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NIÓSŁ METALOWE
RUSZTOWANIA
NA ZŁOM - ZOSTAŁ
ZATRZYMANY NA
GORĄCYM
UCZYNKU PRZEZ
POLICJANTÓW

Orneccy policjanci prewencji
zatrzymali sprawcę kradzieży
metalowych elementów rusz-
towania. 48-letni sprawca zos-
tał zatrzymany na gorącym
uczynku w momencie, gdy ten
niósł „swój łup” na złom z za-
miarem jego sprzedaży.
Do zdarzenia doszło 09.09.2019
r. około godziny 10:00. Orneccy
policjanci podczas patrolowania
jednej z ulic miasta, zauważyli
mężczyznę niosącego metalowe
elementy rusztowania. Po wyle-
gitymowaniu i krótkiej rozmo-
wie okazało się, że nie są wcale
jegowłasnością ipochodzą zpo-
bliskiej budowy, gdzie ocieplany
jest blok. 48-latek oznajmił po-
licjantom, że znalazł je na śmiet-
niku i chciał je sprzedać na po-
bliskim złomie.
Właściciel rusztowań dowie-
dział się o kradzieży dopiero od
orneckich policjantów. Wartość
strat wycenił na 560 zł. Jeszcze
wczoraj odzyskał skradzione
mienie.
Mężczyzna był pod działaniem
alkoholu, przeprowadzone ba-
danie wykazało ponad 2,7 pro-
milaalkoholuwjegoorganizmie.
Podejrzewany noc spędził w po-
licyjnym areszcie. Po wytrzeź-
wieniu usłyszy zarzuty prze-
stępstwa kradzieży.
Za swoje zachowanie wkrótce
odpowie przed sądem. Za prze-
stępstwo kradzieży grozi mu
nawet 5 lat pozbawienia wol-
ności. bm/kw

KRONIKA
POLICYJNA

Podczas procesu rekrutacji do szkół po-
nadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
pojawiały się głosy mówiące o tym, że z po-
wodu podwójnego rocznika wielu absol-
wentów szkół podstawowych i gimnazjów
nie znajdzie miejsca w żadnej ze szkół. Ku-
ratorium Oświaty w Olsztynie zapewnia
jednak, że nie pojawi się taki problem, po-
nieważ miejsc było więcej niż kandydatów.
Prawdą jest natomiast, że nie każdy trafił do
szkoły pierwszego wyboru.
Nie ma w naszym województwie również
problemów z dwuzmianowością.- Prezy-
dent Elbląga zapewnił nas, że w żadnej z
elbląskich szkół nie ma dwuzmianowości i
wszystkie zajęcia kończą nie później, niż w
poprzednim roku. Podobnie sytuacja ma się
w Pasłęku. Nie mieliśmy żadnej skargi, że w

którejś ze szkół jest problem z organizacją
zajęć czy dwuzmianowością. Wszystko zos-
tało dobrze zorganizowane. Szkoły spokoj-
nie pracują i wszyscy uczniowie znaleźli
miejsca w szkołach – mówi Wojciech Cy-
bulski, wicekurator oświaty.
Wydaje się, że reforma oświaty, przynaj-
mniej w większych ośrodkach, nie pogor-
szyła sytuacji zawodowej nauczycieli. Na
stronie www Kuratorium Oświaty umiesz-
czone są oferty pracy dla nauczycieli. Po-
szukiwani są zarówno pracownicy na pełen
etat, jak i na zastępstwo. W samym powie-
cie olsztyńskim placówki oświatowe
zgłosiły 32 oferty pracy.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w

Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Woje-
wódzkim został zorganizowany Okrągły

Stół Edukacyjny. Uczestniczyło w nim wiele
osób, reprezentujących środowisko oświa-
towe na Warmii i Mazurach. W dyskusji
udział wzięła również sekretarz stanu z
Ministerstwa Edukacji Iwona Michałek.
- To było potrzebne i oczekiwane spotkanie.
Dyskusja była interesująca i dosyć burzliwa.
Reprezentowane były wszystkie podmioty
partycypujące w życiu szkoły. Padło wiele
ciekawych i nowych pomysłów, które zostaną
przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej
i być może, niektóre z nich zostaną uwzględ-

nione przy tworzeniu prawa oświatowego.
Pojawił się też postulat, żeby takie okrągłe
stoły odbywały się co roku, co świadczy o
tym, że jest o czym dyskutować – uważa
Wojciech Cybulski.
Pojawił się między innymi pomysł likwida-
cji ocen z zajęć wychowania fizycznego. Za-
jęcia miałby być obowiązkowe, ale istotna
byłaby jedynie frekwencja. Taka zmiana
mogłaby sprawić, że dzieci i młodzież będą
bardziej zmotywowane do uczestnictwa w
lekcjach wf- u. raf

Nowy rok szkolny
na Warmii i Mazurach
bez żadnych problemów
Rozpoczął się nowyrok szkolny.Pomimo trudnego procesu rekrutacji,wszyscyucznio-
wie znaleźli miejsca w szkołach, a zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Wprawdzie w polityce pewne jest tyl-
ko to, że nie ma w niej nic pewnego,
zwłaszcza w gorącym czasie kam-
panii wyborczej, ale wszystkie znaki
na niebie i ziemi – czyli aktualne son-
daże skazują, że te wybory także w
naszym regionie wygra Prawo i Spra-
wiedliwość.
I niewątpliwie z tej listy „na 110 pro-
cent” mandat ma prof. Wojciech
Maksymowicz, chociaż reprezentuje
„przystawkę” PiS, jaką jest Porozu-
mienie Jarosława Gowina. Liczba
uzyskanych przez niego głosów w

dużym stopniu zadecyduje też ile
mandatów w okręgu zdobędzie par-
tia Jarosława Kaczyńskiego.
Uczynienie „lokomotywą” lokalnej lis-
ty znanego lekarza, twórcę olsztyń-
skiej medycyny, ale człowieka spoza
środowiska Prawa i Sprawiedliwoś-
ci to jednak nie tylko zabieg z kate-
gorii marketingu politycznego, ale
przede wszystkim polityczna ko-
nieczność. Jak do tej pory Warmia i
Mazury były bardziej liberalne niż
prawicowe, więc to „niełatwa dla PiS
ziemia”, jak niedawno ujął to sam

