmowane jest
ono przez browar z Jastrzębia
Zdroju, a warzone w Gołuchowie,
ale inwestycja pod browar w tym
mieście już ruszyła i najprawdo-
podobniej pod koniec przyszłego
roku będzie ono produkowane
już na miejscu.
Podobnie rzecz ma się z Bisku-
pieckim Jasnym, które zadebiuto-
wało na miejskim rynku 30 lipca.
Na razie warzone jest w nakiel-
skim browarze Krajan, ale jak de-
klarują na swoim profilu na Fb
jego producenci: „Nasza nazwa to
ukłon w stronę tradycji piwowar-
skich miasta, z którego się wywo-
dzimy. Stary browar w Biskupcu
od wielu lat niestety nie jest

czynny (…) mamy jednak plan
jak doprowadzić do powstania
małego browaru rzemieślniczego
w naszym mieście…”.
Przed wojną praktycznie w
każdym mieście na Warmii i Ma-
zurach funkcjonował co najmniej
jeden browar, a sama tradycja pi-
wowarska na tych terenach sięga
średniowiecza, kiedy piwo było
najpopularniejszym napojem
wśród ludności. Warto tę tradycję
kontynuować.

Areus

Piwne nowości regionalne
Jak podają browarniane bedekery w naszym kraju piwo warzy się już w około 350 większych i mniej-
szych browarach. „Około” – bo rynek jest w tym przypadku bardzo dynamiczny, więc miłośnicy chmie-
lowego napoju nie mają czasu na nudę – w ubiegłym roku na rynek trafiło prawie 3000 nowych piw.

Piwo Lidzbark Warm
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to już historia
W nazwie nawiązywano do „obia-
dów czwartkowych” organizowa-
nych przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, chcąc złożyć jed-
nocześnie hołd największemu po-
ecie i satyrykowi epoki oświecenia
– Ignacemu Krasickiemu. Patronat
ideowo- artystyczny wydarzenia
objęła redakcja Tygodnika „Szpilki”,
którego motto przewodnie brzmiało
„Prawdziwa cnota krytyki się nie
boi” (cytat z Monachomachii Ig-
nacego Krasickiego). W tym roku
postać „KsięciaPoetówPolskich” zo-
stanie dodatkowo uhonorowana
pamiątkową tablicą w Alei Gwiazd
Polskiego Kabaretu.
Początkowo Lidzbarskie Wieczory
i Satyry pomyślane były jako prze-
gląd kabaretów i estrad satyrycznych
oraz wykonawców i twórców in-
dywidualnych zajmujących się sa-
tyrą nieprofesjonalnie. Z biegiem lat
stworzono imprezę trwającą kilka
dni, łączącą różne oblicza polskiej
sceny kabaretowej i będącą tram-

poliną do kariery wszystkich naj-
większych twórców kabaretowych
w kraju. Laureatami „Złotej Szpil-
ki” byli m. in. Ireneusz Krosny, Ka-
baret Moralnego Niepokoju, Neo-
nówka czy Grupa MoCarta. Przez
40 edycji lidzbarskiego festiwalu
także w gronie jurorskim przewinęło
się wiele osobistości polskiej kultu-
ry i estrady - dziennikarze, kabare-

ciarze, śpiewacy, rysownicy, aktorzy
– Maria Czubaszek, Wojciech Ma-
lajkat, Zenon Laskowik, Henryk
Sawka i wielu innych. W Lidzbar-
ku po prostu trzeba być!
Festiwal przetrwał czasy cenzury,
zmianę nazwy, stan wojenny, re-
monty amfiteatru, nieprzychylne
wybryki natury i trwa nadal na
straży satyry i dobrego humoru.

Rubinowa edycja
Tegoroczna jubileuszowa rubino-
wa edycja będzie trwała od 14 do 18
sierpnia 2019 roku. Na scenie Lidz-
barskiego Domu Kultury i Amfi-
teatru Miejskiego będzie można
obejrzeć: występy stand'up – erów,
kibicować potyczkom turnieju o
„Rubinową Szpilkę”, wysłuchać kon-
certu o historii LWHiS. W sobotę

(17.08./sobota) widzowie spotkają
się z satyrykami w Amfiteatrze
Miejskim na tradycyjnej Nocy pod
Gwiazdami, na której wystąpią
m.in.: Artur Andrus, Kabaret
Młodych Panów, Kabaret Czesuaf,
Ireneusz Krosny, Grupa MoCarta,
Andrzej Poniedzielski i inni. Festi-
wal zamknie niedzielnym występem
(18.08.niedziela) Kabaret Hrabi w
autorskim programie „Wady i Wasz-
ki”.

