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wTArGNĄŁ
NA PoSeSJĘ
I cHcIAŁ UKrAŚĆ
rAdIo – zoSTAŁ
zATrzyMANy

Szczycieńscy policjanci za-
trzymali sprawcę naruszenia
miru domowego ,który
usiłował dokonać kradzieży
radioodtwarzacza samocho-
dowego.dozdarzeniadoszłow
sobotę 24.08.2019 r. w jednej z
miejscowości na terenie gminy
Jedwabno. 64-letni sprawca
najpierw wtargnął na cudzą
posesję, a następnie z pojazdu
zdemontowałradioodtwarzacz.
Szczycieńscy policjanci w so-
botę24.08.2019r.pogodzinie16-
tej w Warchałach zatrzymali
mężczyznę, który po wcześniej-
szym wtargnięciu na posesję, z
pozostawionego na niej pojazdu
marki Opel zdemontował ra-
dioodtwarzacz samochodowy.
Bez wiedzy i zgody właściciela
posesji najpierw wszedł na jej te-
ren, a później „zainteresował
się” radiem samochodowym,
które chciał ukraść. Dzięki szyb-
kiej reakcji policjantów kradzież
została udaremniona. 64- letni
mieszkaniec gminy Jedwabno
był trzeźwy, został zatrzymany
przez policjantów. Mężczyźnie
przedstawionozarzutusiłowania
kradzieży oraz naruszenie miru
domowego. Mężczyzna przy-
znał się do zarzucanych mu czy-
nów. Nie potrafił wytłumaczyć
swojego zachowania.
Za usiłowanie kradzieży grozi
mu do 5 lat pozbawienia wol-
ności. Natomiast za naruszenie
miru domowego zgodnie z art.
193 kk sprawcy grozi kara do
roku pozbawienia wolności.

(tc/rj)

KRONIKA
POLICYJNA

Przejście na emeryturę, czy rentę to nie za-
wsze koniec pracy. Aktywność zawodowa
świadczeniobiorców ZUS ciągle rośnie. W
ciągu ostatnich czterech lat liczba pracuj-
ących emerytów wzrosła o około 30%.
Wśród pracujących emerytów w 2018 r.
przeważały kobiety i stanowiły 56%. Prawie
90% pracujących emerytów to osoby w
wieku 60/65 lat i więcej. Właśnie ta grupa,
która osiągnął powszechny wiek emerytalny,
czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna
może dorabiać bez żadnych limitów i nie
martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniej-
szy kwotę wypłacanych mu świadczeń.
renciści i wcześniejsi emeryci
– Czuwać nad wysokością swoich zarobków
muszą osoby dorabiające, które są na wcze-
śniejszej emeryturze czy rencie. W ich przy-
padku obowiązują, bowiem limity kwot, jakie
można dodatkowo zarobić – wyjaśnia Anna
Ilukiewicz regionalny rzecznik prasowy
zUS województwa warmińsko-mazur-
skiego. – Dlatego we wrześniu musimy
sprawdzić czy nie zbliżyliśmy się za bardzo do
górnego progu bo od tego właśnie miesiąca
obowiązują nowe, niższe limity, czyli istnieje

ryzyko, że świadczenie może zostać zawie-
szone lub zmniejszone – dodaje Ilukiewicz.
zawieszenie i zmniejszenie świadczenia
Limity zarobków, które świadczeniobiorcy
mogą osiągnąć od września wiążą się z wy-
sokością przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia, które dotyczy II kwartału
kalendarzowego i ogłaszane jest przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Nowe progi będą obowiązywały od 1 wrze-
śnia 2019 do 30 listopada 2019 roku. W tym
czasie seniorzy, którzy pobierają wcześniej-
sze emerytury oraz renciści mogą dorobić
bez żadnych konsekwencji do kwoty 3
387,50 zł. Jeśli osiągną przychód przekra-
czający 70 % przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 %
tego wynagrodzenia (6 291,10 zł), to świad-
czenie zostanie zmniejszone o kwotę prze-
kroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę
maksymalnego zmniejszenia. W przypadku
emerytury i renty z tytułu całkowitej nie-
zdolności do pracy to kwota 599,04 zł, renty
z tytułu częściowej niezdolności do pracy to
449,31 zł, zaś renty rodzinnej dla jednej
osoby - 509,22 zł . Przypomnijmy, że w II

kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodze-
nia wyniosło 4 839,24 zł.
- Szczególnie ważne jest by na swoje przy-

chody zwróciły uwagi osoby, których dzia-
łalność podlega obowiązkowemu opłacaniu
składek na ubezpieczenia społeczne np. z
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy
agencyjnej czy umowy o dzieło zawartej z
własnym pracodawcą. To właśnie ich świad-
czenia mogą zostać zmniejszone lub zawie-
szone– mówi Anna Ilukiewicz.
Limity kwot dorabiania
Nowe limity, po przekroczeniu, których do-
rabiający wcześniejszy emeryt lub rencista

powinien powiadomić ZUS wynoszą odpo-
wiedni:
- jeśli suma dodatkowego przychodu nie
przekroczy 3 387,50 zł miesięcznie, emery-
tura lub renta będzie wypłacana w pełnej
wysokości,
- uzyskanie przychodów w granicach od
3 387,50 zł do 6 291,10 zł, spowoduje
zmniejszenie wypłat z ZUS.
- przekroczenie kwoty przychodów w wyso-
kości 6 291,10 zł, będzie skutkowało zawie-
szeniem wypłaty emerytury lub renty w
danym miesiącu.

red

Od września zmieniają się limity
dla pracujących emerytów i rencistów
Jeśli nasze zarobki zbliżają się do progu, którego nie powinniśmy przekroczyć,
bo w konsekwencji zostanie nam zmniejszona lub zawieszona renta czy też
wcześniejsza emerytura, to już teraz warto wiedzieć, że limity od września będą
niższe.

Opierając się na trzydziestoletnich
doświadczeniach z naszą demo-
kracją, można pokusić się o stwier-
dzenie, że Cezar nie miał do końca
racji – rządzący postępują uczciwie
tylko wtedy, kiedy muszą.
Wdrażanie wyznawanych idei, rea-
lizacja programu wyborczego zawsze
wiążą się z koniecznością wymiany
kadr na ludzi „swoich” i związania
ich z nowym reżimem. I tylko w nie-

licznych przypadkach są to więzy
ideowe. W większości „spoiwem” ak-
tualnie rządzącego obozu jest inte-
res materialny. Bo, jak mawiał ame-
rykański polityk Markus Alonzo
Hanna, „w polityce ważne są dwie
rzeczy; pierwsza to pieniądze, a
drugiej… nie pamiętam”. Tak rodzą
się patologie polityki, „republiki ko-
lesiów” oparte na sieci wzajemnych
powiązań towarzysko–polityczno–

biznesowych, ludzi ze znanej już w
czasach PRL–u kategorii „BMW –
Bierny, Mierny, ale Wierny”, których
główną, a często i jedyną „kompe-
tencją” jest to, że są „nasi”. To ich
żądza rządzenia dla pieniędzy (i
przywilejów) sprawia, że współczes-
na polska polityka jest w coraz
większym stopniu kwestą etyczną.
Stąd i Herbertowska „potęga sma-
ku”, czyli „styl”, „forma” uprawia-
nia polityki, decydują dziś o popar-
ciu elektoratu. One sprawiają, że la-
bilni wyborcy, pod wpływem nega-
tywnych emocji nimi wywołanych,
są w stanie porzucić popierane do tej
pory ugrupowanie. Motywacja es-
tetyczna może też być dla nich po-

wodem do głosowania na opozycję,
gdy dojdą do wniosku, że nowa
władza postępuje „w sposób pas-
kudny”, o wiele gorzej od poprzed-
niej.
Nie bez przyczyny już dawno
ogłoszono koniec tradycyjnej polityki
– sporu, dyskursu, wzajemnej kry-
tyki, ścierania się racji, ideologii, wiz-
ji pomiędzy „prawicą” a „lewicą” w
imię dobra wspólnego. Jej miejsce za-
jęło jej przeciwstawieństwo – post-
polityka elit, oparta na cynizmie po-
lityków, którym tak naprawdę zależy
jedynie na swoich własnych, party-
kularnych interesach, zgrabnie
przysłoniętych dawką hipokryzji,
wyrażającą się np. szermowaniem

hasłami o „oddawaniu” władzy
„zwykłym ludziom” lub też „troską
o ich dobro”. Jednak politycy nie sta-
rają się rozwiązywać problemów
swoich wyborców, lecz zajmują się
swoimi. Przede wszystkim zależy im
na tym, aby ich wybrano. Później
martwią się o to, by ich wybrano po-
nownie. Trzeci cel – jakikolwiek – jest
daleko za tymi priorytetami. Dlatego
wyborcy są dla nich tylko „złem ko-
niecznym”, które powinno co naj-
wyżej raz na jakiś czas oddać na nich
głos.
Na szczęście lub na pocieszenie dla
nas wyborców – zdarzają się jeszcze
wyjątki od tej reguły.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Niemniej, o ile praktycznie każdy może
obecnie stać się właścicielem dowolnego
papieru wartościowego (oczywiście o ile
ma pieniądze), o tyle obecność na tym ryn-
ku celebrytów zawsze wzbudza zaintereso-
wanie.
Niewątpliwie taką lokalną sensacją była in-
formacja o tym, że Magda Gessler, znana res-
tauratorka i osobowość telewizyjna, zain-
westowała w spółkę Mazurska Manufaktura
SA, która w drodze publicznej oferty swoich
akcji zbierała pieniądze na restytucję słyn-

nego kiedyś browaru w Szczytnie.
Trudno ocenić, na ile pojawienie się tak zna-
nego akcjonariusza wpłynęło na powodze-
nie tej emisji, niemniej tą drogą udało się fir-
mie pozyskać ponad 1 000 nowych akcjo-
nariuszy, którzy kupili akcje o łącznej war-
tości 2,54 mln zł.
Nabycie przez panią Gessler 13,5 tys. wa-
lorów spółki o wartości ponad 401 tys. zł,
daje jej znaczącą pozycję na Walnym Zgro-
madzeniu Akcjonariuszy. Na razie nie wia-
domo, czy wykorzysta ją do przeprowadze-

nia „piwnych rewolucji” w zakresie sposobu
zarządzania browarem, na pewno jednak
deklaruje, że zaangażuje się w promocję tego
projektu.
Przy okazji swojej emisji szczycieńska spółka
pokazała, jak skuteczny może być crow-
dfunding – metoda pozyskiwania kapitału
przez przedsiębiorców i artystów, bezpoś-
rednio od konsumentów – inwestorów in-
dywidualnych, obejmujących udziały,
wpłacając często bardzo drobne kwoty
(większość z akcjonariuszy Mazurskiej Ma-
nufaktury jest posiadaczem jednej lub kil-
ku akcji, których cena wynosiła 29,75 zł).
Crowdfunding jest elementem szerszego
zjawiska, określanego jako ekonomia
współpracy (ang. collaborative economy),
która zmienia sposoby funkcjonowania tra-

dycyjnych biznesów. Jak wskazuje nazwa,
opiera się ona na skłonności ludzi do
współpracy i do dzielenia się swoim czasem,
czy innymi zasobami. To odróżnia ją od eko-
nomii klasycznej – opartej na indywidual-
nej konkurencji i dbaniu o wąsko pojęty in-
teres własny.
Siłą napędową tej nowej ekonomii są tzw.
millenialsi – pokolenie urodzone na
przełomie wieków, wychowane już w erze
cyfrowej, a obecnie żyjące i pracujące w świe-
cie nowych mediów: Facebooka, Twittera,
Whatsapp'a itp. „Powszechnie dostępne
technologie informatyczne umożliwiają lu-
dziom dostanie tego, czego od siebie wza-
jemnie potrzebują” – jak pisał Jeremiah
Owyang, autor m.in. książki Collaborative
economy honeycomb. Aureus

Ekonomia współpracy
Od kiedy prawie trzydzieści lat temu odbyła się pierwsza sesja na warszawskiej
giełdzie papierów wartościowych, świat akcji, obligacji, praw poboru, opcji, kon-
traktów terminowych, bardzo nam spowszechniał.

Kwestia smaku
Obserwującostatnieaferyzeświatanaszejpolityki,możnaśmiałostwier-
dzić, że aby rzucać błotem, trzeba mieć czyste ręce. Niestety o to w poli-
tycestosunkowotrudno,boprzecież„ktowładzędzierży,niezawszemoże
postępować uczciwie” – jak pisał już przed wiekami Juliusz Cezar.
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Emerytura lub renta może nie wystarczyć na godne życie



Prezentację kandydatów poprze-
dził krótki briefing prasowy. Pro-
gram Prawa i Sprawiedliwości
zostanie ogłoszony oficjalnie 8
września, jednak już dziś wia-
domo, że będzie on w wielu pun-
ktach rozwinięciem programu
wyborczego, prezentowanego
przez kandydatów tej partii przed
wyborami do Parlamentu Euro-
pejskiego. Stąd też obecność na
dzisiejszej konferencji Krzysztofa
Jurgiela, Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w rządzie Kazimie-
rza Marcinkiewicza w latach
2005–2006 oraz w rządach Beaty
Szydło i Mateusza Morawieckiego
w latach 2015–2018, a obecnie
posła do Parlamentu Europej-
skiego z okręgu warmińsko- ma-
zurskiego i podlaskiego.
Krzysztof Jurgiel zapewnił, że po
wyborach będzie ściśle współpra-
cował z nowo wybranymi parla-
mentarzystami oraz władzami
samorządowymi nad konsek-
wentną realizacją obietnic przed-
wyborczych. Priorytetem jest
szeroko rozumiane podniesienie
jakości życia mieszkańców obu
województw, należących nadal do
tzw. „ściany wschodniej”, czyli
Polski B. Główny nacisk ma być
położony na rozwój rolnictwa i
jego innowacyjności, przemysłu

rolno- spożywczego, dalszą rozbu-
dowę i modernizację sieci dróg lo-
kalnych, ożywienie gospodarczego
w mniejszych miastach naszego
regionu. –Sukces zależy w dużym
stopniu od tego, co uda nam się
uzyskać w Unii Europejskiej. Od
września ruszają główne negoc-
jacje, dotyczące polityki spójności i
wspólnej polityki rolnej. Rozpocznie
się batalia o wysokość dopłat dla
rolnictwa. Prawo i Sprawiedliwość
deklaruje, że jego europosłowie

będą walczyć o jak najwyższe
dopłaty– mówił europoseł.