Prezes. Kolejne wyborcze porażki
nie sprzyjają budowie silnych struk-
tur. A te już funkcjonujące w stolicy
regionu targane są konfliktami, co w
tym roku zaowocowało nawet tym,
że lider olsztyńskiego PiS w ogóle nie
dostał zgody na start w wyborach.
Wprawdzie jak wynika z sondaży
partia J. Kaczyńskiego powinna zdo-
być w tym okręgu kilka mandatów,
ale oprócz wspomnianego profesora
Maksymowicza i może „2” na liście
– posłanki Iwony Arent, pozostali
kandydaci raczej nie mogą być ni-
czego pewni.
O słabości prawicy w regionie świad-
czy również to, że w Olsztynie, jako
jedynym okręgu w Polsce nie zdecy-
dowała się na wystawienie własne-
go kandydata na senatora. Robiąc
dobrą minę do złej gry jeden z poli-

tyków tego ugrupowania tłumaczył
tę decyzję tym, że pomimo tego, że Li-
dia Staroń nie należy do PiS to jej
działania skierowane do ludzi i na po-
moc ludziom wpisują się w program
partii. Jednak pani Senator od czasu
rozstania z Platformą Obywatelską,
starając się unikać identyfikacji par-
tyjnej, startuje pod własnym hasłem
„zawsze po stronie ludzi”.
Konsekwentna realizacja tej dewizy
w codziennej pracy parlamentarnej
sprawia, że i ona w zasadzie reelek-
cję ma pewną. Nie ujmując niczego
jej konkurentom, jej pokonanie w
obecnych warunkach wydaje się
„mission impossible”.
Stąd też i Koalicja Obywatelska ma
niewielkie szanse na mandat sena-
torski. Sondaże dają jej natomiast
szanse na przynajmniej trzy mandaty

w Sejmie. A jako, że i w tych wybo-
rach ugrupowanie to postawiło prze-
de wszystkim na doświadczonych
polityków, obecnych posłów – Ja-
nusz Cichoń, Anna Wasilewska oraz
Mirosław Pampuch mogą mieć uza-
sadnione nadzieje na reelekcję.
Przewidywanie wygranej lub po-
rażki kandydatów innych ugrupowań
na dzień dzisiejszy przypominałoby
wróżenie z fusów, gdyż wyniki son-
daży dla bloków ludowców, lewicy,
konfederacji i innych oscylują na
poziomie progu wyborczego. Ale do
wyborów pozostało jeszcze sporo
czasu i wiele może się jeszcze zmie-
nić. Wraz ze zbliżającym się termi-
nem głosowania temperatura życia
politycznego z pewnością będzie
szybko rosnąć.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Jak ktoś pójdzie do lasu np. na grzyby i
spotka dzika, jest to dla niego spore
przeżycie. W Olsztynie jednak nikogo już
nie dziwi fakt, że watahy dzików spacerują
sobie po ulicach. Najczęściej można je spot-
kać na Zatorzu, ale widywane były też na Ja-
rotach, czyli w zupełnie innej części miasta.
Zwierzęta te bardzo upodobały sobie stadion
przy ulicy Sybiraków, na którym swoje
mecze rozgrywa czwartoligowa Warmia
Olsztyn. Stadion ten sąsiaduje z kompleksem
leśnym i dziki pojawiają się tu bez żadnego
skrępowania. Zdarzyła się sytuacja, że prze-
bywały tuż obok boiska podczas, gdy roz-
grywany był tam mecz. Tym razem jeszcze
nie zdecydowały się wbiec na murawę, ale

kto wie, czy następnym razem do tego nie
dojdzie.
Urząd Miasta w Olsztynie zajął się sprawą
obecności dzików w mieście.- Decyzja, do-
tycząca możliwości odławiania dzików by-
tujących na terenie Olsztyna oraz ich
ewentualnego usypiania, została podjęta na
początku czerwca. Na terenach zalesionych
miasta ustawione są odłownie. Jeśli zwierzę
zostanie w nią schwytane, na miejsce wzy-
wany jest lekarz weterynarii, który decyduje
o dalszym losie zwierzęcia – mówi Patryk
Pulikowski z Biura Komunikacji i Dialogu
Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna.
Do końca roku możliwe jest odłowienie i
uśpienie do 50 dzików. Z szacunków prze-
prowadzonych przez olsztyński ratusz wy-
nika, że tylko na terenie miasta może
przebywać nawet do pół tysiąca dzików. To
naprawdę duża liczba . Prawdopodobnie

większość mieszkańców Olsztyna nie zdaje
sobie sprawy ze skali problemu.
Swoje wątpliwości co do takiego sposobu
rozwiązania sprawy przedstawił Minister
Środowiska.- Dotychczas prezydent
Olsztyna trzykrotnie pisał do ministra śro-
dowiska, by ten zezwolił na odławianie i
wywożenie poza Olsztyn dzików. Dwa z
tych wniosków nie zyskały akceptacji, cze-
kamy na odpowiedź w sprawie trzeciego,
który został przesłany do ministerstwa pod
koniec poprzedniego tygodnia – informuje
Patryk Pulikowski.
Decyzja o ewentualnym uśpieniu dzików
wywołuje gorącą dyskusję. Mieszkańcy są
w tej sprawie podzieleni. Część z nich
uważa, że nie jest to działanie humani-
tarne, inni , w obawie o swoje bezpieczeń-
stwo, są przekonani, że to jedyne wyjście.

raf

„Dziki” problem na olsztyńskich ulicach
W Olsztynie w środku miasta coraz częściej można spotkać dziki. Wpływa to
w znaczący sposób na obniżenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
Urząd Miasta znalazł jednak sposób, by ten problem rozwiązać.

Kto na fotel?
Jeżeli chodzi o najbliższe wybory parlamentarne, to w zasadzie wszystko
jestjużjasne–znanesąjużkoalicjeinazwiskawszystkichreprezentujących
jekandydatównaposłówisenatorów.WOlsztynie,możnajużteżwska-
zać co najmniej kilku członków przyszłego parlamentu.