program:
14 sierpnia/lDk 20:00 Get up
Stand up – Bartosz Gajda, Karol
Kopiec, Michał Pałubski, Adam So-
baniec, Arkadiusz Jaksa Jaksze-
wicz
15 sierpnia/lDk 18:00 Turniej o
Rubinową Szpilkę – turniej lau-
reatów konkursów Paka, Mulatka
i Turnieju o Złotą Szpilkę
16 sierpnia/lidzbarski Dom kul-
tury 19:00 Bajka o Złotej Szpilce –
opowieść o historii festiwalu w
reżyserii Krzysztofa Jaślara. Wy-

stąpią: Grupa MoCarta, Artur An-
drus z zespołem, Krzysztof Dauk-
szewicz, Ireneusz Krosny, Kata-
rzyna Pakosińska, Andrzej Ponie-
dzielski, Katarzyna Żak
17 sierpnia/amfiteatr Miejskie
12:00 Odsłonięcie płyty Ignacego
Krasickiego w Alei Gwiazd Kaba-
retu
19:00 Kabaretowa Noc pod Gwiaz-
dami – Kabaret Młodych Panów,
Artur Andrus, Ireneusz Krosny,
Andrzej Poniedzielski, Kabaret
Czesuaf, Grupa MoCarta, Kabaret
Chyba, Kabaret Zachodni, Pan Li,
Kabaret Koń Polski, Laureaci Tur-
nieju o Rubinową Szpilkę/ realizuje
Polsat
18 sierpnia/lDk 18:00 – Kabaret
Hrabi w autorskim programie
„Wady i waszki”
Wszystkie informacje i bilety:
www.lwhis.pl
FB Lidzbarskiego Domu Kultury,
Lidzbarskie Wieczory Humoru i Sa-
tyry
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40. Jubileuszowe Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry
Pomysł zorganizowania festiwalu kabaretowego w Lidzbarku Warmińskim powstał już w 1973 roku. Socjalistyczne władze nie były jednak przychylne realizacji takiego przedsięwzięcia. Pierwszy fes-
tiwal, pod nazwą Biesiady Humoru i Satyry odbył się dopiero w 1976 r.

Nowe przedszkole będzie znajdo-
wało się w budynku Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Lidzbarku War-
mińskim. Aktualnie trwa remont.

Już wkrótce sale wypełnią się no-
wym sprzętem i niezbędnymi po-
mocami dydaktycznymi. Na po-
dwórku wybudowany będzie także
nowy plac zabaw.
Plac budowy odwiedził burmistrz
Jacek Wiśniowski, aby osobiście
obejrzeć postęp prac. Choć jest
jeszcze dużo do zrobienia, prace po-
winny zakończyć się terminowo.
To będzie przedszkole inne niż
wszystkie. Dzieci poza realizacją
podstawy programowej przezna-
czonej dla przedszkolaków, będą
brały udział w zajęciach rozwi-
jających kompetencje społeczne

oraz nauki języka obcego.
Dla rodziców przewidziane są za-
jęcia poszerzające ich wiedzę na te-
mat wpływu edukacji przed-
szkolnej na rozwój dziecka w for-
mie warsztatów oraz innych ak-
tywnych metod działalności
przedszkola.
Trwają zapisy, ale warto się po-
spieszyć, bo zostało tylko kilka

miejsc. Przedszkole będzie czyn-
ne od poniedziałku do piątku w
godzinach od 6.45 do 16.00. W
roku szkolnym 2019/2020 rodzi-
ce są zwolnieni z opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu i będą po-
nosili jedynie koszty wyżywie-
nia.
Wnioski o przyjęcie do Oddziału
Przedszkolnego w wersji elektro-

nicznej dostępne są na stronie
Szkoły Podstawowej Nr 1 lub w se-
kretariacie szkoły.
Wszelkie dodatkowe informacje
można uzyskać w sekretariacie
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidz-
barku Warmińskim lub pod nu-
merem telefonu (89) 767-26-81,
(89) 767-62-23.
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Nowy oddział przedszkolny w Lidzbarku Warmińskim
Rośnie liczba dzieci w wieku przedszkolnym. Aby wyjść naprzeciw rodzicom gmina miejska pod-
jęła decyzję o utworzeniu nowego oddziału przedszkolnego.

Dobra zabawa gromadzi tłumy widzów

Jacek Wiśniowski burmistrz Lidzbarka Warmińskiego na posesji przyszłego przedszkola