Negocjacje będą trudne w
związku z tym, że w październiku
Wielka Brytania opuści Unię Eu-
ropejską prawdopodobnie bez za-
warcia umowy i nie będzie już
płacić składki członkowskiej, co
zmniejszy wpływy do wspólnej
europejskiej kasy. W 2020 roku
kończy się też obecna perspektywa
unijna. Negocjacje nad kształtem
kolejnej muszą się zakończyć do

czerwca przyszłego roku.
Poseł Leonard Krasulski zwrócił
uwagę na korzyści, jakie przyniesie
naszemu regionowi zakończenie
budowy kanału żeglugowego
przez Mierzeję Wiślaną. –Zinte-
nsyfikowany rozwój będzie
możliwy dzięki rozbudowie portu
elbląskiego, który może stać się
zapleczem portu gdańskiego. Być
może uda się także dokonać rekon-
strukcji stoczni elbląskiej. Dzięki
odpowiedniej głębokości i sze-

rokości przekopu do portu el-
bląskiego będą mogły wpływać jed-
nostki o dużej wyporności – mówił
poseł. Leonard Krasulski zako-
munikował zebranym, że w El-
blągu powstanie wkrótce oddział
Operator ENERGA, ponieważ
firma ta zauważyła potrzebę zain-
westowania i zwiększenia zaopat-
rzenia w energię elektryczną,
związaną z przekopem Mierzei
Wiślanej i przewidywaną rozbu-
dową portu w Elblągu.

W drugiej części spotkania zapre-
zentowano kandydatów do parla-
mentu z okręgu elbląskiego.
w elblągu (okręg Nr 34) listę
kandydatów do Sejmu otwiera
poseł Leonard Krasulski, a za nim
inni posłowie Jerzy Wilk i Zbig-
niew Babalski. O miejsce w Sena-
cie rP powalczą: Wicewojewoda
Warmińsko-Mazurski Sławomir
Sadowski (Okręg Nr 84), Sena-
tor bogusława orzechowska
(Okręg Nr 85) rad

W Elblągu Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło
swoich kandydatów do Sejmu i Senatu
W Elblągu odbyła się prezen-
tacja kandydatów na posłów i
senatorów do Sejmu i Senatu
z listy Prawa i Sprawiedliwoś-
ci reprezentujących okręg
elbląski.
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Wszyscy kandydaci z okręgu elbląskiego na starcie kampanii wyborczej

Jak już wcześniej pisaliśmy, pierwsze miejsce na olsztyńskiej liście Prawa
i Sprawiedliwości zajmuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa Wyższego wojciech Maksymowicz. Była to decyzja, która
wywołała sporo dyskusji. Drugie miejsce na liście zajmuje Iwona Arent,
poseł obecnej kadencji. Z trzeciego miejsca na liście w wyborach startować
będzie Artur chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Następne
miejsca zajmują obecni parlamentarzyści: wojciech Kossakowski, Jerzy
Małecki i Jerzy Antoni Gosiewski.
W okręgu elbląskim żadnych niespodzianek nie było. Pierwsze trzy miejsca
zajmują obecni parlamentarzyści: Leonard Krasulski, Jerzy wilk i zbig-
niew babalski. Wszyscy wymienieni liczą na mandat poselski i może się
okazać, że każdy z nich znajdzie się w Sejmie na kolejną kadencję.
Koalicja obywatelska również przedstawiła swoje listy do Sejmu. Pierw-
sze miejsce w okręgu olsztyńskim zajmuje były sekretarz stanu w Minis-
terstwie Finansów, a obecnie poseł Janusz cichoń. Na następnych
miejscach są posłowie obecnej kadencji Anna wasilewska, Mirosław
Pampuch (Nowoczesna) i Paweł Papke. Koalicja postawiła na spraw-
dzonych ludzi, którzy mają za sobą sukces w poprzednich wyborach par-
lamentarnych.
Elbląską listę otwiera natomiast Przewodniczący PO w regionie warmi-

ńsko-mazurskim, Jacek Protas. Z drugiego miejsca wystartuje bernadeta
Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazur-
skiego, z trzeciego i czwartego posłowie: elżbieta Gelert i Piotr cieśli-
ński.
PSL do wyborów parlamentarnych idzie razem z Kukiz’15. “Jedynką” na
liście PSL-Koalicja Polska w okręgu 35 (olsztyńskim) będzie poseł
Urszula Pasławska. Następne miejsca na liście zajmują: Henryk Falkow-
ski (Kukiz’15), wioletta Śląska zyśk, radosław Król i Sylwia Jaskulska.
Na kolejnych miejscach znaleźli się: Stanisław Trzaskowski, Andrzej
Kurzątkowski, Agnieszka Szałko, emilia Urbanowicz, Marcin Piwo-
warczyk, Jarosław Andrzejewski, Tadeusz Sieroński, Iwona Kropiw-
nicka, Mirosław Stegienko i Krzysztof Hećman.
W okręgu 34 (elbląskim) „jedynką” będzie zbigniew ziejewski, a z listy tej
wystartują także: Stanisław żelichowski, Piotr żuchowski, Małgorzata
dorota Sowicka, edward Pietrulewicz, Monika Marchelewska, Andrzej
wiśniewski, ryszard Jurkiewicz, Katarzyna Granacka, Aneta Kądzio-
łka, Paweł Szakiewicz, Marcin Ślęzak, dorota wąsik, robert rozmy-
słowicz, robert Huszcza i Krzysztof Groblewski.
Swoje „jedynki” przedstawiła tez lewica. W okręgu olsztyńskim z pierw-
szego miejsca wystartuje Marcin Kulasek, sekretarz generalny SLd, a w

okręgu elbląskim liderką będzie Monika Falej. Przypomnijmy, że Monika
Falej startowała w ostatnich wyborach samorządowych, ubiegając się o
stanowisko Prezydenta Olsztyna.

Interesująco zapowiadają się wybory do Senatu
Z Prawa i Sprawiedliwości o miejsca w Senacie RP powalczą: wicewoje-
woda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski (Okręg nr 84), senator
bogusława orzechowska (Okręg nr 85) oraz senator Małgorzata
Kopiczko (Okręg nr 87). Nie znamy jeszcze kandydata z Okręgu nr 86,
który będzie obejmować m.in. Olsztyn. Nieoficjalnie wiadomo, że Prawo
i Sprawiedliwość może nie wystawić swojego kandydata w tym okręgu.
Z Platformy obywatelskiej o miejsce w Senacie ubiegać się będą Jerzy
wcisła (Okręg nr 84), Stanisław Gorczyca (Okręg nr 85), Jarosław Słoma
(Okręg nr 86) i Jolanta Piotrowska (Okręg nr 87).
Z okręgu 86 w wyborach do Senatu wystartuje także poseł Andrzej Ma-
ciejewski, który zrezygnował z członkostwa w Klubie Poselskim Kukiz’15.
To właśnie Andrzej Maciejewski uważa, że wybory do Senatu będą nie-
zwykle ważne.- Zakładam, że Senat w nowej kadencji będzie decydujący.
Większość w Sejmie na pewno będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, a więc
to Senat może być tym języczkiem uwagi. Walka o każdy mandat może być
bardzo ostra i zacięta.
Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. raf

Kampania wyborcza oficjalnie rozpoczęta
Już praktycznie wszystkie niewiadome, odnośnie październikowych wyborów parlamentarnych, zostały odkryte. Znamy kan-
dydatów do Sejmu i Senatu z województwa warmińsko-mazurskiego.
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Kończą się wakacje. czy do Ku-
ratorium oświaty docierają syg-
nały o problemach w którejś ze
szkół? Mam na myśli głównie
szkoły ponadpodstawowe.
Nie ma żadnych informacji o ja-
kichkolwiek problemach w nad-
chodzącym roku szkolnym. Dobra
wiadomość natomiast jest taka, że
podczas naboru do szkół ponad-
podstawowych pozostało bardzo
dużo wolnych miejsc- w skali wo-
jewództwa przeszło 5 tysięcy.
Chciałem podziękować samo-
rządom, ponieważ zapominamy
czasami, że to one są odpowie-
dzialne za szkoły i za nabór, a zos-
tał on przeprowadzony bardzo
sprawnie. Chciałbym pochwalić
Jednostki Samorządu Terytorial-
nego za to, że dbają o edukację i
szkoły. „Gołym okiem” widać, że
szkoły są zadbane i odpowiednio
wyposażone.
-czy w nadchodzącym roku

szkolnym w województwie war-
mińsko-mazurskim będzie obo-
wiązywać dwuzmianowość?
Dwuzmianowość już wcześniej
występowała incydentalnie w ska-
li województwa i być może pozo-
stanie na tym samym poziomie.
Będziemy jednak pracowali wraz z
samorządami, żeby takich przy-
padków było jak najmniej.
-Nauczyciele podczas kończących
się wakacji byli specjalnie przy-
gotowywani do prowadzenia za-
jęć w szkołach ponadpodstawo-
wych?
Nowa podstawa programowa nie
jest problemem dla nauczyciela. In-
stytucje państwa dają jednak ofer-
tę nauczycielom. Pod koniec sierp-
nia mają miejsce szkolenia z nowej
podstawy programowej. Są dedy-
kowane nauczycielom szkół po-
nadpodstawowych. Jeżeli nauczy-
ciel czuje potrzebę wzmocnienia
swoich kompetencji, to spokojnie

może z takiego szkolenia skorzys-
tać.
-był taki okres, kiedy pojawiały
się informacje, że nie dla wszyst-
kich nauczycieli znajdą się miejs-
ca pracy. Jak wygląda obecnie
sytuacja z etatami dla nauczycie-
li?
Owszem, były informacje, że re-
forma edukacji spowoduje zwol-
nienia tysięcy nauczycieli, a okazało
się, że dzięki niej pojawiło się wię-
cej miejsc pracy w placówkach
edukacyjnych. Szkoły mają obec-
nie obowiązek informować Kura-
tora Oświaty o wolnych miejs-
cach. Na stronie Kuratorium Oś-
wiaty można sprawdzić, w których
szkołach są wolne etaty. Z moich
informacji wynika, że nowym roku
szkolnym w każdej szkole będzie
wystarczająca liczba nauczycieli.
-od września nastąpi poprawa ja-
kości edukacji w Polsce?
Oczywiście. W tej sprawie trwa

dyskurs na poziomie Warszawy, a
także województw. Odbędą się
wojewódzkie debaty edukacyjne, w
których wezmą udział podmioty,
związane z edukacją. Wychodzimy
z założenia, że taka debata musi być
transparentna i każdy będzie miał
prawo się wypowiedzieć oraz
złożyć swoje propozycje.
-chciałbym jeszcze wrócić do
wyników matur. czy szkoły, w
których nie były one zadowa-
lające, poniosą jakieś konsek-
wencje?
Typujemy szkoły, które powinny
podjąć się działań naprawczych. Są
one związane z powołaniem do-
radców metodycznych, których
zadaniem będzie otoczenie opieką
tych szkół, gdzie wyniki edukacyjne
były niższe. Chcemy we wrześniu
zorganizować debaty, w których
porozmawiamy o jakości edukacji
w naszym województwie.
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Szkoły są dobrze przygotowane na nowy rok szkolny
W związku z tym, że już w przyszłym tygodniu uczniowie i nauczyciele wracają do pracy, zapytaliśmy Warmińsko- Mazurskiego
Kuratora Oświaty Marka Nowackiego o stan przygotowań szkół do nowego roku szkolnego.

Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

W siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu mieszczącej się na
ulicy Św. Barbary 9 w Olsztynie
działa zespół Doradców Ener-
getycznych. Doradcy służą po-
mocą, związaną z przygotowa-
niem i wdrożeniem inwestycji
w zakresie efektywności ener-
getycznej i OZE oraz innych
działań na rzecz gospodarki
niskoemisyjnej.
Doradzają w związku z przy-
gotowaniem, weryfikacją i
wdrożeniem planów gospo-
darki niskoemisyjnej i ich ak-
tualizacją oraz promują gos-
podarkę niskoemisyjną. Do-
radcy prowadzą również szko-
lenia pracowników JST, szko-
lenia energetyków gminnych,
biorą udział w konferencjach
branżowych gdzie mogą wy-
mieniać się doświadczeniami i
swoją wiedzą oraz udzielają się
medialne. Praca doradców
energetycznych ma również
szeroko pojęty charakter edu-
kacyjny.
Prowadzone przez nich szko-
lenia m.in. dla pracowników
Ośrodków Pomocy Społecznej
lub spotkania z mieszkańcami
gmin z terenu województwa
warmińsko mazurskiego przy-
czyniają się do poszerzenia wie-
dzy na temat szkodliwości za-
nieczyszczeń występujących w
powietrzu atmosferycznym, po-
wstałych w wyniku niepra-
widłowej eksploatacji przesta-
rzałych urządzeń grzewczych,
służą propagowaniu zachowań
proekologicznych oraz promują

nowe technologie w zakresie
efektywności energetycznej i
Odnawialnych Źródeł Energii.
Z usług świadczonych przez
Zespół Doradztwa Energetycz-
nego korzystać mogą nie tylko
Instytucje Publiczne, Państwo-
we Jednostki Budżetowe, Jed-
nostki Samorządu Terytorial-
nego, wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe, rolnicy czy
przedsiębiorcy, ale również
wszystkie osoby fizyczne zain-
teresowane powyższymi tema-
tami.
Serdecznie zachęcamy do ko-
rzystania z możliwości kon-
taktu ze specjalistami z Woje-
wódzkiego Funduszu w Olszty-
nie, szczególnie w kwestiach
związanych z funkcjonującym
od września 2018 r. Progra-
mem Czyste Powietrze, w ra-
mach którego sfinansować
można wymianę źródła ciepła
oraz kompleksową termomo-
dernizację jednorodzinnego
budynku mieszkalnego.
Doradcy wyjaśnią Państwu za-
sady działania Programu,
udzielą informacji pomocnych
podczas uzupełnienia Wniosku
o dofinansowanie, a także pod-
czas rozliczenia całej inwesty-
cji. W strukturach WFOŚiGW
w Olsztynie w Projekcie Do-
radztwa Energetycznego uczest-
niczą 4 osoby, które legitymują
się Certyfikatem do pełnienia
usług doradcy. Zaznaczyć na-
leży, że usługi doradców są
bezpłatne.
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DORADZTWO ENERGETYCZNE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie od marca 2016 roku jako Partner we współpra-
cy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje projekt „Ogólnopolski system wsparcia do-
radczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Mapa doradców



olsztyn - 06.09.2019, godz.18:00,
ul. Dąbrowszczaków 3 (wejście od
ul. Mrongowiusza). MOK Olsztyn
zaprasza na wernisaż wystawy W
Zgiełku i Cisza (Paulina Poczęta,
Hanna Grzonka-Karwacka).
olsztyn - Zapraszamy 7 września
2019 roku do Olsztyna na Festiwal
Serów i Twarogów Polskiego Mle-
czarstwa 2019. Degustacje serów i
twarogów, pokazy kulinarne czy
uliczka seromaniaków z anima-
cjami dla dzieci to tylko niektóre z
atrakcji przygotowanych podczas
cyklicznej imprezyFestiwaluSerów
iTwarogówPolskiegoMleczarstwa.
bartoszyce - 30.08.2019 (piątek)
godz. 19:00, Bartoszycki Dom Kul-
tury (ul. BohaterówWarszawy11).
Serdecznie zapraszamy na IV Edy-
cję Bartoszyckich Spotkań Po-
etycko-Muzycznych KRAINA
BARCJI, która odbędzie się 30
sierpnia 2019 (piątek) o godz.
19:00 na letniej scenie BDK!
WSTĘP WOLNY!
Na scenie zagoszczą dwie znako-
mite artystki Katarzyna Jamróz w
towarzyszeniu gitarzysty Witolda
Cisło oraz Elżbieta Adamiak z ze-
społem, koncert poprowadzi Mar-
ta Andrzejczyk.
elbląg - 30.08-01.09. 2019. Start
godz. 10:00. Zapraszamy w dniach
30 sierpnia - 1 września 2019 roku
do Elbląga na 14. edycję Elbląskie-
go Święta Chleba 2019. Elbląskie
ŚwiętoChlebatoprzedewszystkim
jarmark produktów regionalnych,
rękodzieła i eksponatów kolekcjo-
nerskich. Na uczestników impre-
zyczekapachnącepieczywo,świeże
wędliny, wyroby cukiernicze, mio-
dy, żywność ekologiczna.
Frombork -31 sierpnia 2019 roku,
placprzyrynku.VFromborskiZlot
Czarownic 2019. Zapraszamy 31
sierpnia 2019 roku do Fromborka
na 5. edycję Fromborskiego Zlotu
Czarownic2019.Wimpreziemogą
uczestniczyć wszyscy, którzy mają
ochotę wcielić się w bajkowe po-
stacie wiedźm oraz czarownic, aby
wspólnie oddawać się czarom,
wziąć udział w konkursie na naj-
ciekawszą charakteryzację cza-
rownicy.
Frombork- 07.09.2019. Zaprasza-
mywdniu7września2019rokuna
61 edycję Międzynarodowych Re-
gatŻeglarskich"FromborskaJesień"
2019. Regaty zaliczane są do punk-
tacji Pucharu Bałtyku Południo-
wego. Regaty organizowane są dla
jachtów kabinowych balastowych
i balastowo-mieczowych. Zgłosze-
nia poprzez formularz umiesz-
czony na stronie www.dal-from-
bork.pl lub osobiście w biurze re-
gat w dniu 04.09. od godz. 17.00 do
20.00 oraz w dniu 05.09. od godz.
8.00 do 9.15.
Morąg - 07.09.2019, start godz.
13:00. Zapraszamy do Morąga na
Gminne Dożynki Morąg 2019.
Święto Plonów rozpocznie uro-
czysta msza św. w Parku Miej-
skim oraz korowód dożynkowy z
wieńcami. Po nabożeństwie od-
będzie się festyn dożynkowy, któ-
ry charakteryzować się będzie bo-
gatym programem artystycznym.
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- Seniorzy przez całe lata pracowali
dla Polski, zdążyli zapłacić wystar-
czające podatki. Dziś wielu z nich z
trudem wiąże koniec z końcem, a
pobierając emeryturę nadal muszą
dzielić się częścią pieniędzy z pań-
stwem - mówi Urszula Pasławska.
- Jako dobra gospodyni chcę sku-
tecznie zadbać o starszych ludzi. Na
dziś najszybszym i najskuteczniej-
szym rozwiązaniem będzie zwol-
nienie rent i emerytur z podatków.
W Polsce żyje dziś ponad 9 mln
emerytów i rencistów. Aż 2 mln z
nich na granicy nędzy. GUS podał,
że przez ostatnie trzy lata liczba
emerytów żyjących w skrajnym
ubóstwie wzrosła o 13 procent! Co
piąty polski senior wegetuje po-
niżej minimum socjalnego, które
dla jednoosobowych gospodarstw
emeryckich wynosi 1, 2 tys. zł mie-
sięcznie, dla dwuosobowych - 932
zł. Przyszłoroczna rewaloryzacja

emerytur zakłada ich wzrost w
przyszłym roku o 3, 2 proc. Zda-
niem polityków PSL to zdecydo-
wanie za mało, szczególnie w
kontekście lawinowego wzrostu
cen.
- Dopiero zwolnienie emerytur z
podatków przełoży się na wzrost ja-

kości życia seniorów - tłumaczy
Urszula Pasławska. - Przykła-
dowo: dziś emerytura brutto wynosi
2000 zł, ale senior dostaje na rękę
jedynie 1661 zł. Po zmianach zyska
więc blisko 340 zł miesięcznie, czyli
ponad 4 tys. zł rocznie. To już
znacząca kwota w jego domowym

budżecie. Roczny koszt zwolnienia
emerytur i rent z podatków wynie-
sie 17 mld zł. Dużo, lecz relatywnie
niewiele w kontekście całości
kwoty, jaką państwo rocznie wy-
daje na emerytury, czyli ponad 160
mld zł rocznie. Zysk społeczny bę-
dzie jednak niepoliczalny. Starsi lu-
dzie nie będą zmuszeni oszczędzać
na wszystkim, na lekach czy jedze-
niu.
- Moja mama jest emerytką, z włas-
nego doświadczenia znam trudy
życia seniorów. Pomagam jej finan-
sowo, ale nie każdy emeryt może li-
czyć na wsparcie rodziny - mówi
posłanka. - Wszystkim starszym
ludziom potrzebne jest wsparcie sys-
temowe, to nie żadna łaska lecz
obowiązek państwa. O zwolnienie
rent i emerytur z podatku razem z
PSL będziemy walczyć do skutku.
Urszula Pasławska od dawna
troszczy się o seniorów. Z jej ini-

cjatywy w regionie funkcjonuje
Warmińsko - Mazurska Karta Se-
niora - system ulg i zniżek w skle-
pach czy zakładach usługowych
dla ludzi powyżej 60 roku życia.
Posłanka wspiera też działalność
Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
angażuje się w tworzenie dzien-
nych domów pobytu seniorów.
Teraz jej priorytetem jest jak naj-
szybsze wejście w życie projektu
“Emerytura bez podatku”.

Urszula Pasławska: seniorzy zapłacili już swoje podatki
Dziś należą się im wyższe emerytury i renty
Emerytury i renty Polaków w 2020 roku wzrosną o co najmniej 20 procent. Pod jednym warunkiem: jeżeli posłowie nowego Sejmu przyjmą projekt ustawy
"Emerytura bez podatku" Polskiego Stronnictwa Ludowego- Koalicji Polskiej. Współautorką zmian jest Urszula Pasławska, posłanka z Warmii i Mazur.

Emerytura bez podatku

Od prawej: poseł Urszula Pasławska z rozmawia o projekcie z emerytami

W trakcie wakacji urzędnicy
oceniali wnioski pod względem
praktycznej możliwości ich rea-
lizacji, gospodarności, kwestii
formalno-prawnych oraz możli-
wości finansowych i technicz-
nych. Pozytywnie zaopiniowa-
nych zostało 55 projektów: 36

inwestycyjne i 18 małych pro-
jektów. Duża część pomysłów –
tak jak w latach ubiegłych doty-
czy miejskiej infrastruktury, a
więc chodników, parkingów, po-
prawy stanu alejek w parkach,
czy nowych placów zabaw. W
zgłoszonych propozycjach są
również innowacyjne pomysły
takie jak stworzenie w mieście
PUMPTRACKA, .
Jeśli chodzi o małe granty, do-
tyczą one przede wszystkim

działań integrujących lokalną
społeczność. Wśród zgłoszo-
nych pomysłów są między in-
nymi rodzinne pikniki, eventy
promujące zdrowy styl życia,
aktywność fizyczną, czy I
elbląskie regaty modeli żaglówek
na rzece Elbląg.
Wszystkie wnioski, zarówno te
zaopiniowane pozytywnie, jak i
negatywnie, znajdują się na stro-
nie internetowej www.budzeto-
bywatelski.elblag.eu

Zgodnie z harmonogramem do
30 sierpnia trwa tryb odwoław-
czy. Od 2 do 6 września Prezy-
dent ma czas na rozpatrzenie
ewentualnych odwołań. Od 23

września do 20 października bę-
dzie trwało głosowanie miesz-
kańców.
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Elbląski Budżet Obywatelski 2020 – wnioski ocenione
VIII edycja Budżetu Obywatel-
skiego wchodzi w decydującą
fazę. Łącznie elblążanie złożyli
80 wniosków.

Wiele osób może się zastanawiać, dlaczego
akurat w Olsztynie ceny mieszkań są tak wy-
sokie. Otóż może to wynikać z tego, że
Olsztyn jest miastem regionalnym i dookoła
nie ma żadnego innego miejsca, które
stałoby się docelowym miejscem dla mi-
gracji. To właśnie sprawia, że wiele osób nie
chce się wyprowadzić gdzieś dalej, tylko na-
wet pomimo wyższych cen, kupuje miesz-
kanie w Olsztynie.
Kolejny powód wzrostu cen mieszkań i to
nie tylko w Olsztynie, ale i całej Polsce jest
taki, że zwiększają koszty pracy, a także ma-
teriały są znacznie droższe. Branża bu-
dowlana w Polsce ma spore problemy rów-
nież z liczbą pracowników. Rąk do w wie-
lu firmach po prostu brakuje.
Średnia cena mieszkań w Olsztynie w ciągu
ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się o 6%.

Obecnie za metr kwadratowy trzeba zapłacić
średnio 5.5 tysiąca złotych. Wiadomo jednak,
że cena zależy głównie od lokalizacji. W cen-
trum Olsztyna np. w nowym budownictwie
na ulicy Żołnierskiej ceny przekraczają 6 ty-
sięcy za metr kwadratowy, a na obrzeżach
miasta np. na ulicy Bartąskiej za metr kwad-
ratowy zapłacimy, nieco ponad 5 tysięcy.
Pomimo tych wysokich cen mieszkań na te-
renie Olsztyna, to chętnych nie brakuje.
Często wręcz jest, taka rywalizacja z cyklu,
kto pierwszy ten lepszy, a po nowo budo-
wane mieszkania ustawiają się wręcz kolej-
ki chętnych. Jak twierdzą eksperci, dalej jed-
nak w Olsztynie na pierwszym miejscu
jeżeli chodzi o zakup mieszkania jest cena,
a dopiero później lokalizacja.
Jeżeli chodzi o Elbląg to średnia cena za metr
kwadratowy mieszkania wynosi niecałe 4,5

tysiąca złotych. Trzeba zaznaczyć, że jeszcze
rok temu cena ta wynosiła, nieco ponad 4
tysiące złotych za metr kwadratowy. Według
portalu ceny.szybko.pl., średnia wartość
kupna mieszkania w Elblągu wynosi 263 ty-
siące złotych.