16.09.2019-25.09.2019 r. numer 154 www.gwarminska.pl www.facebook.com/wgwarminska2

Od prawej Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i wicekurator Wojciech
Cybulski

Dziki na stadionie Warmii Olsztyn



Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie
rozpoczęło kampanię wyborczą w
województwie warmińsko-mazur-
skim. W Olsztynie i w Elblągu
spotkali się członkowie i sympatycy
partii. Podczas spotkania prezes Ja-
rosław Kaczyński poruszył temat
bezpieczeństwa, przypomniał o
tym, w jaki sposób rządy Prawa i
Sprawiedliwości zaznaczyły się w
województwie warmińsko-mazur-
skim, a także zapowiedział krótko,
co znajdzie się w programie wy-
borczym PiS-u.
–Jeżdżę na konwencje wyborcze
Prawa i Sprawiedliwości, w
poszczególnych okręgach wybor-
czych. Podczas każdego z takich
spotkań mówię o nieco innych
sprawach. Sądzę, że akurat w tym
województwie trzeba powiedzieć
kilka słów o sprawach bez-
pieczeństwa naszego państwa. Na
tym terenie, gdzie mamy granicę z
Federacją Rosyjską, jest ona
szczególnie ważna nie dlatego, że-
byśmy się spodziewali czegoś złego,
tylko dlatego, że uwzględniamy re-
alia. Bezpieczeństwo stawiamy na
pierwszym miejscu. Tutaj w
Orzyszu stacjonują żołnierze z
różnych krajów i to jest bardzo
ważne, ale jeśli myślimy o obronie,
to trzeba pamiętać, że broniony
przez innych jest ten, który sam
umie się bronić. Stąd nasze kolejne
zakupy najnowocześniejszej broni,
jak samoloty F35. Niemal każdego
tygodnia dowiadujemy się o nowych
zakupach. Polska armia staje się
armią nowoczesną –mówił prezes
Jarosław Kaczyński . Prezes Ka-
czyński wypowiedział się także w
sprawach społecznych- Kończymy
z postkomunizmem w tym regionie,
doświadczonym przez biedę.
Rodziny otrzymały tutaj 7 mil-
iardów złotych, nastąpiło radykalne
ograniczenie bezrobocia, które
spadło prawie dwukrotnie i będzie
spadać dalej. Nie można zapominać
również o inwestycjach drogowych.
Ta część S7, która przechodzi przez
województwo, jest już skończona.
Teraz skupiamy się na inwestycji
drogowej Via Carpatia i Via Baltica,
ale także na inwestycjach kole-
jowych– dodał prezes PiS.
Podczas konwencji głos zabrał
także Wojciech Maksymowicz,
wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego, który wystartuje w
okręgu 35 z pierwszego miejsca na
liście- Prawo i Sprawiedliwość wraz
z Porozumieniem pracowały całą
kadencję, aby zrealizować obietnice

wyborcze i one rzeczywiście zostały
zrealizowane. Stworzono innowa-
cyjne programy społeczne, które po-
prawiły jakość życia Polaków.
Uszczelniono system podatkowy,
dzięki czemu zgromadzono środki,
które zostały przekazane ludziom.
Uruchomiono reformy w kilku ob-
szarach, m.in. w zakresie nauki i
szkolnictwa wyższego. Najistotniej-
sze jest to, że przywrócono nam- Po-
lakom poczucie godności i
podmiotowości, a tego najbardziej
brakowało poprzednim rządom.
W Elblągu głównym tematem był
przekop Mierzei Wiślanej
To, że w Elblągu nie było przez wiele
lat porządnego portu, było
wynikiem specyficznej sytuacji poli-
tycznej. Władze polskie nie mogły
dokonać przekopu Mierzei Wiślanej,
chociaż nie jest to przedsięwzięcie
ani bardzo trudne, ani bardzo dro-
gie. Teraz jest próba zablokowania
tej inwestycji. Pokazywanie wycinki
drzew, jako straszliwego zniszczenia,
budzi różne wątpliwości. Walka o
przekop, to walka o to, żeby Polska
była suwerenna. Warto jednak
powiedzieć, że z punktu widzenia
samego Elbląga, jest to przede
wszystkim przedsięwzięcie ekonom-
iczne, które może ożywić w bardzo
poważnym stopniu życie gospodar-
cze w regionie– powiedział prezes
Jarosław Kaczyński.
Podczas elbląskiej konwencji
wspomniano także o budowie wia-
duktu w Ostródzie, na który miesz-
kańcy tego miasta czekali bardzo
długo i o drogach, które powstają w
okolicy Elbląga. Prezes zapowie-
dział, że takich przedsięwzięć bę-
dzie w regionie dużo więcej. Prawo
i Sprawiedliwość nie zapomni
również i w dalszym ciągu będzie
wspomagać mieszkańców wsi.
Podczas konwencji oficjalnie za-
prezentowani zostali kandydaci
Prawa i Sprawiedliwości z okręgu
34 i 35 do wyborów parlamentar-
nych.
Okręg 35: Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość:
1. Maksymowicz Wojciech Stefan
2. Arent Iwona Ewa
3. Chojecki Artur Henryk
4. Kossakowski Wojciech
5. Małecki Jerzy Wojciech
6. Gosiewski Jerzy Antoni
7. Kozłowski Patryk
8. Nowacki Robert Krzysztof
9. Żuchowski Henryk
10. Rudnik Dariusz Stanisław
11.Bukowska Beata Anna
12.Szostak Izabela Kamila

13. Marchel Karol Robert
14. Tołwińska Zdzisława Barbara
15. Juchniewicz Andrzej
16. Michalska Jolanta Anna
17. Suchocka Agnieszka Jolanta
18. Szostkowski Tomasz
19. Mieszkowska Ewa
20.Wypij Michał Piotr
Okręg 34: Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość:
1. Krasulski Leonard Seweryn
2. Wilk Jerzy Zbigniew
3. Babalski Zbigniew
4. Kazimierczuk Marcin

5. Modzelewska-Kozioł Monika
Anna
6. Godźiński Damian Jan
7. Kowszyński Paweł Andrzej
8. Ołdakowski Adam
9. Węgłowska Anna

10. Goik Karolina Ewa
11. Piątek Anna
12. Kamińska Grażyna
13. Andruszkiewicz Jolanta
Wiesława
14. Gontarz Robert

15.Kierozalski Grzegorz
16.Pawlik Jacek Roman
Kandydatami PiS do Senatu będą
natomiast: Małgorzata Kopiczko,
Bogusława Orzechowska i Sła-
womir Sadowski.

Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię wyborczą

Jarosław Kaczyński
odwiedził Olsztyn i Elbląg
W Olsztynie i Elblągu rozmawiano o przyszłości i szansach naszego regionu na rozwój. Prawo
i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię wyborczą okręgowymi konwencjami wyborczymi. Uczest-
niczył w nich prezes partii Jarosław Kaczyński.

www.facebook.com/wgwarminska 16.09.2019-25.09.2019 r. numer 154 www.gwarminska.pl 3

REKLAMA

Kandydaci do parlamentu z listy PiS w okręgu nr 35 olsztyńskim

Kandydaci z listy PiS w okręgu nr 34 elbląskim
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30 sierpnia premier Mateusz Morawiecki za-
twierdził listy zadań powiatowych oraz gmin-
nych przeznaczonych do dofinansowania ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych w
2019 roku na podstawie naboru przeprowa-
dzonego w marcu br. Na specjalnie zwołanym
briefingu wojewoda Artur Chojecki przedsta-
wił informację o zatwierdzonych przez premiera
inwestycjach na drogach gminnych i powiato-
wych w województwie warmińsko-mazur-
skim.
Na liście znalazło się 97 zadań zgłoszonych przez
powiaty województwa warmińsko-mazurskie-
go z kwotą dofinansowania 136 mln 033 tys. 518
zł. Dwanaście zadań to projekty wieloletnie. Naj-

droższe zadanie wykona powiat lidzbarski, z
łączną kwotą dofinansowania 10 mln 493 tys.
zł. i czasem realizacji do roku 2021.
197 zadań to projekty gmin z łączną kwotą do-
finansowania 190 mln zł 104 tys. 994 zł i 64 gr.
Czterdzieści dwa zadania to projekty wielolet-
nie. Najdroższe zadanie zrealizuje miasto Ełk.
Jest to projekt wieloletni, o wartości dofinan-
sowania 4 mln 771 tys. zł, z realizacją do roku
2020.
W kategorii gmin jest jeszcze lista rezerwowa,
na której znalazło się 31 zadań z kwotą dofi-
nansowania 12 mln 416 tys. 438 zł. Praktyka po-
przednich programów pokazuje, że zawsze
zostają jakieś oszczędności, które będą mogły

wykorzystać podmioty z listy rezerwowej.
Łącznie, razem z listą rezerwową jest to 325 za-
dań na kwotę dofinansowania 338 mln 554 tys.
906 zł i 11 gr. Wartość wszystkich zadań to kwo-
ta 598 mln zł.
Pierwszą umowę na realizację zadań drogowych
wojewoda podpisał w Dobrym Mieście. Kilka
godzin później wojewoda przybył do Mrągowa,
gdzie podpisał umowy z burmistrzem miasta,
starostą powiatu mrągowskiego oraz wójtem
gminy Mrągowo. 6 września kolejne umowy
zostały podpisane w Elblągu i Braniewie z sa-
morządami z terenu tych powiatów. Tym razem
podpis na dokumentach złożył wicewojewoda
Sławomir Sadowski. red

FDS 2019 czas zacząć
Od 5 września wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podpisuje umowy z przedstawicielami lokalnych władz na bu-
dowy i remonty dróg finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Od lewej: Premier Mateusz Morawiecki przekazuje Arturowi Chojeckiemu wojewodzie warmińsko-mazuskiemu potwierdzenie przyznania pięniędzy z FDS

Beneficjenci FDS z powiatu braniewskiego z wicewojewodą Sławomirem Sadowskim



Olsztyn - BWA Galeria Sztuki w
Olsztynie serdecznie zaprasza na
wernisaż wystawy "Czas wy-
tchnienia" autorstwa Elwiry Iwasz-
czyszyn, który odbędzie się 19
września (czwartek) o godz. 18:00
wsiedzibiegalerii–Piłsudskiego38,
Olsztynie.
Olsztyn - Już po raz siódmy prag-
niemy Was zaprosić na OGÓL-
NOPOLSKIE ŚWIĘTO SERA ,
które odbędzie się w dniach 21-22
września 2019 roku, tym razem w
gościnnych murach Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie (plac przed Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowego
UWM w Olsztynie, ul. Dybow-
skiego 11, 10-719 Olsztyn). Jest to
niebywała okazja do skosztowania
serów i twarogów o najwyższej ja-
kości i wartości odżywczej wy-
twarzanych przez krajowych i za-
granicznych przetwórców mleka.
Chcielibyśmy,żebynasz festiwalbył
nie tylko ucztą dla zmysłów, ale
również formą radosnego, aktyw-
nego i rodzinnego spędzenia cza-
su, w ramach atrakcji oraz kon-
kursów, jakie przygotowaliśmy z
myślą o Was i Waszych pocie-
chach.
Bartoszyce - 15.09.2019 (niedzie-
la) godz. 17:00, Bartoszycki Dom
Kultury (ul. Bohaterów Warszawy
11). Spotkanie autorskie z Teresą
Barszcz - Ward. Serdecznie za-
praszamy na spotkanie autorskie z
Panią Teresą Barszcz –Ward.
Książka „Tereska nie płacz” jest
świadectwem niezwykłej kobiety,
jej walki o siebie, swoje szczęście i
miłość. Wstrząsa dosadnością, po-
rusza szczerością i koi nadzieją.
Mrągowo - 16.09.2019 (ponie-
działek) godz. 17:30, Biblioteka
Miejska w Mrągowie (ul. War-
szawska 25). Robert Czerniak, au-
tor ksiązki "Podróże do granic"
spotka się z mieszkańcami Mrągo-
waiopowieoswoichpodróżachdo
Ameryki Łacińskiej i Australii oraz
tytułowych granicach, które autor
przekroczył. Były to nie tylko gra-
nice państwowe i kulturowe, ale
przede wszystkim granice wytrzy-
małościwłasnegociała, jakrównież
granice wyobraźni oraz marzeń.
Mrągowo - 16.09.2019 (ponie-
działek) godz. 18:00, Centrum
Kultury i Turystyki w Mrągowie
(ul. Warszawska 26). Spektakl Je-
remi się ogarnia. Lol. Wstęp wol-
ny. Zapraszamy do Centrum Kul-
tury i Turystyki na spektakl Teat-
ru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
Czastrwania:55minut.Grupawie-
kowa: dzieci i młodzież/ grupa
docelowa 10-15 lat.
Lidzbark Warmiński - "W czerni
i bieli" to tytuł wystawy fotografii
autorstwa Waleriana Kiezika. Pra-
ce ukazujące czarno-białą co-
dzienność mieszkańców naszego
regionuwczasachPRLjestzapisem
codzienności, która tylko czasami
bywała kolorowa. Zapraszamy na
spotkanie z Artystą Fotografikiem
Walerianem Kiezikiem już 21
września (sobota) 2019 roku, godz.
18:00, Foyer Sali Dantyszek.
WSTĘP WOLNY! Wyb.(K)