Ściany za chwilę będą pomalowane w bajeczne kolory



- zbliżamy się do końca Viii ka-
dencji parlamentu. Czy udało się
panu zrealizować program, który
zaprezentował pan swoim wybor-
com cztery lata temu?
- leonard krasulski, poseł V, Vi
,Vii i Viii kadencji Sejmu, klub
parlamentarny prawo i Spra-
wiedliwość, okręg elbląski
Mój program zakładał kontynuację
działań z poprzednich kadencji.
Jednym z nich było doprowadzenie
doprzekopuMierzeiWiślanej,naco
czekam już dokładnie 30 lat. W
1989 roku powstał wstępny zamysł
uwolnienia się od konieczności
kłaniania się Rosjanom na Cieśni-
nie Piławskiej. Nad pomysłem prze-
kopu Mierzei Wiślanej pochyliło
się wielu miejscowych specjalistów,
którzy doszli do wniosku, że jest to
wykonalne. W latach 90-tych, po
namowach ówczesnego senatora
Jarosława Kaczyńskiego,podjęliśmy
decyzjęorozpoczęciu działań,zmie-
rzających do realizacji tego po-
mysłu. W 2007 roku w rządowych
priorytetach dla poszczególnych re-
gionów wpisany został przekop
Mierzei Wiślanej obok moderniza-
cji i rozbudowydrogikrajowejnr16.
Zostały na to zabezpieczone odpo-
wiednie środki finansowe. Nie wia-
domo,cosięznimistałowczasieoś-
miu lat władzy poprzedniego rządu.
Wówczas koszt inwestycji przekra-
czał 450 milionów złotych. Dzisiaj
sięgadwóchmiliardów.Osiemlatza-
niechania ze strony poprzedników
spowodowało, że jesteśmy zmusze-
ni wydatkować wielokrotność po-
czątkowo zakładanej kwoty. W tej
chwili, choć może tego nie widać,
przekopzmierzakukońcowi-sąpie-
niądze, wyłoniono wykonawcę.
Obecnie jest już taki stopień za-
awansowaniaprac, że nie ma możli-
wości wycofania się z tego projektu.
Ponieważ inwestycja jest niezwyk-
le ważna dla mieszkańców naszego
regionu, chcemy ją wykonać z pełną
infrastrukturą, szczególnie drogową.
- Dlaczego ta inwestycja jest tak
ważna dla Warmii i Mazur?
Najważniejszy będzie niezależny,
samodzielny dostęp do Zatoki
Gdańskiej. Bardzo się dziwię mar-
szałkowi województwa pomorskie-
go, że jest przeciwny przekopowi.
Działa na szkodę własnego woje-
wództwa, bo wyhamowuje jego
rozwój. Po zakończeniu prac i uru-
chomieniu żeglugi przez przekop,
port gdański zyska naturalne zaple-
cze. Port w Elblągu stanie się dla
Gdańska dodatkowym „płucem”.
Niewątpliwie, zyskamy na atrak-
cyjności turystycznej. Od Zalewu
Wiślanego do mazurskich jezior
jest całkiem niedaleko. W planach
mamy także regulację kanałów i
rzek, co pozwoli na korzystanie w

pełni z naturalnych szlaków wod-
nych. Jest to najtańszy środek lo-
komocji i transportu. Powinniśmy
wykorzystać możliwości, jakie dała
nam natura i to w nowoczesny spo-
sób- poprzez rewitalizację szlaków
wodnych, łączenie rzek i jezior ka-
nałami, wykorzystanie już ist-
niejących. Dotarcie od portu w
Tczewie do portu elbląskiego może
się odbywać także wodną drogą
śródlądową. Mamy różne pomysły
iambitne cele, ale trzeba liczyć się też
z możliwościami finansowymi. Sieć
dróg,którepowstanąprzyokazjipo-
wstania przekopu Mierzei Wiślanej,
pozwoli rozładować napływ turys-
tówiuatrakcyjnić ichpobyt.Dodys-
pozycji będą mieli wypad do Gdań-
ska i Malborka. Co do Fromborka,
mamy inny pomysł, który powinien
znacząco podnieść atrakcyjność tu-
rystyczną Mierzei Wiślanej. Myśli-
my o uruchomieniu wagonika li-
nowego z Krynicy Morskiej do
Fromborka. Już dziś dysponujemy
miejscami, które ściągają rzesze
zwiedzających, ale są nie do końca
wykorzystane,albomająprzestarzałą
infrastrukturę. Rejs pochylniami
po Kanale Elbląskim, to świetna
przygoda, ale zdecydowanie zbyt
długo trwa. Bardziej atrakcyjny
byłby na przykład wyjazd na piątą
pochylnię i powrót do Elbląga au-
tobusem. Skróciłoby to przejażdżkę
do 3-4 godzin. Bezwzględnie trze-
ba zadbać o odcinek Kanału, prze-
biegający przez jezioro Drużno.
Osadę po Wikingach całkowicie
zarasta trzcina. Rezerwat ptaków
także nie jest odpowiednio wyek-
sponowany. Widzę tu wielkie możli-
wości dla samorządów, które po-
winny być inicjatorami i realizato-
rami pewnych pomysłów i roz-
wiązań.
Wykopanie przekopu da nam ko-
lejną korzyść dodaną. Wartość od-
nalezionych bursztynów niektórzy
szacują nawet na miliard złotych.
Dzięki temukosztcałej inwestycjibę-
dzie nieco obniżony.
- W dalszym ciągu region war-
mińsko- mazurski cierpi z powo-
du niedostatecznego rozwoju in-
frastruktury drogowej.
Drogi krajowe nr 16 i 15 są krę-
gosłupem komunikacyjnym nasze-
go regionu. Swojego czasu bardziej
optowałemza„szesnastką”,ale„pięt-
nastka” łączy nas z Toruniem. Wy-
daje się, że powinniśmy położyć
nacisk na rozwój tej trasy. Niemniej,
należy dokończyć modernizację
tego,co jużrozpoczęto.Tak , jakmó-
wiłem,w2007rokudroganr16zos-
tała przewidziana do realizacji i
rząd przeznaczył na to pieniądze.
Kiedy Prawo i Sprawiedliwość stra-
ciło władzę, inwestycja nie była
kontynuowana. Niektóre fragmen-

ty wyremontowano, ale np. bez
chodników, lub pobocza. Niby było
coś robione, ale nie do końca. Bez-
względnie trzeba to dokończyć. Biję
się w piersi, bo trochę za długo to
trwa.
-Czyjestpanzwolennikiemuprze-
mysłowienia naszego regionu? Są
różne zdania na ten temat. jedni
uważają, że należy inwestować je-
dyniewturystykę,innitwierdzą,że