Lepiej wynająć mieszkanie?
Olsztyn jest miastem studenckim, więc
można znaleźć wiele ofert z tytułu wynajmu
mieszkania. Wiadomo, że najłatwiej znaleźć
dobrą ofertę w wakacje, czyli wtedy gdy stu-
denci wracają do swoich domów rodzin-
nych. Tutaj jednak też nie można mówić o
stagnacji cenowej, ponieważ także jest
drożej.
Oczywiście cena również zależy głównie od
miejsca, w którym się mieszkanie znajdu-
je, a także od standardu. Najdroższe są
stancje znajdujące się w centrum. Za pokój
jednoosobowy w tej okolicy trzeba zapłacić
od 500 do nawet 700 złotych, jeżeli mówi-
my o kawalerce to ceny zaczynają się od 1300

złotych, a mieszkanie dwu lub trzy pokojowe
od 1500 złotych w górę. Tu słowo „w górę”
ma poważne znaczenie, ponieważ za wy-
najem mieszkania w wysokim standardzie
można zapłacić nawet 2500 zł miesięcznie.
W innych rejonach Olsztyna ceny te są nie-
co niższe, ale i tak trzeba się liczyć ze spo-
rym wydatkiem.
Widzimy więc, że zarówno kupno miesz-
kania, jak i jego wynajem w Olsztynie do naj-
tańszych nie należy. Z tego powodu wiele
osób decyduje się na wyprowadzkę w oko-
lice Olsztyna i po prostu dojeżdża do pra-
cy. Teraz w związku z otwartą obwodnicą
miasta, ten dojazd jest jeszcze bardziej ułat-
wiony.
W Elblągu ceny za wynajem mieszkania są
bardzo zróżnicowane. Cena zależna jest
głównie od standardu mieszkania. Za wy-
najęcie mieszkania dwupokojowego trzeba
zapłacić od 1200 do 1700 zł. Ceny za miesz-
kania trzypokojowe zaczynają się od 1800
zł.

Coraz droższe mieszkania w Olsztynie i Elblągu
Ceny mieszkań w Olsztynie zazwyczaj były wysokie, w porównaniu do innych miast
o podobnej wielkości. Teraz te ceny jeszcze bardziej poszły w górę. W Elblągu ceny
są nieco niższe, ale w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy również znacznie się
podniosły.
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Obecnie średnia cena benzyny 98-
oktanowej ulokowała się w prze-
dziale 5,36-5,47 zł/l. Spadła również
cena benzyny 95-oktanowej, która
kosztuje w przedziale 5,02-5,13 zł/l.
Dla oleju napędowego analitycy e-
petrol.pl prognozują, że średnia
cena tego paliwa wyniesie 4,95-5,06
zł/l. Jeżeli chodzi natomiast o śred-
nią cenę autogazu na polskich sta-
cjach, jej poziom znajdzie się
między 1,95 i 2,02 zł/l.
Są to o wiele niższe ceny, niż jesz-
cze kilka tygodni temu. Wtedy cena

benzyny 95-oktanowej, sięgała
nawet 5,30 zł za litr. Wiadomo, że
dalej ta rozbieżność w cenie za litr
jest znacząca, w zależności od
miejsca. Dla przykładu można
podać, że różnica pomiędzy
Ostródą a Olsztynem wynosi około
10 groszy na korzyść kierowców,
którzy tankują w Ostródzie.
Różnica ta jest bardzo podobna we
wszystkich rodzajach benzyny czy
oleju napędowego.
Obniżki cen były jednak dosyć za-
skakujące- Wprawdzie w mi-

jającym tygodniu pojawiły się
zmiany, które mogły zadziałać sty-
mulująco na zwyżki także i u nas w
kraju, jednak krótkotrwały impuls
związany z odroczeniem amery-
kańskich ceł na Chiny okazał się nie-
wystarczający, aby popsuć humory
polskim kierowcom – mówią anali-
tycy z portalu e-petrol.
We wrześniu rozstrzygnie się, czy
dalsze obniżki ropy będą możliwe.
OPEC oficjalnie poinformował, że
w trakcie zaplanowanego na 12
września spotkania Wspólnego

Ministerialnego Komitetu Monito-
rującego (JMMC), kartel i jego so-
jusznicy dokonają aktualnej oceny
rynkowych fundamentów i zasta-
nowią się nad działaniami, zmie-
rzającymi do przywrócenia
równowagi rynkowej oraz po-
wstrzymania spadków cen ropy
naftowej.
Tankowanie w Polsce, w związku z
ceną, nie jest najbardziej ulubioną
czynnością polskich kierowców,
więc nawet mały spadek ceny za
benzynę może bardzo cieszyć. raf

Niższe ceny za tankowanie. Czy ta tendencja się utrzyma?
Zapewne wielu kierowców zauważyło, że w ostatnim czasie ceny na stacjach benzynowych spadły. Trend ten może się utrzymać.

Ludzie, wyrzucający śmieci do
lasów, zupełnie nie myślą o tym, ile
powodują szkód w środowisku na-
turalnym. Plastikowa butelka na
przykład stanowi śmiertelną
pułapkę dla owadów. Podstawo-
wym zagrożeniem jest zwiększenie
prawdopodobieństwa pożarów,
ponieważ wiele z wyrzucanych
śmieci jest łatwopalnych. Wysy-
piska, położone blisko wody pitnej,
mogą przyczynić się do jej skażenia
w okresie roztopów. Poza tym
miejsca, w których składowane są
śmieci, stają się wylęgarnią choro-
botwórczych bakterii, toksyn i in-
nych szkodliwych składników. Nie
dość, że rośnie ogólne skażenie te-
renu, to narażone są jeszcze zwie-
rzęta, które mogą się poważnie
zatruć.
Na Warmii i Mazurach zaśmieca-

nie lasów to, niestety, dla niektó-
rych ludzi normalna sprawa- Jeżeli
chodzi o Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych w Olsztynie, to
problem zaśmiecania lasu oczywiś-
cie istnieje i jest on poważny. Co
roku olsztyńscy leśnicy wydają na
sprzątanie lasów 1,3 mln zł – mówi
Adam Pietrzak, rzecznik Pra-
sowy regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych w olsztynie.
W lasach wyrzucane są coraz dziw-
niejsze rzeczy- Jeżeli chodzi o przed-
mioty wyrzucane do lasu, to ludzka
wyobraźnia nie ma granic. Ostatnio
w Nadleśnictwie Kudypy ktoś wy-
rzucił kilkanaście tysięcy zepsutych
jajek. Znajdowaliśmy też w lesie
sterty opon samochodowych, części
samochodowe, czy też nawet – kilka
lat temu w Nadleśnictwie Mrągowo
– lodówkę wypełnioną zepsutym

mięsem – dodaje Adam Pietrzak.
Niewiele osób zapewne wie, jakie
są kary za celowe zaśmiecanie
lasów. Jest to do 500 zł mandatu
plus dodatkowe 500 zł za wjazdem
samochodem do lasu (często bo-
wiem dochodzi do tzw. zbiegu wy-
kroczeń), a także obowiązek
uprzątnięcia śmieci na własny
koszt. W skrajnych przypadkach
Straż Leśna może oddać sprawę do
sądu, a ten może ukarać „śmiecia-
rza” grzywną, sięgającą kilku ty-
sięcy złotych.
Czy są to wysokie kary? Jeżeli po-
patrzymy na to, ile złego mogą spo-
wodować śmieci, pozostawione w
lesie, to taki mandat nie jest ad-
ekwatny do popełnionego czynu.
Pozytywne jest to, że coraz częściej
udaje się złapać sprawców i nie po-
zostają oni bezkarni. raf

Lasy zamieniają się w wysypiska śmieci
Z roku na rok nasze lasy są coraz bardziej zaśmiecone. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższych la-
tach nastąpi poprawa.

Tankowanie za mniejszą cenę

Zepsute jajka wyrzucone do lasu w Nadleśnictwie Kudypy

Aktualnie cztery biletomaty w
Olsztynie mają uszkodzone czyt-
niki kart. To następujące bileto-
maty: nr 10 przy ul. Wyszyńskiego
(obok dawnego „Rolnika”), nr 11
na osiedlu Nagórki, nr 24 przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących III
(vis a vis Galerii Warmińskiej), nr
34 przy dworcu Olsztyn Główny.
Jest to spory problem, ponieważ
obecnie większość ludzi za
wszystko płaci elektronicznie.
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu
stopniowo naprawia biletomaty.-
Tylko w sierpniu zostały napra-
wione trzy biletomaty stacjonarne,
z czego dwa w ubiegłym tygodniu:
nr 21 przy ul. Płoskiego oraz nr 23
przy Galerii Warmińskiej. Naprawa
czytnika kart w zależności od stop-

nia uszkodzenia kosztuje od 4 do 7
tys. zł – mówi Michał Koronow-
ski, rzecznik prasowy olsztyń-
skiego zdziT-u.

Powody uszkodzeń, to zarówno
akty wandalizmu, jak również nie-
roztropne użytkowanie urządzeń.
Często się zdarza, że w miejsce

przeznaczone na kartę płatniczą
wpychane są banknoty lub inne
przedmioty, co blokuje czytnik,
znacząco ograniczając funkcjonal-

ność urządzenia. Innym elemen-
tem, często uszkadzanym, są czyt-
niki banknotów. Zdarza się, że
pracownicy ZDZiT wyciągają z bi-
letomatów wetknięte tam przez
użytkowników banknoty zwinięte,
złożone na pół, zgniecione, a nawet
mocno namokłe.
- Chcielibyśmy myśleć, że urządze-
nia te zostały uszkodzone nieświa-
domie przez użytkowników, ale ilość
tego typu zdarzeń i charakter znisz-
czeń, często świadczą o celowości ta-
kich działań. Elementem, który
szczególnie upodobali sobie wan-
dale, są także panele dotykowe. Ak-
tualnie rozbite są w dwóch
urządzeniach, ale w tym przypadku
policja otrzymała od ZDZiT nagra-
nie z kamer ITS i już ujęła sprawcę.
Najprawdopodobniej będzie musiał
naprawić szkody na własny koszt-
dodaje Michał Koronowski.
Zdarzają się sytuacje, że pa-
sażerowi wsiadają do tramwaju, w
którym jest tylko jeden, nie-

działający biletomat. Wielu oso-
bom wydaje się, że nic im nie grozi,
ponieważ skoro nie mają gdzie
kupić biletu, nie mogą dostać man-
datu. Okazuje się, że ta sytuacja nie
jest jednoznaczna.
- Informuję, że w pojazdach komu-
nikacji miejskiej, w których zamon-
towane są biletomaty, obsługujące
transakcje wyłącznie bezgotów-
kowe, kierowca nie ma obowiązku
sprzedaży biletów. Przypominam,
że orzecznictwa sądowe potwier-
dzają, że pasażer powinien dołożyć
należytej staranności w celu uisz-
czenia opłaty za przejazd. Niektóre
orzeczenia sądów wskazują wręcz,
że w przypadku, gdy pasażer nie
może nabyć biletu w pojeździe, po-
winien przerwać podróż na naj-
bliższym przystanku i tam nabyć
bilet, by móc kontynuować podróż i
prawidłowo wykonywać umowę
przewozu – wyjaśnia Michał Ko-
ronowski.

raf

Niedziałające biletomaty w Olsztynie. W czym jest problem?
Często, chcąc kupić bilet w bi-
letomacie w Olsztynie, dosta-
jemy komunikat, że nie działa,
bądź jest z nim jakiś inny pro-
blem. Miasto stara się krok po
kroku likwidować te usterki.

Biletomaty w Olsztynie są bardzo awaryjne
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zły przekaz burmistrza o
kondycji gminy
- Jaka jest kondycja samorządu
Gminy dobre Miasto po dziesię-
ciu miesiącach od daty wy-
borów?
- ryszard Łańko, przewod-
niczący rady Miejskiej w kaden-
cji 2018-2023- Niedługo nastąpi
rozliczenie za 6 miesięcy pracy
Urzędu Miejskiego w Dobrym
Mieście i Rady. Nic wielkiego się
przez ten czas nie wydarzyło. Zo-
baczymy, jakie będą dochody
budżetu z podatków. Wcale nie
uważam, że zadłużenie wysokości
23 milionów jest jakieś straszne,
ponieważ jest rozłożone na kilka
lat. Nie wolno mówić ludziom, ze
gmina jest bankrutem, bo to nie-
prawda. W eter idzie informacja, że
jest źle, ludzie są zaniepokojeni.
Pieniądze nie zostały przecież wy-
dane na jakieś dziwne rzeczy, tylko
na ważną strefę publicznej użytecz-
ności w centrum miasta, gdzie cały
czas widać spacerujących i odpo-
czywających mieszkańców. Została
zmodernizowana i dobudowana
stanica strażacka, powstało nowe
przedszkole, bo była w mieście taka
potrzeba. Budynek o tak dużej ku-
baturze musiał dużo kosztować.
Nie ma w tym nic dziwnego.
Umowa w poprzedniej kadencji
była taka, że jak poprawi się sytua-
cja finansowa gminy, za dwa trzy
lata na ulicy Grudziądzkiej, w miej-
scu dawnego przedszkola, pokry-
tego azbestem, powstanie kolejne
nowe przedszkole, które zastąpi
placówkę na ulicy Malczewskiego.
Powinien też powstać plac zabaw,
z którego korzystałoby przedszkole
i mieszkańcy osiedla. Ponadto wy-
remontowano kilka budynków,

powstało dużo nowych miejsc par-
kingowych. które powinny dobrze
służyć mieszkańcom. Trzeba teraz
przystąpić do zagospodarowywa-
nia tych budynków. Nie można
cały czas powtarzać, że wszystkie te
inwestycje były błędne, drogie i źle
wykonane.
- był Pan radnym w poprzedniej
kadencji. czy według Pana, pie-
niądze zostały wydane niezgod-
nie z prawem, wbrew
mieszkańcom?
- ryszard Łańko- Pieniądze zos-
tały wydane zgodnie z prawem,
ustaleniami Rady Miejskiej. Radni
reprezentują mieszkańców. Według
nas było to logicznie i sensownie
wydane pieniądze. Nie tylko nasza
gmina weszła w projekty cittaslow.
Zrobiły to też inne miasta. Jeszcze
raz powtarzam; nie ma co krytyko-
wać poprzedników, trzeba brać się
do pracy i pokazać, co potrafi się
zrobić.
- czy spotkał się Pan z głosami
mieszkańców, że inwestycje te
były miastu niepotrzebne, a pie-
niądze zostały zmarnowane?
- ryszard Łańko- Osobiście
słyszałem to jedynie z ust naszego
burmistrza Jarosława Kowalskiego.
W poprzedniej kadencji, kiedy
miało być budowane przedszkole,
rozmawiałem z ludźmi i słyszałem,
że jest potrzebne. W końcu po-
wstało nowe przedszkole, w nowo-
czesnej technologii. Radni za tym
zagłosowali, natomiast projekt zos-
tał stworzony przez fachowców i
zaakceptowany przez nadzór bu-
dowlany. Kosztowało to tyle, ile
musiało. Jeżeli mówi się, że coś zos-
tało zrobione źle, to należy prze-
prowadzić audyt, o czym zresztą
mówię od dłuższego czasu.