KRÓTKO
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Dzięki temu łączna kwota tego-
rocznych dotacji na zadania inwe-
stycyjne w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej z budżetu woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego
wzrosła do 1 mln 50 tys. zł, z cze-
go 525 tys. zł przeznaczono na
wsparcie zakupu samochodów ra-
towniczo-gaśniczych. Pozostałą
część kwoty gminy przekażą na bu-
dowę, rozbudowę i modernizację
remiz Ochotniczych Straży Pożar-
nych w regionie oraz na zakup
sprzętu ratowniczego.
— Bez tego dofinansowania nie by-
libyśmy w stanie ruszyć z odkłada-
nym przez lata projektem przebu-
dowy remizy OSP w Olsztynku —
zaznacza burmistrz Olsztynka Mi-
rosław Stegienko, który jest jedno-
cześnie prezesem Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w
Olsztynku. Gmina Olsztynek otrzy-
mała właśnie dotację w wysokości
40 tys. zł. — Wybudowana w latach
70. strażnica nie spełnia obecnie
oczekiwań i nie pozwala na wyko-
nywanie zadań, jakie stawiamy

przed naszymi ochotnikami. Od
dawna potrzebujemy więcej ga-
raży i modernizacji. Teraz inwe-
stycję podzieliliśmy na etapy, dzię-
ki umowie pewnie niedługo ru-
szymy do realizacji.
Jak mówi prezes jednostki OSP w
Olsztynku druh Kazimierz Gąsio-
rowski, dzięki przebudowie wa-
runki lokalowe zostaną w strażni-
cy wprowadzone w XXI wiek.
— Najbardziej cieszę się z tego, że
nasi druhowie w końcu będą mie-

li cywilizowane warunki do tej
wymagającej pracy — podkreśla
prezes Gąsiorowski. — Musimy
dbać o naszych ludzi. Nie bez zna-
czenia pozostaje fakt, że sprzęt
mamy coraz lepszy, ale teraz jes-
teśmy zmuszeni upychać go „na
styk”. Jeśli chcemy, by strażacy
ochotnicy dbali o nasze bezpie-
czeństwo, to trzeba zapewnić uwa-
runkowania.
— Samorząd województwa i
strażacy z Warmii i Mazur od lat są

sprawdzonymi partnerami w
działaniach na rzecz bezpieczeństwa
regionu – mówi Gustaw Marek
Brzezin, marszałek województwa i
wojewódzki prezes struktur OSP. —
Wiemy doskonale, jak ważną rolę
w życiu lokalnych społeczności
pełnią Ochotnicze Straże Pożarne
i dlatego chętnie, w miarę możli-
wości wspieramy je w ich
działaniach. Cieszymy się, że dzię-

ki wsparciu mieszkańcy naszego
Warmii i Mazur mogą czuć się
bezpiecznie. Jednak nie tylko oni,
bo także turyści, których przecież
u nas nie brakuje.
Pieniądze na dofinansowanie zadań
w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej pochodzą z budżetu
województwa i co roku są przeka-
zywane gminom w formie dotacji
celowej na zadania inwestycyjne.

Marszałkowskie pieniądze dla strażaków ochotników
Zakupy, inwestycje, remonty – z tymi pieniędzmi da się to zrobić. 37 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Warmii i Mazur otrzymało z budżetu woje-
wództwa dodatkowe dofinansowanie w wysokości blisko 800 tys. zł. Wsparcie objęło również ochotników z powiatu olsztyńskiego. Umowy z burmistrzami i
wójtami gmin 28 sierpnia podpisał marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Od lewej: Gustaw Marek Brzezin maraszałek województwa warmińsko-mazur-
skiego przekazuje Gminie Olsztynek podpisaną umowę

Nie sposób nie wspomnieć o
trwającej przez całe wakacje re-
krutacji uczniów do liceów i tech-
ników, której towarzyszyły ogrom-
ne emocje, niepewność, często
rozczarowania uczniów i ich ro-
dziców. Zapamiętane zostaną pro-
blemy związane z przygotowa-
niem i organizacją pracy tych pla-
cówek w nowych uwarunkowa-
niach. Pomimo wysiłków bezpoś-
rednio odpowiedzialnych i zain-
teresowanych osób, trudno było w
szkołach zapewnić przyjazne wa-
runki dla nauki i rozwoju.
Efektem podwojonej liczby klas
pierwszych są przepełnione klasy,
niedobory lokalowe, trudności z
opracowaniem racjonalnego pla-
nu lekcji, a tym samym nauka do
późnego wieczoru. To tylko nie-
które niedogodności, jakich przyj-
dzie młodzieży doświadczyć w
tym i kolejnych latach. Do tego do-
chodzą problemy nauczycieli, ich
walka o szacunek i docenienie fi-
nansowe ich pracy.
W tym roku nastąpiło zderzenie i
nasilenie się negatywnych skutków
wprowadzanych zmian w oświa-
cie. A przecież na etapie konsultacji

i rozmów o reformie były one
przewidywane przez przedstawi-
cieli samorządów, dyrektorów
szkół, nauczycieli, przedstawicie-
li związków zawodowych i wielu
organizacji pozarządowych. Uwa-
gi posłów opozycji przedstawiane
podczas posiedzeń komisji sej-
mowych były lekceważone przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
a Minister Anna Zalewska w po-
śpiechu i konsekwentnie realizo-
wała jakże trudne do zaakcepto-
wania założenia i plany reformy.
Wierzę głęboko, że historia polskiej
edukacji rozliczy tych, którzy są
odpowiedzialni za te nieracjonal-
ne i szkodliwe zmiany uderzające
w ucznia i jego przyszłość, ude-
rzające w samorządy, dyrekcje
szkół i nauczycieli. No cóż, obec-
nie można już tylko gdybać. Mle-
ko się rozlało. Problemy organi-
zacyjne i finansowe narastają, a
zmienione w wyniku reformy pro-
gramy nauczania nie odpowia-
dają na potrzeby zmieniającej się
rzeczywistości. Dlatego też trzeba
zrobić wszystko, aby ten trudny
czas dla polskiej edukacji prze-
trwać, a jednocześnie szukać roz-

wiązań na złagodzenie skutków
wprowadzonych zmian.
Głównymi założeniami w pro-
gramie Platformy Obywatelskiej są
edukacja i sprawa uporządkowa-
nia polskiego systemu oświaty.
Nie są to plany związane z kolejną
reformą. Polska szkoła nie byłaby
w stanie przejść kolejnych rady-
kalnych zmian. Nie mówimy o re-
wolucji, ale o ewolucji.
Szkole potrzebna jest stabilizacja
organizacyjna, finansowa i kad-
rowa. Jeżeli po wyborach parla-
mentarnych będziemy mieli wpływ
na politykę oświatową, wówczas
uzdrowimy sytuację w szkołach.