ciężko wyżyć w naszym regionie z
turystyki i są za rozwojem prze-
mysłu, ale tego nieuciążliwego.
Turystyka jest jedną z głównych
gałęzi gospodarki.Nie uciekajmy od
tego i wykorzystujmy nasze natu-
ralne walory. Dzięki dużej ilości la-
sów, warmińsko – mazurskie stało
się zagłębiem przemysłu drzewne-
go i meblarskiego. Mamy prze-
twórstwo rybne, choć nie do końca
wykorzystujemy racjonalnie zasoby
naturalne w tym obszarze. Swego
czasu rozwijał się u nas także prze-
mysł przetwórstwa owocowo- wa-
rzywnego. Niestety, ta gałąź zdecy-
dowanie podupadła. Kopalnie i
huty u nas nie powstaną, choć swe-

go czasu dużo mówiło się o możli-
wości wydobywania gazu ziemne-
go z łupków bitumicznych. Rzeczy-
wiście, wzdłuż wybrzeża mamy
duże złoża łupków, na razie jednak
wydobywanie z nich gazu jest nie-
opłacalne. Jeśli w przyszłości zmie-
ni się technologia, być może stanie-
mysięzagłębiemgazowym.Decyzją
z lat 90-tych zlikwidowano Pań-
stwoweGospodarstwaRolne,alena-

leżało ziemie po nich zagospodaro-
wać,apaństwopolskie tozaniedbało.
W tamtym czasie pozostawiono
pracowników tych przedsiębiorstw
samym sobie, bez środków do życia.
Ludzie, pracujący w PGR-ach nie
byli na to przygotowani- brako-
wało im odpowiedniego wy-
kształcenia, możliwości przekwali-
fikowania się i nowych miejsc pra-
cy.Przezwiele lat tośrodowiskobyło
lekceważone. Te problemy są wciąż
aktualne musimy podnieść kultu-
rę życia na terenach popegeerow-
skich stworzyć ludziom miesz-
kającym w tych miejscowościach
normalne warunki do życia i roz-
woju.

- znamy już termin wyborów do
parlamentu. kto będzie reprezen-
tował nasz region na listach wy-
borczych prawa i Sprawiedliwoś-
ci?
Chcemy silnej listy i dlatego znaleźli
się na niej ludzie aktywni lokalnie.
Niektórzy z nich działali wcześniej
jako samorządowcy i mogą się po-
szczycić pewnymi osiągnięciami.
Jeśli nawet nie dostaną się do Sejmu,
będąwartościądodanąna listach,bo
mamynadzieję, żezdobędąspołecz-
ne zaufanie. Na pewno nie zapom-
nimy o nich i wykorzystamy ich za-
angażowanie w sprawy swojego re-
gionu. Kandydaci na liście napraw-
dę muszą reprezentować dany re-
gion. Mają za zadanie zwracać uwa-
gę na siebie tak, aby problemy war-
mińsko- mazurskiego były za-
uważalne na forum kraju w Sejmie.
Listy Prawa i Sprawiedliwości są
właściwie gotowe. Zostały tylko nie-
wielkie korekty. Ostateczna decyz-
ja co do ich kształtu będzie na-
leżała do prezesa Jarosława Ka-
czyńskiego.
-jakiepomysłymapartiarządząca
na kampanię wyborczą? Są już
opracowane jakieś główne hasła,
punkty programu?
Od początku głównym motywem
Prawa i Sprawiedliwości jest dbanie
o zrównoważony rozwój kraju i
sprawiedliwy podział dochodu na-
rodowego. Główny zamysł progra-
mu na następne cztery jest konty-
nuacją naszych dotychczasowych
pomysłów i działań. Zostanie jedy-
nie zmodyfikowany i zaktualizo-
wany.Obokogólnychzałożeń,każdy
region ma swoje własne potrzeby.
Dla nas na pewno ważne będzie
ukończenie ogromnej inwestycji,
jaką jest przekopanie Mierzei Wiś-
lanej. Powiązany jest z nią plan roz-
woju przemysłu stoczniowego, po-
przez zainwestowanie w stocznie
przezsektor prywatno-publiczny.W
związkuztym,żegłównymźródłem
dochodów w naszym regionie jest
turystyka, musimy zadbać o rozwój
infrastruktury. Koniecznie trzeba
dokończyć remont i rozbudowę
drogi nr 15 i 16. Są też inne drogi.
Dlategodziałarządowyprogrambu-
dowyimodernizacjidróg lokalnych.
Część tych funduszy została już
spożytkowana, ale jest jeszcze spo-
ra kwota do wykorzystania. To
dobre źródło finansowania budowy
dróg, ale jedynie dla gmin, które stać
na opłacenie 30% -50% wkładu
własnego. Jest to czynnik, hamujący
inwestycje drogowe i dlatego należy
podjąć wyzwanie, żeby obniżyć
udział własny samorządów lokal-
nych w tego typu inwestycjach. W
przeciwnym razie w naszym woje-
wództwie nadal brakować będzie
dróg o należytym standardzie. Wy-