Wszystkie te inwestycje były dofi-
nansowane z funduszy unijnych.
Jedynie przedszkole musieliśmy sfi-
nansować całkowicie z własnych
środków. W poprzedniej kadencji
była uchwała o budowie przed-
szkola bez dofinansowania. Zada-
nie zostało wykonane.
- Joanna wasilewska, wiceprze-
wodnicząca rady Miejskiej – Spe-
cyfika takich małych miasteczek,
jak nasze jest taka, że dużo
młodych ludzi wyjeżdża. Pozostają
na przykład w miastach, w których
studiowali, szukają pracy. Jeśli
chcemy zatrzymać u nas młodych
ludzi, którzy zakładają rodziny i
chcą mieć dzieci, musimy im stwo-
rzyć odpowiednie warunki. Jeżeli
nie będzie żłobka, przedszkola, ba-
senu, plaży , dobrej hali sportowej,
dobrych szkół, ścieżek rowero-
wych, parku, miejsc do wypo-
czynku, to w jaki inny sposób
możemy zatrzymać młodych
ludzi? Trzeba stworzyć warunki
godne do życia, opieki i rozwoju
dzieci. Pan Przewodniczący mówił
o „Ciechocinku”. Spotykam się z
wieloma ludźmi, którzy przy-
jeżdżają w tej chwili na plażę.
Wszyscy mówią, że byli 2,3,4 lata
temu i mają porównanie z tym, co
jest teraz. Mówią, że nam za-
zdroszczą. Przyjeżdżają ludzie z
Lidzbarka, Ornety i mówią, że
plaża jest świetnie zrobiona. Dzięki
temu na plaży mamy wielu turys-
tów.
- ryszard Łańko- Dodam do tej
wypowiedzi, że Gmina Dobre
Miasto zawsze była gminą prze-
mysłową. Nigdy nie będziemy
gminą turystyczną w znaczeniu
takim jak Ostróda, Iława, czy
Giżycko oraz inne ośrodki. Jeśli

chcemy być ośrodkiem prze-
mysłowym, musimy zatrzymać
ludzi. Poza istniejącym DFM-em
mamy bardzo prężnie rozwijającą
się fabrykę mebli w Kłódce. Roz-
budowuje się suszarnia warzyw.
Dla ludzi, którzy chcą pracować w
dobromiejskich firmach trzeba
stworzyć godne miejsce do życia,
wychowywania dzieci i odpo-
czynku.
- dlaczego radni poprzedniej ka-
dencji wybrali do realizacji takie
inwestycje? obecny burmistrz
twierdzi, że trzeba było budować
coś innego.
- ryszard Łańko- Podjęliśmy takie
decyzje, bo dla mieszkańców
ważne jest bezpieczeństwo. Stąd in-
westowanie w OSP, „Ciechocinek” i
plażę. Ważne dla mieszkańców DM
jest to, że mogą iść do pracy i zos-
tawić dzieci pod odpowiednią
opieką. Dla osób niepełnospraw-
nych, wykluczonych i starszych
wyremontowano „Stajnię” i OTL.
Nie trzeba nam kolejnej kawiarni
nawet w wieży ciśnień, bo te, które
mamy, maja jeszcze wolne miejsca.
Potrzebna była dobrze zagospoda-
rowana plaża nad Limajnem i tak,
jak mówi pani wiceprzewod-
nicząca, mamy się w tej chwili
czym poszczycić.
- Kamil Tracewicz – radny obec-
nej kadencji- Pieniądze, które
mogliśmy uzyskać z dofinansowa-
nia, musiały zostać przeznaczone
na konkretne cele. Nie można było
wybudować tego, co się chce. Tak
działają fundusze celowe. Miasto
pozyskało pieniądze ze źródeł,
które w tamtym czasie były do-
stępne. Środki te zostały wykorzys-
tane najlepiej, jak to było możliwe.
Alternatywą był zastój inwesty-

cyjny i stagnacja, czyli nie robienie
niczego. Mógłby nie powstać np.
„Ciechocinek” i do tej pory mieli-
byśmy w centrum miasta
nieużytek, zarośnięty chwastami,
zamiast estetycznego i funkcjonal-
nego miejsca do wypoczynku
mieszkańców i uporządkowanego
centrum miejskiej strefy.
- Joanna wasilewska- Społeczeń-
stwo się starzeje i nie możemy za-
pominać o ludziach starszych.
Dlatego w OTL jest Senior+, co
uważam za bardzo dobry pomysł.

w „ciemnogrodzie” wszyst-
ko jest brzydkie, szare i nie-
potrzebne
- Mariusz borek, radny poprzed-
niej i obecnej kadencji- Nie słyszę
też negatywnych opinii ludzi na
temat zagospodarowania terenu
przy ulicy Warszawskiej i Jana
Pawła II. Wszystko to pięknie
funkcjonowało do momentu, w
którym zaczęło się wygaszanie oś-
wietlenia. Byłem temu przeciwny.
Mówiłem o tym wielokrotnie na
sesji i w rozmowach prywatnych.
Wspólnie z Panią Wasilewską bra-
liśmy udział w jednej z komisji,
która powstała po to, żeby racjona-
lizować oświetlenie w mieście. Nie-
stety, nie udało nam się dojść do
porozumienia z burmistrzem. Do
chwili obecnej to oświetlenie nie
funkcjonuje w takim zakresie, jak
powinno. Uważam, że w tym miej-
scu oświetlenie powinno być ma-
ksymalne. Są tam zamontowane
energooszczędne żarówki, a jest to
centrum miasta i jego wizerunek.
Obok mamy drogę nr 51, którą
przejeżdża wielu mieszkańców in-
nych miast.
- Katarzyna włodarska, wice-

przewodnicząca rady Miejskiej-
Poza wszystkim najważniejsze jest
zapewnienie bezpieczeństwa prze-
chodniom. Oświetlenie było
wyłączone w porze jesienno- zi-
mowej, kiedy mamy mało światła
dziennego. To samo dzieje się obok
basenu.
- Joanna wasilewska- Zwracam
uwagę na to, że oświetlenie jest też
ważne dla przedsiębiorców. Przy
drodze nr 51, gdzie działają nasze
największe firmy, światło jest
wyłączone na całej ulicy. Przy-
jeżdżają tam kierowcy samocho-
dami osobowymi, ciężarowymi,
tirami. Ludzie przychodzą do pracy
na godzinę szóstą, kończą wieczo-
rem. Przedsiębiorca płaci podatek i
ma nieoświetloną ulicę. Pan bur-
mistrz stawia na rozwój turystyki.
Z tyłu basenu znajduje się specjalny
parking dla kamperów, wykonany
z projektu unijnego. Od wielu mie-
sięcy proszę, żeby zostało tam
włączone oświetlenie. Przyjeżdżają
ludzie z Holandii, Niemiec, Francji
i stawiają swoje kampery w ciem-
nościach.

Nauka sporo kosztuje
- Jak wygląda funkcjonowanie
rady Miejskiej jako całości?
- ryszard Łańko- Na początku
obecnej kadencji nasza grupa,
złożona z dziesięciu radnych, usta-
liła, ze będziemy głosowali według
własnego przekonania i sumienia.
Dyskutujemy nad projektem
każdej uchwały. Nie kłócimy się,
jeżeli głosowanie różnie wypadnie.
Wszystko odbywa się transparent-
nie i pluralistycznie. Do tej pory nie
było sytuacji, za które rada mogłaby
się wstydzić.
- A sprawa likwidacji dobromiej-
skiego oSir-u to sukces czy po-
rażka?
- ryszard Łańko- Moim zdaniem
rada wyszła z tej sytuacji obronną
ręką. Każdy radny zagłosował
według swojego uznania i sumie-
nia. Duża grupa radnych racjonal-
nie wstrzymała się od głosu, bo nie
uzyskaliśmy od burmistrza stosow-
nych wyliczeń, o które go prosi-
liśmy. Burmistrz, który jest
dysponentem budżetu, mógł złożyć
program restrukturyzacji OSiR-u i
wyliczyć konkretnie, jakie zyski
przyniesie połączenie obu instytu-
cji i jakie są szanse zwolnionych
pracowników na zatrudnienie.
Wiadomo, że ludzie muszą utrzy-
mać rodziny, spłacać kredyty itp.
Co by było, gdyby rzeczywiście do-
szło do połączenia CKB i OSiR-u?
Nie wybrano nawet dyrektora

Od lewej: Katarzyna Włodarska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, Ryszard Łańko, przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, Joanna Wasilewska, wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Dobrym Mieście

Dobromiejscy radni martwią się o przy
Część radnych Rady Miejskiej w Dobrym Mieście bardzo
niepokoi jakość zarządzania gminą przez burmistrza
Dobrego Miasta Jarosława Kowalskiego. Ich zdaniem bur-
mistrz nie potrafi porozumieć się z radą w istotnych dla

mieszkańców i gminy sprawach, a zdarza się, że wymaga od
radnych podejmowania sprzecznych z prawem uchwał. Rad-
ni uważają, że takie postępowanie burmistrza stawia ich w
złym świetle wobec mieszkańców i sprawia, że uchwały po-

dejmowane przez radę są unieważniane przez wojewodę
warmińsko-mazurskiego, jako niezgodne z obowiązującym
prawem.
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CKBiS. Dopiero teraz dowiadu-
jemy się o pewnych sprawach,
które działy w Ośrodku. Nie może
być tak, że działa się spontanicznie
tylko dlatego, że ma się przekona-
nie o tym, że coś źle funkcjonuje.
Radny nie jest ekspertem we
wszystkich dziedzinach. Dostaje
przygotowane uchwały przez bur-
mistrza i jego pracowników. Radni
również mają inicjatywę
uchwałodawczą. Opracowują je
sami, bądź zlecają je do przygoto-
wania burmistrzowi i urzędnikom.
Te, które przygotowała rada, były
przyjęte po przemyśleniach i dys-
kusjach i żadna nie została uchy-
lona. Między innymi była to
uchwała o kamieniczkach. Za-
twierdził ją mecenas i nie została
uchylona przez wojewodę.
Możliwe, że już teraz kamieniczki
byłyby wyprzedawane. Mogli-
byśmy stracić duże dobro naszego
miasta. Poza wystawami, mają tam
swoją siedzibę grupy rekonstruk-
cyjne. Utrzymanie kamieniczek nie
jest aż tak kosztowne, jak twierdzi

burmistrz.
- Joanna wasilewska- Wracając do
OSiR-u, nie godzę się z opinią, że
basen generuje olbrzymi dług. To
nie jest dług tylko koszt jego utrzy-
mania. Tak , jak kosztem utrzyma-
nia jest chodnik, który trzeba
naprawić, jak popęka, odśnieżyć.
Tak samo basen. Służy dorosłym
mieszkańcom, dzieciom, młod-
zieży. Mnóstwo ludzi uczy się tam
pływać. Gmina ponosi koszty, ale
jej zadaniem jest zaspokajanie
różnych potrzeb mieszkańców. Co
do uchwały, odnośnie likwidacji
OSiR-u. Byłam temu przeciwna,
podobnie jak radny Edmund Wa-
wirowicz, ponieważ zadawałam
pytania, czy jest to zgodne z pra-
wem, sprawdzałam w rozstrzygnię-
ciach nadzorczych, pytałam
burmistrza, czy zasięgnął opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. Po-
wiedział, że tego nie zrobił i nie
przekonał mnie do tego, żeby
połączyć kulturę ze sportem, bo

powszechnie się tego nie stosuje.
- ryszard Łańko- W uzupełnieniu
tego, co powiedziała pani wice-
przewodnicząca, dodam, że nie-
którzy radni mówili wyraźnie-
życie ludzkie nie podlega wycenie.
Każde dziecko, które nauczy się
pływać na basenie, to największy
zwrot z tej inwestycji. Tak samo jak
boisko, stadion, droga, basen nie
przynosi zysków materialnych, ale
jest nam potrzebny.