Zaproponujemy szkołę demokra-
tyczną, przyjazną i nowoczesną.
Będziemy dążyć do rozwoju no-
woczesnej edukacji i wysokiej ja-
kości kształcenia, a to wymaga
przywrócenia prestiżu zawodu
nauczyciela. Konieczne są też
zmiany podstaw programowych,
które będą przygotowane przez fa-
chowców w danej dziedzinie, przy
konsultacji z nauczycielami – prak-
tykami i rodzicami. Należy od-
sunąć polityków od decydowa-
nia o tym, czego uczą się dzieci w
szkołach. Szkoła ma się zmieniać
wraz ze zmieniającym się światem
i to jest zadanie dla tych, których

będziemy wybierać w najbliższych
wyborach parlamentarnych.
Zawalczmy o nowoczesną szkołę
i edukacyjną przyszłość naszych
dzieci. W minionej kadencji od-
byłam szereg spotkań ze środo-
wiskami zainteresowanymi dobrą
edukacją – nauczycielami, młod-
zieżą, rodzicami, menadżerami
oświaty, znawcami rynku pracy.
Jako #DrużynaJutra jesteśmy już
całkiem solidnie przygotowani do
tego zadania. Jednak zawsze chęt-
nie wysłucham Państwa uwag
związanych z tematem nowej
szkoły. Szkoły bez polityki.

Anna Wasilewska

Uzdrowić polską szkołę
Rok szkolny 2019/2020 to kolejny rok wdrażania reformy oś-
wiaty, który niewątpliwie zapisze się w historii polskiej edu-
kacji. Od 2 września 2019 roku w liceach i pozostałych szkołach
ponadpodstawowych, rozpoczęli naukę uczniowie z dwóch
roczników, co pogłębiło istniejący już w szkolnictwie chaos,
a dla szkół wynikły nowe trudności organizacyjne, finansowe
i merytoryczne.

Anna Wasilewska poseł na Sejm RP

Lista gmin z woje-
wództwa warmiń-
sko-mazurskiego,
które otrzymały po-
moc finansową w
formie dotacji celo-
wych dla jednostek
OSP:
OSP Olsztynek
OSP Pluski
OSP Węgój
OSP Biesal
OSP Nowa Wieś
OSP Jonkowo
OSP Lutry,
OSP Kruzy,

OSP Kolno
OSP Dźwierzuty
OSP Długobór
OSP Barciany
OSP Kamińsk
OSP Płozy
OSP Krokowo
OSP Łabędnik
OSP Sępopol
OSP Liwa
OSP Bynowo
OSP Okartowo
OSP Wyszembork
OSP Zalewo
OSP Dobre
OSP Reszki

OSP Kruszewo
OSP Elgnowo
OSP Turznica
OSP Orneta
OSP Brodowo
OSP Gąski
OSP Słonecznik
OSP Susz
OSP Zalewo
OSP Grom
OSP Dąbrowy
OSP Banie
Mazurskie
OSP Reszel
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W ramach projektu zaplanowano stworzenie terenu rekreacyjnego, rewitalizację plaży
miejskiej, a także budowę budynku sanitarno-usługowego wraz z ciągami komuni-
kacyjnymi z wyposażeniem w elementy infrastruktury oraz sezonowym montażem
elementów małej architektury, jak np. żagle przeciwsłoneczne, przebieralnie itp. Zo-
staną wykonane zejścia w postaci schodów stalowych z istniejącego falochronu na
odtworzoną plażę, co ułatwi komunikację turystom oraz zapewnieni bezpieczeństwo.
Od istniejącego falochronu, po przebiegu istniejącej drogi z płyt ażurowych, zosta-
nie wykonany ciąg pieszy, pełniący funkcję promenady spacerowej, sięgającej do
połączenia z istniejącą drogą w okolicach istniejącego placu zabaw.
Po stronie północno-zachodniej projektowanej promenady zaplanowano strefę rek-
reacyjną z miejscem do kinezyterapii (leczenia ruchem) wraz ze strefą ćwiczeń. Po-
nadto po stronie południowo-wschodniej projektowanej promenady będą roz-
mieszczone urządzenia siłowni zewnętrznej typu: biegacz, wyciąg górny – wyciskanie
siedząc, orbitrek, twister-wahadło, wioślarz, drabinka – podciąg nóg, prasa nożna.
Pomiędzy budynkiem a istniejącym molem zaprojektowano strefę boisk o nawierzchni
piaszczystej.

Dodatkowo zaplanowano wybudowanie budynku jednokondygnacyjnego, partero-
wego, o konstrukcji drewnianej, dostosowanego do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Budynek będzie zaopatrzony w niezbędne media i sieci, umożliwiające użyt-
kowanie w sezonie. Będzie on przeznaczony na cele usługowe oraz jako węzeł sa-
nitarny wraz z toaletami i przebieralniami.
Ponadto na obszarze inwestycji zostaną wykonane ciągi piesze tworzące ścieżki spa-
cerowe. Teren inwestycji zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę oświet-
leniową oraz monitoring umożliwiający zachowanie bezpieczeństwa w trakcie eks-
ploatacji.
Wykonawcą prac budowlanych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Stanuch
Jan z Braniewa. W celu zachowania przejrzystości oraz sprawnego zarządzania i kie-
rowania kontraktem powołano inżyniera kontraktu – firmę EKO-INWEST s.c. z Elbląga.
Przekazanie placu budowy nastąpiło 9 września 2019 roku, a to oznacza, że prace
budowlane wkrótce się rozpoczną. Termin zakończenia robót budowlanych plano-
wany jest na miesiąc maj 2020 roku.

Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku
i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową

i plażą miejską we Fromborku

Na tym terenie zostanie zrealizowany projekt

Gmina Frombork jest w
trakcie realizacji projektu pn. „Uzdrowiskowy

teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z prome-
nadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku” dofinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 6 Kultura i
dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura
uzdrowiskowa. Całkowita wartość projektu
to ok. 3 mln 100 tys. zł, w tym kwota do-
finansowania w wysokości ok. 2 mln
601 tys. złotych.
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- Jak podsumowałby Pan ostatnie
cztery lata i czy uda się wyko-
rzystać zdobyte doświadczenia
na przyszłość?
- Pytania o mijające cztery lata, ale
też o plany i zamierzenia padają
także podczas licznych spotkań,
które odbywam z mieszkańcami
naszego regionu. O przyszłości
przesądzą jesienne wybory i ocena,
którą wystawią nam Państwo przy
urnach. Oczywiście intensywnie
pracujemy nad propozycjami pro-
gramowymi, które chcielibyśmy
wcielić w życie w kolejnej kadencji
Sejmu. Poznają je Państwo we
wrześniu. Tymczasem warto pod-
sumować stan realizacji umowy,
którą zawarliśmy z Polakami czte-
ry lata temu.
- Trudno nie zauważyć, że udało
się zrealizować część poprzed-
nich obietnic przedwyborczych. Z
jakim efektem?
- Zrealizowaliśmy zdecydowaną
większość złożonych obietnic wy-
borczych, co przyznają nawet nasi
oponenci. Pozwoliło nam to

osiągnąć to, co w moim przekona-
niu jest najcenniejsze - odbudować
zaufanie Polaków do instytucji
państwa. W rozmowach z Pań-
stwem spotykam się z oceną, że jes-
teśmy pierwszą ekipą rządzącą,
która faktycznie realizuje zobo-
wiązania złożone w kampanii wy-
borczej. Dla Polaków przede wszyst-
kim jesteśmy wiarygodni. Staramy
się odbudować zaufanie Polaków do
instytucji państwa także poprzez
skuteczną walkę z korupcją i rozli-
czanie afer, które postawiły pod zna-
kiem zapytania jego wiarygodno-
ść, a do których dopuścili nasi po-
przednicy. Mowa tu, chociażby o
aferzeAmber Gold, czy vatowskiej.
Obecnie reformujemy poszczegól-
ne instytucje tak, by działały w
sposób rzetelny i sprawny.
- Jak to wygląda dzisiaj?
- Nie ma naszej zgody na wielomi-
lionowe oszustwa i okradanie Po-
laków. Budowa zaufania to także
szereg pozornie drobnych zmian,
mających jednak duże znaczenie w
życiu codziennym

każdego z nas, chociażby w kon-
taktach z urzędami, wymiarem
sprawiedliwości czy przy prowa-
dzeniu działalności gospodarczej.
Przywracanie zaufania to wreszcie
poczucie, że państwo dba o swoich
obywateli, o dzieci, rodziny, osoby
starsze czy niepełnosprawne. To
niezwykle budujące, gdy w roz-
mowach podkreślacie państwo, że
Polacy wreszcie czują się gospoda-
rzami we własnym kraju, bo ich głos
jest słyszalny, podejmuje się z nimi
dialog i odpowiada na ich realne
potrzeby.
- Udało się skupić w ostatnich la-
tach na tych realnych potrzebach
polskich rodzin?
- Przez ostatnie cztery lata praco-
waliśmy dla rozwoju gospodar-
czego kraju oraz zwiększenia
poczucia bezpieczeństwa i poczu-
cia stabilności Polaków. Cele te
udało nam się osiągnąć dzięki
sprawnej realizacji wielkich pro-
gramów społecznych.
- Wielkie programy społeczne to
dość ogólne określenie. Może Pan

przytoczyć jakiś konkret-
ny przykład?
- Mowa tu przede wszyst-
kim o programie Rodzina
500+, który przyczynił się w
realny sposób do zmniej-
szenia skali ubóstwa wśród
polskich rodzin. Pozytywny
wpływ na poczucie bezpie-
czeństwa materialnego Po-
laków mają też inne przyję-
te przez nas rozwiązania
takie jak wyższa płaca mi-
nimalna, która w roku 2020
osiągnie wysokość 2450 zł,
co oznacza wzrost o 700 zł
w porównaniu do roku
2015, minimalna stawka
godzinowa przy umowach
zlecenia, trzynasta emery-
tura, darmowe leki dla se-
niorów, program Mieszka-
nie +, czy program Dobry
Start gwarantujący 300 zł na
wyprawkę szkolną. Zapew-
niliśmy wzrost wynagrodzeń
licznych grup zawodowych
wśród nich byli m.in. nau-
czyciele, czy służby mundurowe.
Dla firm wprowadziliśmy ponad
100 zmian w ramach Konstytucji
dla Biznesu. Wsparciem objęliśmy

też małe i średnie przedsiębiorstwa
mające możliwość korzystania z
najniższego w Europie podatku
CIT na poziomie 9%, czy tzw.

„Małego ZUS-u”.
- Są plany kontynuacji
działań zmierzających
w kierunku wsparcia
dla domowych
budżetów?
- Przed nami kolejne
rozwiązania, które
przełożą się na wyższe
zarobki: zerowy PIT dla
młodych, obniżka PIT z
18% na 17%, pod-
wyższenie kosztów
uzyskania przychodu,
czy też wyłączenie do-
datku stażowego z mi-
nimalnego wynagro-
dzenia. Te i wiele innych
rozwiązań przyjętych
przez nas na różnych
polach nie byłoby
możliwych bez rzetelnie
prowadzonej polityki
fiskalnej państwa, walki
z ogromną luką va-
towską powstałą za
rządów naszych po-
przedników, czy opo-

datkowania tych, którzy dotąd
mimo kolosalnych zysków podat-
ków w Polsce nie płacili, jak np. ban-
ki. red

Jerzy Małecki: Przede wszystkim jesteśmy wiarygodni
VIII kadencja Sejmu dobiega końca. W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej ocen i
podsumowań. Rozmawiamy o nich z Jerzym Małeckim – Posłem na Sejm RP z ramienia Pra-
wa i Sprawiedliwości.

Cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to stabilny wzrost
gospodarczy, rekordowe wpływy do budżetu, rekordowo ni-
skie bezrobocie i najniższy w historii deficyt budżetowy – mówi
Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki – To wywiązywanie się ze
złożonych obietnic. To dobry czas dla Polski.