zwaniem dla nowego rządu będzie
zatem tworzenie możliwości mini-
malizowania wkładu własnego, po-
przez wprowadzenie dotacji celo-
wych dla gmin. Dlatego interwen-
cja państwowa jest konieczna. Nie
możemy oglądać się jeden na dru-
giego- państwo na samorząd i od-
wrotnie. Tylko, działając wspólnie,
ruszymy do przodu.
- W jaki sposób będziecie prowa-
dzićkampanię?Wubiegłej jeździły
np. busy.
Nie planujemy żadnych specjal-
nych pojazdów, wykorzystywanych
w kampanii. Będziemy się prze-
mieszczać własnymi środkami lo-
komocji. Każdy z kandydatów, któ-
rzy znaleźli się na liście, skupi swoją
aktywność na 1-2 powiatach. Pla-
nujemy także spotkania przedwy-
borcze z udziałem osób z zewnątrz,
np. prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Zapewne będzie również premier
Mateusz Morawiecki, chociaż pa-
miętajmy, że zarówno premier, jak
i prezes Kaczyński prowadzą włas-
ne kampanie przedwyborcze i mają
w związku z tym ograniczony czas.
Ich obecność będzie ważna, bo lu-
dzi z pewnością interesują per-
spektywy rozwoju „ściany wschod-
niej”. Nie są to wybory do gminy, czy
powiatu- nie można mówić hasłami
i ogólnikami. Potrzebne są kon-
kretne dane, informacje o tym, co
może się zmienić w regionie dzięki
konkretnym ustawom i działaniom
rządu.
- Czy do tej pory głos naszych re-
gionalnych reprezentantów był
słyszany w Warszawie?
Jest coraz bardziej zauważalny. Ta-
kie inwestycje, jak nowe siatki dróg
iprzekopMierzei, są tegodowodem.
Trzeba pamiętać o tym, że posłowie
reprezentują całe państwo, nie tylko
swój region. Mnóstwo spraw,
służących naszym mieszkańcom,
jest realizowanych poprzez ogólno-
polskie ustawy. Województwo war-
mińsko – mazurskie jest dość spe-
cyficzne.Pozatym,żebraktudużych
ośrodków przemysłowych, nie ma
monolitu społecznego. Istnieje na-
dal podział- tereny związane z
Elblągiem nie czują silnego związku
z pozostałą częścią województwa.
Elblągowi zawsze było bliżej do
Gdańska niż do Olsztyna. To się po-
winno zmienić. Musimy mieć ze
sobą większy kontakt. Potrzeba nam
działań integracyjnych, żeby wszys-
cy mieszkający tu ludzie utożsa-
miali się ze swoim regionem. Mam
nadzieję, że przekop Mierzei Wiś-
lanej i efekty gospodarcze, które
spodziewamy się dzięki temu
osiągnąć, będą impulsem, inte-
grującym mieszkańców naszego re-
gionu.

Dariusz Gołębiowski

Zrównoważony rozwój kraju sposobem na rozwój regionu
Nasz region potrzebuje większej integracji mieszkańców, lepszej infrastruktury drogowej i turystycznej. O tym jak osiągnąć pożądany przez wszystkich stan rozwoju gospodarczego naszego
regionu rozmawiamy z posłem na Sejm RP Leonardem Krasulskim z okręgu elbląskiego.

Leonard Krasulski, poseł na Sejm RP z okręgu elbląskiego uważa,że budowa
przekopu przez Mierzeję Wiślaną będzie szansą na rozwój Elbląga i całego
regionu Warmii i Mazur
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W Jamnicy podpisano dwa poro-
zumienia: w zakresie edukacji i ko-
lejne w zakresie kultury. Efektem
podpisanych umów ma być rozpo-
częcie długoletniej współpracy
między obiema gminami. ag-
nieszka Miąsko, dyrektor Szkoły
podstawowej w Świątkach bardzo
ciepło wspomina kilkudniowy
pobyt w partnerskiej gminie.-
Ukraińcy są bardzo gościnni. Na
każdym kroku byliśmy otoczeni
opieką. Czułam się tam, jak gość
specjalny. W różnych kontaktach
nasi gospodarze potwierdzali, jak
bardzo się cieszą, że do nich przy-
jeżdżamy, że chcemy z nimi
współpracować. Bardzo często pod-

kreślali, że jest to dla nich niezwykle
ważne. Pamiętajmy, że Ukraina cały
czas prowadzi wojnę i ten temat
także pojawił się w naszych rozmo-
wach. W czasie uroczystości jubileu-
szu wsi Jamnica minutą ciszy
uczczono śmierć młodego żołnierza,
pochodzącego z tej miejscowości.
Współpraca z Jamnicką Zjedno-
czoną Wspólnotą Terytorialną
trwa już od pewnego czasu. W
ubiegłym roku Jamnica gościła
grupę dziewięciorga dzieci ze
Świątek, które pojechały na wy-
cieczkę na Ukrainę, zorganizowaną
przez Urząd Gminy w Świątkach.
Wyjazd był nagrodą za dobre wy-
niki w nauce i wyróżnieniem za

osiągnięcia sportowe. Wycieczko-
wiczów spotkało bardzo ciepłe
przyjęcie ze strony tamtejszych
władz i mieszkańców. W tym roku
14-cioro dzieci ze Świątek brało
udział w turnieju piłkarskim z
okazji 90-lecia istnienia drużyny
piłkarskiej „Wichur” z Jamnicy.
-Naszemu partnerowi zapropono-
waliśmy wymianę doświadczeń i
współpracę w obszarze edukacji.
Przewidujemy realizowanie wspól-
nych projektów edukacyjnych
związanych z kulturą, literaturą,
wzajemne poznawanie naszych tra-
dycji, organizowanie turniejów spor-
towych, szukanie nowatorskich
rozwiązań metodycznych z wyko-