Mniej gadania
więcej pracy
- Jak Państwo oceniają działania
burmistrza, jako tej osoby, która
na co dzień organizuje pracę sa-
morządu?
- ryszard Łańko- Golec Orkiestra
śpiewa: „Gadaj po pierwsze mniej,
słuchać drugiego chciej”. Tego bra-
kuje naszemu burmistrzowi. To jest
kwintesencja sposobu pracy bur-
mistrza Jarosława Kowalskiego.
-Niektórym mieszkańcom wydaje
się, że Pan, jako Przewodniczący,
pozwala burmistrzowi na zbyt
długie wystąpienia, często odbie-
gające od tematu dyskusji. z jed-
nej strony, bardzo przedłuża to
trwanie sesji, z drugiej, rozmywa
sens obrad.
- ryszard Łańko- Problem z bur-
mistrzem polega na tym, że zabiera
głos na każdy temat i często się po-
wtarza, nawet po kilka razy. Nie
mogę ciągle wyłączać mikrofonu,
jeżeli zgłasza chęć wypowiedzi.
Nie wiadomo przecież, o czym bę-
dzie mówić. Jest grupa ludzi, która
jest zdania, że należy skracać
wstąpienia burmistrza i tacy, którzy
uważają, że ma on prawo do mó-
wienia tak długo, jak chce.
Uważam, że żyjemy w wolnym
kraju i nikomu nie można zabronić
swobodnej wypowiedzi.
- Katarzyna włodarska- Bur-
mistrz został wybrany przez więk-
szość mieszkańców gminy, która
wzięła udział w wyborach i ma jak
najbardziej prawo do realizacji
swojego programu wyborczego.
Nie rozumiem jednak, w jaki spo-
sób zamierza przekonać radnych
do swoich pomysłów. Nie przed-
stawia nam żadnej dokumentacji,
wyliczeń. Od grudnia ub. roku
słyszymy, że będą połączone spółki
miejskie. Jest koniec sierpnia i
nadal nie mamy żadnych doku-
mentów, nie odbyło się ani jedno
robocze spotkanie. Boję się, że
znowu dostaniemy tekst uchwały
na krótko przed sesją i będziemy
musieli znowu na słowo uwierzyć
panu burmistrzowi, że wszystko
jest w porządku. Ostatnio, w spra-
wie budżetu obywatelskiego, bur-
mistrz świadomie przedstawił nam
uchwałę z błędem prawnym. Jak

można przedstawiać radnym
uchwałę, przygotowaną ad hoc, z
błędem prawnym i na dodatek bez
podpisu radcy prawnego?
- Joanna wasilewska- Chyba od
początku kadencji nie było takiej
sesji, żeby wszystkie uchwały były
wcześniej przedyskutowane na ko-
misjach. Radny ma wtedy problem,
bo jak dostaje w trakcie trwania
sesji uchwałę, która ma, tak jak
ostatnio, piętnaście stron, nie jest w
stanie jej przeczytać z pełnym na-
mysłem i świadomie zagłosować
„za” lub „przeciw”.

Nie da się napisać dobrej
uchwały na kolanie
- Jak można zapobiec takim prak-
tykom? radny nie jest maszynką
do głosowania. Musi mieć czas na
zapoznanie się z uchwałą, prze-
myślenie jej.
- ryszard Łańko- Na ostatniej sesji
nadzwyczajnej wnioskodawcy nie
zgodzili się na wprowadzenie ko-
lejnej uchwały, która, tak jak mó-
wiła pani wiceprzewodnicząca,
liczyła piętnaście stron.
- Katarzyna włodarska- Bur-
mistrz ma wiele pomysłów, często
z dnia na dzień i może stąd wynika
to, że uchwały są przygotowywane
w ostatniej chwili. Tylko, że wielo-
krotnie mówiliśmy i na komisjach i
na sesjach, że chcielibyśmy mieć
uchwały wcześniej, żeby się z nimi
zapoznać. Okazuje się, że musimy
znać prawo, bo , jeśli uchwały są
nam przedstawiane z błędami,
sami musimy szukać odpowiedzi
na to, czy dana uchwała jest zgodna
z prawem, czy nie.
- Joanna wasilewska- W ciągu 9
miesięcy odbyło się czternaście
sesji. Rada Miejska w Dobrym
Mieście, w sierpniu nie miała
urlopu. Podczas sesji lipcowej w
sprawie budżetu obywatelskiego
przedstawiono nam uchwałę z
wadą prawną i bez podpisu praw-
nika. Stąd musiała się odbyć na-
stępna, nadzwyczajna sesja, bo
inaczej nie byłoby w tym roku
budżetu obywatelskiego.
- Katarzyna włodarska- Przy tej
okazji pojawia się pytanie: dlaczego
uchwała, dotycząca budżetu oby-
watelskiego nie trafiła do nas w
czerwcu, albo nawet w maju?

będzie zakaz sprzedaży
gminnego mienia bez kon-
sultacji z radą
- Joanna wasilewska- Kolejna
rzecz, to pomysł sprzedaży działki
na ulicy Grudziądzkiej po byłym
przedszkolu. Burmistrz do tej pory
nie zapytał radnych o zdanie, a ja
uważam, że jest to absurdalny po-
mysł. W tym miejscu powinno
znowu powstać przedszkole.
Działka znajduje się w środku naj-
większego w mieście osiedla.
Mieszka tam mnóstwo rodzin z
dziećmi. Nie każdy będzie dowoził
dziecko do przedszkola niepublicz-

nego na Górny Przysiółek.
- Ale może to należy do zwykłego
zarządu mieniem gminy i bur-
mistrz nie musi konsultować tych
spraw z radnymi?
-ryszard Łańko- Tak, burmistrz
jest uprawniony do sprzedaży mie-
nia gminy, ale uważam, że w tak
newralgicznej sprawie, w której od-
bywają się w tej chwili konsultacje
społeczne, prowadzone przez prze-
wodniczącą osiedla „Za miedzą 2”,
panią Magdalenę Kowalską- Bran-
czewską , wypadałoby zapytać o
zdanie także radnych miejskich.

Słomiany zapał
- Mariusz borek- O chaotycznym
funkcjonowaniu burmistrza świad-
czy inny fakt, który miał miejsce
na początku kadencji. Burmistrz
zorganizował głośne spotkanie na
temat gospodarki śmieciowej w
gminie, na które zostali zaproszeni
poza naszymi mieszkańcami
przedstawiciele innych gmin.
Wcześniej delegacja Urzędu Miasta
pojechała z wizytą do Nakła nad
Notecią, a burmistrz Nakła został
zaproszony do Dobrego Miasta i
poproszony o prezentację nakiel-
skiego systemu gospodarowania
śmieciami. Jestem zdziwiony, że na
chwilę obecną sprawa całkowicie
ucichła. Podobna sytuacja miała
miejsce kilka miesięcy temu. Kilka-
krotnie spotykaliśmy się z preze-
sami firmy ciepłowniczej „Veolia” ,
zadaliśmy wiele pytań, na które
chcieliśmy uzyskać odpowiedzi, w
spotkaniach brał udział także pan
burmistrz. Temat nagle wypalił się
i zniknął z publicznej dyskusji. Nie
wiem, o co chodzi? Dlaczego tak się
stało?.

Kosztowne decyzje
personalne
- ryszard Łańko- Na początku ka-
dencji burmistrz przeprowadził
wiele zwolnień. Między innymi po-
zwalniał prezesów spółek miej-
skich. W tej chwili jeden z nich jest
prezesem spółki w Olsztynku,
drugi tworzy spółki w Gietrz-
wałdzie, jeden z kierowników refe-
ratu pracuje na kierowniczym
stanowisku w Powiecie, inny w Dy-
witach. Nikomu się nie stała
krzywda, ale wygląda na to, że ich
zwolnienie było przysłowiowym
polowaniem na czarownice. Zwol-

niono ludzi, którzy współpracowali
z poprzednim burmistrzem. Nie
mówiąc o tym, że konieczność
wypłaty odpraw wygenerowała
niemałe koszty dla spółek. Kiedy
teraz idziemy do Urzędu Miej-
skiego, okazuje się, że w referacie
technicznym brakuje ludzi.
Ogłasza się konkurs, ale nikt nie
chce się zgłosić do pracy. Uważam,
że poprzedni kierownik do Spraw
Inwestycji powinien dokończyć
swoją pracę i zająć się na przykład
reklamacjami i naprawami zakoń-
czonych nie tak dawno miejskich
inwestycji. Dopiero po tym mógłby
być rozliczony ze swojej pracy.
- Mariusz borek- Wystarczyło
przyjrzeć się pracy urzędników i
prezesów, przeprowadzić z nimi in-
dywidualne rozmowy, przedstawić
swoje oczekiwania co do zasad
współpracy i dopiero potem po-
dejmować decyzje kadrowe.
- Joanna wasilewska- Zwolnienie
prezesów spowodowało ogromne
obciążenie dla spółek, bo przez trzy
miesiące wypłacano pensje starym
i nowym prezesom. Do tego doszły
jeszcze odprawy.

Pomysły wbrew
mieszkańcom
-czy Państwa zdaniem Gmina

dobre Miasto przez ostatnie 10
miesięcy, od początku nowej ka-
dencji weszła w nową, lepszą ja-
kość?
- ryszard Łańko- Było wiadomo
już w poprzedniej kadencji, że rok
2019 będzie rokiem administrowa-
nia i tak się do niego należało przy-
gotować. Rozumiem przez to
logiczne, sensowne zarządzanie, a
nie – skłócanie ludzi. Gmina jest
wyraźnie podzielona. Widać to
nawet w sprawie tej działki pod
przedszkole. Ciągłość władzy po-
winna być zachowana. Jeżeli w po-
przedniej kadencji ustalono, że z
chwilą poprawy sytuacji finansowej
gminy lub pojawienia się możli-
wości pozyskania środków ze-
wnętrznych, zostanie tam
zbudowane nowe przedszkole,
trzeba było uszanować tę decyzję, a
nie wprowadzać zamęt. W tej
chwili zbierane są podpisy wśród
mieszkańców ulicy Grudziądzkiej
przeciwko sprzedaży działki. Bur-
mistrz i jego urzędnicy zostali zob-
ligowani do przygotowania
uchwały, odbierającej burmist-
rzowi prawo sprzedaży majątku
gminy o dużej wartości bez zgody
rady. Gdyby wszystko funkcjono-
wało tak jak należy, taka uchwała
nie byłaby potrzebna. Tak, jak po-
wiedziałem, w 2019 roku nie pla-
nowano wielkich inwestycji,
chociaż pewne zadania są wykony-
wane. Ludzie na wsi mobilizują się,
wykorzystując fundusze sołeckie.
Zaczęły też trochę funkcjonować
świetlice, chociaż częściowo kosz-
tem stowarzyszeń. Tak, jak tu mó-
wiliśmy, radnym brakuje próby

porozumienia i dyskusji z burmist-
rzem z jego strony. Wszystkie pro-
blemy powinny być najpierw
skonsultowane. Nie można pub-
licznie zapowiadać likwidacji wieży
ciśnień i budowy w tym miejscu
kawiarni, kiedy niczego nie uzgod-
niono. A jest nad czym się zastano-
wić.
- Mariusz borek- Przy wieży ciś-
nień jest mnóstwo do zrobienia, a
już się zapowiada, że na pewno po-
wstanie tam kawiarnia. Podobna
sytuacja była z tzw. DFM Arena.
Burmistrz udzielał wywiadów, w
których przekonywał, że dzięki
DFM w Dobrym Mieście powsta-
nie kompleks sportowy pod tą
nazwą. Burmistrz nazwał to „pry-
watnym sponsoringiem wszech-
czasów”. Brakuje jednak publicznej
deklaracji prezesa DFM, pana Da-
riusza Kołakowskiego w tej spra-
wie. Myślę, że, gdyby podjął
decyzję o sfinansowaniu takiej in-
westycji, nie trzymałby tego w ta-
jemnicy.

Kultura legła w gruzach
- Joanna wasilewska- W gminie
ważna jest także kultura. Bardzo
smutne jest to, że z naszego kalen-
darza zniknęło wiele wartościo-
wych, cyklicznych imprez. Dobre
Miasto latem zawsze tętniło
życiem. Ubolewam, że nie ma Jaz-
ztivalu, Teatru ulicznego, Festiwalu
folkloru, na którym pojawiali się ar-
tyści z kraju i ze świata. Nie ma
koncertu disco polo, na który li-
czyło wielu mieszkańców, nie ma
koncertu rockowego. Odbyła się
dotąd jedna impreza Garbusy wra-
cają w świetnym towarzystwie.
Frekwencja była żenująco mała.
Mieszkańców nie przyciągnął
czołg i kilka garbusów, które przy-
jechały. Jeżeli były imprezy,
cieszące się popularnością w po-
przednich latach, może należałoby
je kontynuować? Nie można się
odcinać od wszystkiego, co było
wcześniej, nie proponując niczego
w zamian.
- dlaczego kultura w dobrym
Mieście tak podupadła? Przecież
dochody budżetu są na podob-
nym poziomie jak rok temu.
- ryszard Łańko- Poprzedni dy-
rektor Centrum Kulturalno Biblio-
tecznego, Andrzej Fabisiak,
prawdopodobnie nie porozumiał
się z nowym burmistrzem i zrezyg-
nował z dalszej pracy w dobromiej-
skiej kulturze, a my straciliśmy
wysokiej klasy animatora kultury.
Zanim nowy dyrektor się wdroży,
na pewno musi to potrwać.

Krytykanctwo nie buduje
rozwoju
-co nas czeka w najbliższych la-
tach, do końca pięcioletniej ka-
dencji obecnego samorządu?
- ryszard Łańko- Gdyby bur-
mistrz zaczął rządzić gminą tak, jak
niektórzy sołtysi ...