rzystaniem technologii informacyj-
nej- wyjaśnia agnieszka Miąsko.-
Będę teraz zabiegała o zaproszenie
dyrektor szkoły w Jamnicy, Jordany
Lesiv. Liczę na robocze spotkanie,
podczas którego opracujemy kon-
kretne plany na najbliższy rok. Bę-
dziemy też zastanawiać się nad
sposobem zdobywania funduszy na
nasze działania. Liczę tu na pana
KarolaTuchewicza , który jest obe-
znany w pozyskiwaniu funduszy na
projekty.
karol tuchewicz, koordynator ds.
sportu i turystyki w urzędzie
Gminy w Świątkach zapowiada, że
będzie próbował pozyskać środki
zewnętrzne z różnych źródeł, np. z
Polsko- Ukraińskiej Rady wymiany
Młodzieży, czy z Programu Eras-
mus. Deklaruje również pomoc w
organizowaniu turniejów sporto-
wych z udziałem dzieci z obu part-
nerskich szkół.
Współpraca kulturalna będzie się
rozwijać przy pomocy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Świątkach.
Dyrektor Biblioteki Halina kir-
jew ma już kilka pomysłów na to,
jak zaprezentować dorobek kultu-
ralny obu narodów. agnieszka
Miąsko na razie planuje Dzień
Ukraiński w swojej szkole. W
Świątkach jest grupa dzieci, na-
leżących do mniejszości ukraiń-
skiej, która uczy się języka
ukraińskiego i uczęszcza na zajęcia
religii w obrządku grekokatolickim.

W planach jest wyjazd polskich
dzieci na Ukrainę, być może jesz-
cze w tym roku. Wszystko zależy
od tego, czy uda się pozyskać fun-
dusze. Pierwsze spotkanie młod-
zieży z zaprzyjaźnionych szkół
nastąpi prawdopodobnie 8 wrześ-

nia w czasie dożynek gminnych w
Świątkach. W jamnickiej szkole
prężnie działa zespół ludowy, który
będzie miał okazję zaprezentować
swoje umiejętności przed świątecką
publicznością.

rad

Wymiana doświadczeń i spotkanie kultur

Pamiątkowe zdjęcia obu delegacji

Agnieszka Miąsko, dyrektor SP w Świątkach podpisuje porozumienie w spra-
wie współpracy w edukacji

Przed podpisaniem porozumień o współpracy

Na początku sierpnia delegacja ośmiu osób z Gminy Świątki brała udział w uroczystościach 575-lecia wsi Jamnica na Ukrainie. Efek-
tem wizyty jest podpisana umowa o współpracy między dwiema gminami w dziedzinie edukacji i kultury.

W Polsce każdego dnia dochodzi
średnio do kilkudziesięciu wypad-
ków drogowych, w części z nich
poszkodowani zostają kierowcy,
pasażerowie lub osoby trzecie. Do
zdecydowanej większości incyden-
tów wzywane są służby ratunkowe,
które muszą niekiedy przemierzyć
dziesiątki kilometrów, aby dotrzeć
na miejsce zdarzenia. Każda mi-
nuta jest wtedy na wagę złota, po-
nieważ zależy od niej ludzkie
zdrowie, a nawet życie.

pojazdy uprzywilejowane
mają pierwszeństwo!
Korytarz życia, czyli pozostawienie
specjalnego pasa dla samochodów
służb ratowniczych, to jeden z naj-
ważniejszych manewrów, który
może przyczynić się do uratowania
ludzi poszkodowanych w wypad-
kach. W polskich przepisach nie
było do tej pory regulacji do-
tyczącej „Korytarza życia” Pro-

wadzący auta mieli jedynie obo-
wiązek pamiętać, aby bezwzględ-
nie przepuszczać na zakorkowa-
nych trasach służby, w przeciwnym
przypadku groził mandat – jednak
w wielokilometrowym autostrado-
wym korku utworzenie takiego
korytarza, inaczej niż w miastach
jest czasami jedyną szansą na ura-
towanie życia poszkodowanym –
w najpoważniejszych wypadkach
niekiedy liczy się każda sekunda.
Od 1 października br. wchodzi w
życie nowelizacja ustawy Kodeksu
drogowego, która m. in. reguluje
zasady tworzenia korytarza życia.
Bierzemy przykład z krajów Eu-
ropy Zachodniej, gdzie formowa-
nie przejazdu ratunkowego jest
uregulowane prawnie, a kierow-
com łamiącym prawo, przyzna-
wane są surowe mandaty. Od
jesieni zacznie obowiązywać na
drogach tzw. reguła prawej dłoni.
Pojazdy jadące na skrajnym lewym

pasie będą musiały, zjeżdżać ma-
ksymalnie na lawą stronę drogi, zaś
reszta uczestników ruchu – na
prawą stronę. Głównym celem
zmian jest ograniczenie czasu do-
jazdu służb do wypadku do mini-
mum – w takich sytuacjach każda
minuta jest cenna.

edukacja kierowców
przede wszystkim
Polscy kierowcy nadal zapominają,
aby pozostawiać miejsce dla prze-
jeżdżających służb ratunkowych.
Dlatego Partnerstwo dla Bezpie-
czeństwa Drogowego postanowiło
przypomnieć o regule tworzenia
korytarzy życia przy okazji kampa-
nii ,,Bezpieczna autostrada – to
dziecinnie proste”. Oprócz trzech
głównych zasad bezpiecznego po-
ruszania się po tego typu drogach –
zachowania bezpiecznego odstępu
między pojazdami, patrzenia w lu-
sterka i poruszania się prawym

pasem – przypomina o tworzeniu
korytarzy ratunkowych. Każdy
kierowca może przyczynić się do
uratowania ludzkiego życia. Mały
gest w postaci umożliwienia prze-
jazdu np. karetce znaczy w tym
przypadku bardzo wiele.
Z naszych obserwacji wynika, że
polscy kierowcy nie stosują się za-
wsze do obowiązku ustępowania
pierwszeństwa pojazdom uprzywi-
lejowanym. Liczymy, że zmiana
przepisów dotyczących korytarz
życia zmieni tę sytuację. Przypo-
minamy, że aby bezpiecznie pod-
różować autostradą należy nie
tylko zadbać o własne zdrowie,
życie i przestrzegać zasad bez-
piecznej jazdy, ale również pomyś-
leć o innych. Tego chcemy nauczyć
kierowców w ramach kampanii
„Bezpieczna autostrada – to dzie-
cinnie proste”, aby nie stwarzali za-
grożenia dla siebie ani dla
pasażerów, czy osób trzecich – ko-

mentuje Agata Gajos z Partner-
stwa dla Bezpieczeństwa Drogo-
wego.
Spoty promujące zasady omawiane
w ramach kampanii oraz inne,
przydatne wskazówki dotyczące
zwiększania bezpieczeństwa na
drogach można zobaczyć na stro-
nie internetowej oraz fanpage’u
Stowarzyszenia Partnerstwo dla
Bezpieczeństwa Drogowego.

o kampanii
„Bezpieczna autostrada – to dzie-
cinnie proste” to akcja organizo-
wana przez Partnerstwo dla
Bezpieczeństwa Drogowego, wraz

ze wsparciem PZU, Shell, Axkid i
partnerów. Kampania ma charak-
ter edukacyjny, a jej głównym
celem jest przypomnienie kierow-
com, że wystarczą trzy kroki, aby
zwiększyć bezpieczeństwo swoje
i innych uczestników ruchu: za-
chowanie bezpiecznego odstępu
między pojazdami, patrzenie w lu-
sterka przy zmianie pasów i trzy-
manie się prawego pasa. Patronat
nad projektem objęła Krajowa
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego, Inspekcja Transportu
Drogowego i Polski Czerwony
Krzyż.

Korytarz życia – gdy liczy się każda minuta
Polscy kierowcy często zapominają, że drobny gest, jak ustąpienie przejazdu karetce na zakorkowanej autostradzie, pozwala zaosz-
czędzić cenne minuty, od których może zależeć czyjeś życie. Korytarz ratunkowy to manewr, o którym powinien pamiętać każdy uczest-
nik ruchu drogowego.
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NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

OKAZJA! 24 km. od Nidzicy sprzedam
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 jezio-
rem, 350 metrów linii brzegowej jeziora
Gamerskiego. Gamerki 24000m2. tel.
885149503.

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

ZAOPIEKUJEMY się domem lub
mieszkaniem emigrujacego na długo,
reg.Warmii. Proszę o sms, przedzwo-
nimy, 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 loka-
torem, ze służebnością, zadłużone, bez
mediów, udziały itp. płatność gotówką.
607-333-807.

ZWIERZĘTA

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

INNE SPRZEDAM

ANTYKI poniemieckie i przedwojen-
ne - tanio, tel. 897632096. Dzwonić po
19.00.

USŁUGI

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

Zareklamuj siebie u nas!

Warto!
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W poprzednim sezonie Warmia
Energa Olsztyna zajęła miejsce tuż
za podium pierwszoligowych roz-
grywek. Wpływ na taki stan rzeczy
miała bardzo słaba postawa
drużyny w pierwszej części sezonu.
Gdy do drużyny dołączył trener ja-
rosław knopik, gra zdecydowanie
się poprawiła i zespół zaczął znacz-
nie lepiej funkcjonować. Trener
Knopik zdecydował się przedłużyć
kontrakt z olsztyńską drużyną o ko-
lejne dwa sezony, a celem będzie
włączenie się do walki o awans do
Superligi.
Warmia rozpoczęła już przygoto-
wania do nowego sezonu. Obecnie
przebywa ona na obozie przygoto-
wawczym w Rynie. Pierwszy tur-
niej, w którym podopieczni
Jarosława Knopika będą mogli
sprawdzić swoją formę, odbędzie
się 24 sierpnia. Natomiast pierwszy
mecz w lidze planowany jest na 22-