Mariusz Borek, radny Rady Miejskiej
w Dobrym Mieście

Kamil Tracewicz, radny Rady Miej-
skiej w Dobrym Mieście

szłość gminy

cd. str. 10
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również miasto miałoby się lepiej.
Przede wszystkim nie można ciągle
oglądać się wstecz, wszystkiego
krytykować. Taka polityka nie pro-
wadzi nas w dobrą stronę. Bur-
mistrz musi się porozumiewać z
radą w sprawach dotyczących
wszystkich mieszkańców. Najpierw
należy uzgadniać pewne rzeczy z
ekspertami i radnymi. Burmistrz
musi pamiętać o tym, że jest pra-
cownikiem najemnym, a gmina
nie jest jego prywatnym folwar-
kiem. To samo mówiłem poprzed-
nikowi Jarosława Kowalskiego,
burmistrzowi Trzaskowskiemu,
kiedy nie chciał się zgodzić na
budżet obywatelski. Jak wiemy,
udało nam się go przekonać. Od-
było się to na normalnych, part-
nerskich zasadach, bez kłótni i
niepotrzebnych przycinek i doci-
nek. Zamiast się obrażać, warto
byłoby czasami posłuchać rad po-
przedniego pana burmistrza lub
pani wiceburmistrz.
- wiele osób ma wrażenie, że
obecny włodarz dobrego Miasta
jednak konsultuje swoje decyzje z
częścią rady.
- ryszard Łańko- Ze swoimi zwo-

lennikami tak, podczas prywatnych
spotkań. My liczymy na konsultacje
na normalnym publicznym forum.
Na sali narad zmieści się piętnastu
radnych, żeby przedyskutować
pewne sprawy i przygotować
uchwały.
- Joanna wasilewska- Burmistrz
powinien zapoznać nas konkretnie
ze swoimi planami, bo tak na-
prawdę nie wiemy, w jakim kie-
runku planuje rozwijać gminę
Dobre Miasto. Poza tym uważam,
że rzeczą nadrzędną jest organizo-
wanie konsultacji społecznych w
ważnych dla mieszkańców spra-
wach. Nie można wbrew ludziom
wyłączać oświetlenia. Nie może być
tak, że ktoś rządzi jednoosobowo i
nie bierze pod uwagę zdania miesz-
kańców.

Mieszkańcy najważniejsi
- Jak będzie wyglądało uchwale-
nie przyszłorocznego budżetu?
czy są jakieś pomysły, czy odby-
wały się już konsultacje w tej spra-
wie?
- ryszard Łańko- Na pewno musi
być ujęty budżet obywatelski. W
poprzedniej kadencji mieszkańcy z

ulicy Gałczyńskiego złożyli się na
zakup lamp i wtedy Rada Miejska,
w związku z tym, że była to inicja-
tywa społeczna, zdecydowała o bu-
dowie tej ulicy i tak się stało. Teraz
jest inicjatywa społeczna na ulicy
Prusa. Według mnie, jeśli ludzie
chcą wyłożyć własne pieniądze,
taka inwestycja powinna być prio-
rytetem i należy ją zapisać w
budżecie. Opowiadanie, że osiedle
jest zbyt młode, nie jest żadnym ar-
gumentem. Co do innych inwesty-
cji, zobaczymy, jaka będzie
kondycja finansowa gminy. Już
niedługo dowiemy się, jakie były w
tym roku wpływy podatkowe.
- burmistrz ma różne pomysły na
nowe inwestycje i śmiało je pre-
zentuje. co według Państwa po-
trzebne jest gminie dobre Miasto
w najbliższym roku, czy nawet ka-
dencji?
- ryszard Łańko- Najważniejszą
sprawą dla mieszkańców jest stan
dróg i w mieście i na wsi. Będziemy
musieli też utrzymać infrastruk-
turę, którą już mamy. Resztę na-
kreśli samo życie. Według mnie,
nie ma w tej chwili, poza drogami,
palących potrzeb do realizacji.

Przykład Piotraszewa, gdzie
wzdłuż drogi powstają kolejne
domy wskazuje, że funkcjonalna
sieć dróg jest czynnikiem, przy-
ciągającym nowych mieszkańców.
Nie jest teraz problemem dojechać
z Piotraszewa do pracy w Dobrym
Mieście lub do Olsztyna.
- Joanna wasilewska- Na pewno
trzeba zadbać o przygotowanie te-
renów inwestycyjnych w Barciko-
wie poprzez uzbrojenie terenu. Jest
to ważne, ponieważ chcemy
ściągnąć do nas nowych inwesto-
rów. Jeśli uda się utrzymać infra-
strukturę, którą już mamy i
doprowadzić do powstania kolej-
nych miejsc pracy, może w końcu
zaczną się u nas osiedlać nowi
mieszkańcy. W tej chwili ludzi w
naszej gminie ubywa. Może znaj-
dziemy jakiś program, dzięki któ-
remu uda się wymienić oświetlenie
na energooszczędne, zamiast za-
ciemniać miasto poprzez wyłącza-
nie lamp. W urzędzie funkcjonuje
referat, który ma za zadanie pozy-
skiwanie środków zewnętrznych.
W tym roku, jak dotąd, dostaliśmy
jedynie dofinansowanie w kwocie
12 tysięcy złotych na projekt
„Piękna wieś”. Czekamy na roz-
strzygnięcie konkursu z Funduszu
Dróg Samorządowych w sprawie
dofinansowania remontu mostu na
ulicy Kościuszki i drogi w Bzowcu.

Mam nadzieję, że oba projekty
przejdą z wysokim dofinansowa-
niem.
- Mariusz borek- Ważne jest to,
żebyzatrudniaćnaszych rodzimych
przedsiębiorcówtak,żebypieniądze
zostawały w gminie. Co do nie-
zbędnych inwestycji w przyszłym
roku należałoby się przymierzyć do
rozbudowy nowoczesnegomonito-
ringu, o którym jest mowa od kilku
już lat. Na początek monitoring po-
winien zostać zamontowany, oczy-
wiście z jak największym udziałem
środków zewnętrznych, na ulicy
Warszawskiej i Jana Pawła II.
Katarzyna włodarska- Szansą dla
naszej gminy jest postawienie na
rozwój przedsiębiorczości. Brakuje
nam też uzbrojonych działek pod
zabudowę mieszkalną. Obo-
wiązkowo trzeba wybudować dru-
gie przedszkole na ulicy
Grudziądzkiej. Ludzie nie będą się
tu osiedlać, jeśli nie będą mieli
możliwości wysłania dziecka do
żłobka, czy do przedszkola.
- Kamil Tracewicz- Na pewno na-
leży poprawić stan naszych dróg
gminnych. Kilka inwestycji drogo-
wych zostało rozpoczętych, ale nie-
ukończonych. Dużą rolą Urzędu
jest szukanie możliwości przepro-
wadzania inwestycji, na które
można uzyskać dofinansowanie,
żeby jak najbardziej wspomóc

budżet gminy.
-Czy sprawujący obecnie urząd
burmistrza, Jarosław Kowalski jest
gwarantem dalszego rozwoju
gminy Dobre Miasto i poprawnego
funkcjonowania dobromiejskiego
samorządu?
- ryszard Łańko- Uważam, że
osoba , przygotowująca się od kil-
kunastu lat do objęcia urzędu bur-
mistrza jest kompletnie do tego
nieprzygotowana. Burmistrz naru-
szył standardy, ingerując w prace
biura Rady Miejskiej, próbując
krzykiem wpływać na dyrektora
OSiR-u, z którym radni chcieli roz-
mawiać na temat problemów, które
się pojawiły w ostatnim czasie w
działalności tej miejskiej firmy. Dy-
rektor był już po godzinach pracy, a
radni mieli dyżur. Chcieliśmy mieć
większą wiedzę na temat kosztów
funkcjonowania tej jednostki. Bur-
mistrz zarzucił nam knowania
przeciwko jego osobie. Tymczasem
co poniedziałek mamy dyżur w ra-
tuszu i wysłuchujemy problemów,
z jakimi przychodzą do nas ludzie.
Burmistrz nie ma prawa zabraniać
swoim pracownikom rozmowy z
radnymi a takie rozmowy nazywać
knowaniami. Radni próbują wyko-
nać zadania, które powinien wyko-
nać burmistrz, ale nie robi tego z
racji braku odpowiednich predys-
pozycji. Dariusz Gołębiowski

W poprzednim numerze Gazety
pisaliśmy o tym, że Świątki na-
wiązały współpracę partnerską w
obszarze edukacji i kultury z ukra-
ińską gminą Jamnica. W lipcu, z
okazji 90-tej rocznicy powstania
Klubu Piłkarskiego „Wichur” w
Jamnicy został zorganizowany
międzynarodowy turniej piłkarski,
w którym wzięły udział 4 drużyny-
dwie polskie i dwie ukraińskie.
Druga polska drużyna przyjechała
z Ostrowiec Opolskich. Świątki re-
prezentowało 14 chłopców z rocz-
nika 2002-2004. To byli i obecni
zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Sportowego Junior Świątki. W
Jamnicy przebywali wraz z opieku-

nami od 5 do 7 lipca, ale na
Ukrainę wyjechali dzień wcześniej.
Jamnica leży ok. 140 km od
Lwowa. Nie można było ominąć
takiej okazji do zwiedzenia miasta,
tak bardzo związanego z polską
historią i kulturą.
Rozgrywki rozpoczęły się 5 lipca.
Odbywały się w systemie „każdy z
każdym” i trwały trzy dni.-Na
szczególne wyróżnienie zasłużył
Piotr Podpora, uznany za najlep-
szego bramkarza turnieju-opo-
wiada o wizycie Karol Tuchewicz,
Koordynator do Spraw Sportu i
Turystyki w Gminie Świątki,
jeden z opiekunów wyprawy na
Ukrainę Każdego dnia, po zakoń-

czeniu meczów, organizatorzy za-
pewniali polskiej młodzieży inne
atrakcje. Pierwszego popołudnia
był to wyjazd do miejscowości Bu-
kowel, znanego ośrodka sportów
narciarskich w Karpatach, który
jest odpowiednikiem naszego Za-
kopanego. Dużą frajdę sprawiły
chłopcom przejażdżki kolejkami
linowymi i degustacja potraw
miejscowej kuchni. Drugiego dnia

w Jamnicy świętowano Noc Ku-
pały. Wieczorem odbyło się ogni-
sko. Impreza trwała do godziny
drugiej w nocy.-Bardzo mi się po-
dobało, jak nasi gospodarze zorga-
nizowali Noc Kupały- przypomina
sobie Karol Tuchewicz – Samo

przedstawienie trwało dwie go-
dziny. Brało w nim udział 60 akto-
rów- miejscowa młodzież a nawet
ukraiński minister kultury. Byliśmy
urzeczeni wspaniałymi występami
tanecznymi i barwnymi strojami.
Jamnica jest gminą o liczebności
8000 mieszkańców, a ma kilka ze-
społów ludowych w różnym prze-
dziale wiekowym. W miejscowych
szkołach są klasy muzyczne, ta-

neczne i sportowe. Naprawdę
mamy im czego pozazdrościć. Trze-
ciego dnia młodzież zwiedziła
Iwano-Frankiwsk, czyli dawny
polski Stanisławów, nazywany
często „małym Lwowem”. Wyjazd
był okazją do nawiązania wielu

przyjaźni. Na wieczorku tanecz-
nym chłopcy poznali nowe ko-
leżanki i kolegów. Kolejną okazją
do kontynuowania znajomości bę-
dzie rewizyta młodzieży ukraiń-
skiej w Świątkach podczas

dożynek 8 września, na które za-
proszony został zespół taneczny z
Jamnicy. Prawdopodobnie przyje-
dzie 24 tancerzy- dziewcząt i
chłopców wraz z delegacją samo-
rządowców. rad

Świątecka młodzież na turnieju piłkarskim w Jamnicy na Ukrainie
Na początku lipca na zaproszenie Klubu Piłkarskiego „Wichur” z Jamnicy, na Ukrainę pojechała 14-osobowa drużyna piłkarska ze
Świątek. Głównym celem był udział w turnieju piłkarskim, ale na uczestników wyjazdu czekało dużo więcej atrakcji.

dokończenie ze str. 8-9

Dobromiejscy radni martwią się
o przyszłość gminy

Wojt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk przekazuje koledze z Jamnicy pa-
miątkowe proporczyki

Czas wolny na przyjemności

Świątkowska drużyna przed rozgrywkami

Barwne pokazy folkloru też przyciągały oczy



ruszą z budową uzdrowiska
Decyzja o utworzeniu uzdrowiska
zapadła już dawno, ale nareszcie
mieszkańcy na własne oczy zo-
baczą jak będzie powstawać. Bur-
mistrz podpisał 19 sierpnia umowę
z wykonawcą Przedsiębiorstwem
Transportowo — Sprzętowym Bu-
downictwa “Pyzak” na budowę in-
frastruktury uzdrowiskowej.
Projekt obejmuje budowę prome-
nad, parkingu, przebudowę wjaz-
dów na teren uzdrowiskowy,
budowę łazienek wolnostojących,
wiaty rekreacyjnej, placu zabaw i
oczywiście wykonanie uzbrojenia
terenu, w tym: przyłączy wodoci-
ągowych, kanalizacji deszczowej i

sanitarnej, przyłączy energetycz-
nych, oświetlenia, monitoringu i
stacji zasilających, zieleńców i wy-
posażenia parkowego. W Parku
Uzdrowiskowym powstanie także
tężnia o długości 100 metrów.
Prace mają ruszyć już niebawem i
zakończyć się do końca paździer-
nika 2020 roku. Całkowity koszt
budowy wynosi 16 436 690,43 zł i
jest to jedna z największych inwe-
stycji dotychczas realizowanych
przez gminę miejską.
Lidzbark będzie miał miejską ko-
munikację
W Lidzbarku Warmińskim po-
wstanie także komunikacja miej-
ska. Na ulicach pojawią się dwa

nowoczesne autobusy, które będą
woziły mieszkańców nie emitując
przy tym do środowiska szkodli-
wych substancji. Chodzi oczywi-
ście o pojazdy elektryczne.
Pieniądze na ten cel gmina miejska
zdobyła w konkursie pn. „Niskoe-
misyjny transport miejski”, który
jest dofinansowany z funduszy eu-
ropejskich w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020. W
sumie na ten cel przeznaczonych
będzie 7 073 469, 45 zł, z czego 5
715 363,32 zł pochodzi z Urzędu
Marszałkowskiego. Oprócz auto-
busów i niezbędnej infrastruktury

środki przeznaczone będą także na
rozbudowę sieci ścieżek rowe-
rowo-pieszych i uliczne oświetle-
nie. Warto dodać, że przez
pierwszych 5 lat komunikacja

miejska będzie całkowicie bezpła-
tna.
Elektryczne autobusy doskonale
wpisują się w ideę miasta uzdrowi-
skowego, gdzie ważnym elemen-

tem jest czyste powietrze, a Lidz-
bark Warmiński Zdrój już nieba-
wem przyciągać będzie kuracjuszy
i turystów z całego świata. Budowa
rozpocznie się już niebawem…

Kolejne kroki w stronę uzdrowiska i darmowa
komunikacja miejska
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski konsekwentnie dąży do utworzenia uzdro-
wiska. W minionych dniach podpisał ważną umowę, będącą krokiem milowym w realizacji przed-
sięwzięcia. Wisienką na torcie są także ogromne pieniądze jakie otrzymała Gmina Miejska na
budowę ekologicznej komunikacji miejskiej.

Jacek Wiśniowski burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podpisuje umowę na budowę uzdrowiska
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zgłaszanie przez mieszkańców
propozycji projektów do zrealizo-
wania w ramach budżetu obywa-
telskiego na 2020 rok rozpoczęło
się 21 sierpnia 2019 r. i zakończy
się z dniem 12 września 2019r.Na
projekty przeznaczono 300 tys.
zł..wartość pojedynczego projek-
tu nie może być wyższa niż 50 tys.
zł.Na stronie internetowej miasta
urzędnicy będą przypominać o
najważniejszych sprawach do-
tyczących budżetu obywatelskie-
go w Lidzbarku warmińskim.

Jak zgłosić projekt?
Wypełniony formularz zgłoszenio-
wy projektu w formie papierowej
składa się w sekretariacie Urzędu
Miejskiego lub przesyła listownie na
adres: Urząd Miejski Lidzbarku
Warmińskim, ul. Świętochowskie-
go 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
w terminie wskazanym w harmo-
nogramie konsultacji.

Kto może zgłosić projekt?
- każdy uprawniony mieszkaniec
Gminy Miejskiej Lidzbark War-
miński

co może być zgłoszone?
- zadanie znajdujące się w kompe-
tencji gminy dotyczące:

1. a) ładu przestrzennego w zakre-
sie estetyzacji otoczenia - tj. instala-
cji nowych lub wymiany obiektów
małej architektury, urządzaniu zie-
leni miejskiej, urządzaniu parków i
skwerów dzielnicowych, likwidacji
elementów zakłócających estetykę;
2. b) rekreacji – tj. modernizacji, do-
posażaniu placów zabaw, terenów i
obiektów sportowych oraz terenów
rekreacyjnych;
3. c) działania o charakterze pro-
społecznym, kulturalnym, zdro-
wotnym, oświatowym, sportowym
lub innym mającym na celu pod-
niesienie jakości życia mieszkańców.

Jakie są ograniczenia do projek-
tów?
• projekt dotyczy zadań własnych
gminy miejskiej,
• projekt jest zgodny z obo-
wiązującymi w Gminie Miejskiej
Lidzbark Warmiński planami za-
gospodarowania przestrzennego i
programami wynikającymi z od-
powiednich Uchwał Rady Miej-
skiej,
•stanwłasnościowyterenuwskazany
przezwnioskodawcęjestprawidłowy
i umożliwia realizacje projektu,
• zakres rzeczowy nie jest objęty in-
nym zadaniem planowanym do
realizacjiprzezgminęmiejskąwtym

samym roku budżetowym,
•znaczeniadla lokalnej społeczności,
• łączny szacunkowy koszt realiza-
cji proponowanego projektu mieści
się w kwocie przeznaczonej w
Budżecie Obywatelskim na 2020
rok,
• realizacja projektu spełnia wy-
mogi celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środ-
kówpublicznych(wtymzuwzględ-
nieniem przyszłych szacunkowych
kosztów eksploatacji),
• zgłoszony projekt jest możliwy
do realizacji w trakcie jednego roku
budżetowego.
Projekty niespełniające w/w wy-
mogów podlegają odrzuceniu ze
względów formalnych.
Co musisz dołączyć do wniosku?
- do każdego wniosku musi być
dołączona lista poparcia podpisana
przez co najmniej 15 mieszkańców
gminy miejskiej.

PAMIĘTAJ - masz czas do 12
września !

InformacjioBudżecieObywatelskim
udziela pracownik Urzędu Miej-
skiegoul.Ratuszowa5pok.Nr6, tel:
895270763 wew.22.
Materiały do pobrania (regulamin,
wzory dokumentów itp. na stronie
www.lidzbarkw.eu w zakładce
Budżet Obywatelski. red

Chcesz zmienić otoczenie
- złóż wniosek do Budżetu
Obywatelskiego
Mieszkasz w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński? Masz pomysł na ciekawy projekt, który pod-
niesie jakość życia mieszkańców? Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego.
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PRACA SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o niepełnos-
prawności. Podejmę pracę jako do-
zorca, wraz z zamieszkaniem z małą
odpłatnością.Olsztyn i okolice tel.:
570890299.

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ pokoju w Olsztynie, do
wynajęcia w weekendy lub na dłuższy
okres, z oddzielnym wejściem. Proszę
o kontakt sms.Tel.727243487.

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 ostatnim spotkaniu concor-
dia elbląg zremisowała bezbram-
kowo ze zniczem biała – Piska.
czy był Pan zadowolony z
postawy zespołu w tym spotka-
niu?
Byłem zadowolony. Mieliśmy swój
pomysł na ten mecz. W pierwszej
połowie zawodnicy bardzo dobrze
realizowali założenia taktyczne.
Mieliśmy swoje szanse na zdobycie
bramek. W drugiej połowie to ry-
wale przejęli inicjatywę, więc myślę,
że wynik remisowy jest sprawied-
liwy.
-Po pięciu spotkaniach macie na
swoim koncie osiem punktów. Jak
Pan ocenia ten wynik?
Wiadomo, że jest duża przepaśćpo-
między czwartą a trzecią ligą, więc
bardzo szanujemy nasz dorobek.
W tej lidze każdy punkt trzeba wy-
szarpać i wywalczyć, więc myślę, że
nasz wynik nie jest zły.
-czy coś Pana zaskoczyło w trze-
cioligowych rozgrywkach?

Śledzę rozgrywki na bieżąco. Dwa
lata temu też miałem możliwość
prowadzić drużynę na tym pozio-
mie i wiem, że jest on bardzo wy-
magający. W naszej trzeciej lidze
grają bardzo silne zespoły z woje-
wództwa mazowieckiego czy łód-
zkiego, więc tak jak już mówiłem
wcześniej, żaden mecz nie jest łatwy
i w każdym trzeba dawać z siebie
wszystko, żeby wywalczyć punkty.
-do tej pory strzeliliście pięć bra-
mek i pięć straciliście. czy wpływ
na to ma defensywna taktyka
drużyny, czy brak skuteczności?
Mamy sporo problemów personal-
nych. Na samym początku ze
składu wypadło nam czterech za-
wodników: Adam duda, ra-
dosław Lenart, damian Kozak i
Mariusz Pelc. Przez to siła ofen-
sywna naszego zespołu była nieco
mniejsza. Mam nadzieję, że już w
najbliższych meczach będę miał ich
do dyspozycji. Nie ukrywam, że w
tym tygodniu w klubie mają poja-

wić się jacyś nowi napastnicy.
Myślę, że z meczu na mecz bę-
dziemy grali coraz lepiej.
Teraz przed wami spotkanie z ru-
chem wysokie Mazowieckie.
drużyna ta jest w dolnych rejo-
nach tabeli. Na ile punktów liczy-
cie w tym meczu?
W tej lidze nie ma łatwych meczów.
Przekonaliśmy się o tym, grając z
Pogonią czy Wasilkowem. Oba ze-
społy dotychczas nie zdobyły punk-
tów, a były to trudne i wymagające
mecze. Analizuję już grę Ruchu
Wysokie Mazowieckie. Mają na
swoim koncie trzy punkty, ale strze-
lają dużo bramek, sporo też ich
tracą. Jest to solidny zespół i na
pewno nie będzie nam łatwo.
Kto według Pana wygra te roz-
grywki i awansuje do drugiej ligi?
Mam trójkę faworytów. Chodzi o
Świt Nowy dwór Mazowiecki, Pe-
likan Łowicz i Sokół ostróda.
Myślę, że jeden z tych trzech ze-
społów awansuje. raf

„W tej lidze każdy punkt
trzeba wyszarpać”
Łukasz Nadolny, trener Concordii Elbląg opowiedział nam o początku sezonu w wykonaniu swo-
jej drużyny, a także zdradził swoich faworytów do wygrania trzecioligowych rozgrywek.

Łukasz Nadolny fot. Rafał Kadłubowski MMKS Concordia Elbląg
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Drużyna Indykpolu AZS Olsztyn
po raz pierwszy spotkała się 22
sierpnia. Pierwsze dwa dni służyły
badaniom lekarskim, a dopiero
po nich, w poniedziałek 26 sierp-
nia, zespół odbył pierwszy trening
w Hali Urania. Zajęcia będą od-
bywały się na dwóch olsztyńskich
obiektach - Hali Urania oraz Hali
Sportowej Uniwersytetu Warmi-
ńsko-Mazurskiego (Kortowo). 
Warto zaznaczyć, że siatkarze po
raz pierwszy mieli okazję treno-
wać z nowym szkoleniowcem
Paolo Montagnanim. Włoch na
tym stanowisku zastąpił Michała
Mieszko Gogola. Włoska myśl
szkoleniowa do tej pory z powo-
dzeniem radziła sobie w Olszty-
nie, więc władze olsztyńskiego
klubu postanowiły kontynuować
ten trend.
Podczas okresu przygotowaw-
czego drużyna rozegra spotkania
kontrolne i weźmie udział w
trzech turniejach towarzyskich.
Podopieczni trenera Paolo Mon-
tagnaniego zawitają m.in do Ry-

pina, Gostycyna czy Suwałk. 
Pierwsze sparingi zostaną roze-
grane w dniach 20-21 września, a
rywalem AZS-u będzie Trefl
Gdańsk. Następnie olsztynianie
wezmą udział w turnieju towarzy-
skim w Gostycynie. Tam zmierzą
się z Chemikiem Bydgoszcz, Tref-
lem Gdańsk i niemieckim zespo-
łem Netzhoppers KW. Tydzień
później wystąpią w turnieju roz-
grywanym w Suwałkach, a pó-
źniej będą rywalizować w silnie
obsadzonym turnieju w Kozieni-
cach. Rywalami AZS-u będą Cer-
rad Czarni Radom, GKS
Katowice i Aluron Virtu CMC
Zawiercie. Olsztyńscy siatkarze
przygotowania zakończą dwume-
czem z Treflem Gdańsk w dniach
17-18 października.
AZS ma w planach rozegranie
wielu spotkań sparingowych,
choć może to być nieco utrud-
nione. W  tym samym czasie
będzie się odbywać sporo tur-
niejów reprezentacyjnych, w
których będą brać udział

olsztyńscy siatkarze. Pomimo
dosyć długiego okresu przygoto-
wawczego, nie będzie więc wiele
czasu, aby drużyna rozegrała w
pełnym składzie dużej liczby
setów.

Skład Indykpolu AzS
olsztyn 2019/2020
Rozgrywający: Paweł woicki, To-
masz Kowalski.Przyjmujący: rob-
bert Andringa, Mateusz Mika,
wojciech żaliński, dawid Soko-

łowski, Środkowi: Paweł Piet-
raszko, Taylor Averill, Mateusz Po-
ręba. Atakujący: Jan Hadrava,
remigiusz Kapica. Libero: Michał
żurek, Jakub zabłocki.
Pierwszy mecz w ramach rozgry-

wek Plus Ligi został zaplanowany
w sobotę, 26 października. Siatka-
rze ze stolicy Warmii i Mazur
zmierzą się przed własną pub-
licznością z Cerradem Czarni
Radom. raf

Indykpol AZS Olsztyn rozpoczyna przygotowania
do nowego sezonu
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn przygotowują się do nowe-
go sezonu Plus Ligi. Podczas przygotowań drużyna weźmie
udział w trzech turniejach towarzyskich.

Trener Paolo Montagnani po raz pierwszy przeprowadził trening z olsztyńskimi siatkarzami
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