23.09. Przeciwnikiem będzie Nie-
lba Wągrowiec.
Trzeba także powiedzieć kilka słów
o składzie olsztyńskiej drużyny. W
kadrze doszło do wielu zmian.
Barwy klubowe zmienili Radosław
Dzieniszewski, Łukasz kozakie-
wicz, Viktor olewniczak i Mate-
usz Gawryś. Największym
osłabieniem będzie brak Radosława
Dzieniszewskiego. Ten niezwykle
doświadczony skrzydłowy zdecy-
dował się kontynuować swoją ka-
rierę w Szczypiorniaku olsztyn.
Klub pozyskał także kilku cieka-
wych zawodników takich jak:
Dawid Mięsopust, Miłosz Rupp ,
Maciej Fabianowicz, Daniel Ma-
kowski, Filip Wadowski i jakub
zemełka. Drużyna będzie, mie-
szanką rutyny z młodością. Kluczo-
wym nabytkiem może być
pozyskanie Miłosza Ruppa. Przez
większość kariery występował on w

rezerwach Wisły Płock. Warto za-
znaczyć, że w sezonie 2017/18 był
królem strzelców całej pierwszej
ligi.
W ostatnim czasie, największym
problemem w olsztyńskim klubie
były kontuzje i mało liczna kadra.
W tym sezonie nie powinno być z
tym problemu, ponieważ kadra ze-
społu liczy aż 20 zawodników i na
większości pozycji trener będzie
miał spory wybór. Rywalizacja o
miejsce w drużynie będzie spora, a
to może tylko pozytywnie wpłynąć
na wyniki zespołu.
Wyniki Warmii w drugiej części se-
zonu pokazały, że może ona liczyć
się w walce o wysokie miejsce. W
klubie wielkiego ciśnienia na awans
na pewno nie ma, ale kadra zespołu
jest na tyle mocna, że olsztyński ze-
spół powinien walczyć w nowych
rozgrywkach o miejsce w pierwszej
trójce. raf

Warmia Energa Olsztyn rozpoczęła przygotowania
do nowego sezonu
Szczypiorniści z Olsztyna rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu pierwszej ligi. Warmia ma
szansę, aby włączyć się do walki o awans.

Warmia Energa Olsztyn rozpoczyna przygotowania do rozgrywek

REKLAMA

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

Zapisz się na jazdę testową.
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W poprzednim sezonie
elblążanie dopiero w ostatniej
kolejce zapewnili sobie utrzyma-
nie w drugiej lidze. W tym sezo-
nie rozgrywki ligowe są
oczywiście najważniejsze, ale
Pucharu Polski Olimpia Elbląg
również nie odpuszcza. W run-
dzie wstępnej zmierzyła się z
ROW-em 1964 Rybnik. Zespół
ten spadł w poprzednim sezonie
do trzeciej ligi, ale dysponuje
silną kadrą.
Od początku meczu, drużyna z
Elbląga miała zdecydowaną
przewagę. Elblążanie utrzymy-
wali się przy piłce, stwarzali
sobie sytuacje, ale brakowało
tego ostatniego podania lub sku-
teczności pod bramką rywali.
Najlepszą szansę zmarnował
przemysław Brychlik. Dostał
świetne podanie, ale z bliskiej
odległości trafił piłką w bramka-
rza gości. Rybniczanie starali się
grać z kontry, ale nie stwarzali
większego zagrożenia.
W drugiej części meczu Olimpia
miała jeszcze większą przewagę i
udokumentowała ją bramkami.

Nieporozumienie w szeregach
obronnych gości wykorzystał
Brychlik, ale goście szybko od-
powiedzieli na tę bramkę, trafie-
niem Dawida plizgi. Olimpii
udało się strzelić decydującego
gola jeszcze przed końcem regu-
laminowego czasu gry. Damian
Szuprytowski kapitalnie uderzył
z rzutu wolnego i zapewnił swo-
jemu klubowi awans do następ-
nej rundy.
trener olimpii, adam Nocoń
był zadowolony z postawy ze-
społu, ale zauważył pewne man-
kamenty.- Uważam, że zasłu-
żyliśmy na zwycięstwo, ale nie po-
winna nam się przytrafić ta stra-
cona bramka. Straciliśmy ją tuż
po tym, jak sami zdobyliśmy gola.
Ważne, że udało się uniknąć do-
grywki, ponieważ przed nami
trudne mecze ligowe i ten dodat-
kowy wysiłek nie był nam po-
trzebny.
Rozgrywki pucharowe są jednak
tylko takim przyjemnym dodat-
kiem, do rozgrywek ligowych-
Liga jest dla nas najważniejsza,
ponieważ w Pucharze i tak kiedyś

odpadniemy. Jest to jednak dobry
przerywnik. Liczę na to, że jakiś
fajny zespół teraz wylosujemy i
kibice będą mieli okazję zobaczyć

ciekawy mecz. Wiadomo nato-
miast, że jak się już gra, to zawsze
trzeba walczyć o zwycięstwo –
dodaje adam Nocoń.

Połączenie rozgrywek ligowych i
pucharowych, sprawia, że po-
trzeba więcej zawodników zdol-
nych do gry. Udało nam się

dowiedzieć, że kadra zespołu nie
jest jeszcze zamknięta i do klubu
może dołączyć przynajmniej
jeden zawodnik. raf

Olimpia Elbląg gra dalej w Pucharze Polski
Drużyna z Elbląga szybko rozpoczęła rywalizację w Pucharze
Polski. W rundzie wstępnej elblążanie wyeliminowali ROW 1964
Rybnik.

Damian Szuprytowski zapewnił Olimpii awans do dalszej rundy fot. Oficjalna strona Olimpii Elbląg
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