Fot. Archiwum Biura Poselskiego

Rok temu 19 września 2018 ruszył
nabór wniosków w ramach rządo-
wego programu priorytetowego
Czyste Powietrze.
Czyste Powietrze to komplekso-
wy dziesięcioletni program, któ-
rego celem jest zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń wprowadzanych
do atmosfery przez domy jedno-
rodzinne. Program skupia się na
wymianie starych pieców i kotłów
na paliwo stałe oraz termomo-
dernizacji budynków jednoro-
dzinnych. Działania te nie tylko
pomagają chronić środowisko,
ale dodatkowo zwiększają do-
mowy budżet, dzięki oszczęd-
nościom finansowym.
Program skierowany jest do osób
fizycznych będących właściciela-
mi domów jednorodzinnych, lub
wydzielonego w budynku jed-
norodzinnym lokalu mieszkal-
nego, albo osób posiadających
zgodę na rozpoczęcie budowy
budynku jednorodzinnego. Do-

tacje i pożyczki są udzielane za
pośrednictwem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Po roku funkcjonowania progra-
mu Czyste Powietrze nadszedł
czas na podsumowanie działań
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie, jest to
również moment refleksji na ko-
lejne lata wdrażania programu.
Program wzbudził bardzo duże
zainteresowanie wśród społeczeń-
stwa. Tysiące właścicieli domów
jednorodzinnych z terenu woje-
wództwa zgłosiło chęć uzyskania
dotacji na wymianę starych pie-
ców na nowe, spełniające naj-
wyższe normy i ograniczające
emisję zanieczyszczeń do atmos-
fery oraz na towarzyszące prace
termomodernizacyjne.
Zacznijmy od podsumowania,
za nami:
• prawie 7 000 kont założonych na
portalu beneficjenta,

• ok. 2 700 przyjętych wniosków
o dofinansowanie,
• ok. 1600 podpisanych dwu-
stronnie umów o dofinansowanie,
• ponad 5 mln złotych wypłaco-
nych w formie dotacji i ponad 1
mln złotych w formie niskoo-
procentowanych pożyczek,
• ponad 150 przeprowadzonych
szkoleń mieszkańców oraz przed-
stawicieli jednostek samorządu te-
rytorialnego,
oraz niezliczona liczba konsulta-
cji przeprowadzonych w siedzibie
Funduszu oraz udzielonych in-
formacji telefonicznych.
Ktoś zapyta czy było warto? Z
pewnością każdy z pracowników
potwierdzi, że było. Bo Fundusz
tworzą ludzie z pasją, dla których
priorytetem jest ochrona środo-
wiska, edukacja ekologiczna oraz
walka ze smogiem. Ponadto od
naszych Beneficjentów otrzymu-
jemy dużo życzliwości i serdecz-
ności, która motywuje Nas do
dalszego działania.

Co dalej?
Czeka nas ocena tysięcy wnio-
sków o dofinasowanie złożonych

i przygotowywanych do złożenia
w ramach programu Czyste Po-
wietrze, ale w usprawnionym sys-
temie wdrażania. Po zmianach w
dokumentacji konkursowej obo-
wiązującej od 29 lipca br. gminy
na podstawie zawartych z woje-
wódzkimi funduszami ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
porozumień przyjmują wnioski o
dofinansowanie i dokonują ich
wstępnej weryfikacji.
Dodatkowo Beneficjenci nie będą
musieli przyjeżdżać do siedziby
funduszu, aby podpisać umowę
dotacji i wnieść prawne zabez-
pieczenie umowy. Okres kwalifi-
kowalności wydatków wydłużył
się do 30 miesięcy od daty
złożenia wniosku.
Z optymizmem patrzymy na inne
programy wdrażane przez Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej i
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie we współpracy z
Rządem. Liczymy, że odpowiedzą
na nie Państwo z tak dużym za-
interesowaniem jak na program
Czyste Powietrze. Program dofi-
nansowania instalacji fotowolta-
icznych w Polsce „Mój Prąd”,
Ogólnopolski program regene-
racji środowiskowej gleb poprzez
ich wapnowanie czy pożyczki
udzielane w ramach systemu
wsparcia działań ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej reali-
zowanych przez partnerów ze-
wnętrznych – REGION już są
uruchomione.
Nasza misja dbania o środowisko
poprzez oferowanie atrakcyjnych

form wsparcia przedsięwzięć
zgodnych z potrzebami ochrony
środowiska i przyrody w skali
lokalnej i regionalnej jest stale ak-
tualna. Pełną ofertę Funduszu
znajdziecie Państwo na stronie in-
ternetowej:http://wfosigw.olsztyn.
pl/ ; natomiast osoby zaintereso-
wane programem Czyste Po-
wietrze zapraszamy na portal be-
neficjenta dostępny pod adre-
sem:
https://portal.fundusz.olsztyn.pl/.
Łączy nas troska o środowisko na-
turalne regionu!

Dziękujemy za dotychczasową
współpracę.

Zarząd oraz pracownicy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Czyste Powietrze to kompleksowy dziesięcioletni program
VIII kadencja Sejmu dobiega końca. W przestrzeni publicznej
pojawia się coraz więcej ocen i podsumowań. Rozmawiamy o
nich z Jerzym Małeckim – Posłem na Sejm RP z ramienia Pra-
wa i Sprawiedliwości.
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Mieszkańcy od dłuższego czasu
mówili o konieczności remontu
tej ulicy. Jest to najkrótsza droga,
którą można dojechać z osiedla
Astronomów do Jeziora Wielo-
chowskiego, czy Górowa Iławec-
kiego i jest chętnie uczęszczana
także przez pieszych i rowerzys-
tów. Tutaj znajdują się ogrody
działkowe i siedziby kilku firm.
Niestety stan nawierzchni z roku

na rok jest coraz gorszy, co stwa-
rza zagrożenie dla podróżujących.
Wkrótce to się zmieni za sprawą
pieniędzy z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Gmina Miejska
Lidzbark Warmiński otrzymała na
ten cel dofinansowanie w wyso-
kości 3 004 084,00 zł, co stanowi
50% potrzebnej na remont kwo-
ty. Pozostałe brakujące środki
gmina będzie musiała dołożyć z

własnych pieniędzy. Burmistrz
Jacek Wiśniowski i wicewoje-
woda warmińsko-mazurski
Sławomir Sadowski podpisali 10
września umowy w sprawie prze-
kazania środków, Wkrótce roz-
poczną się prace budowlane.
Obok nowej drogi powstaną także
ścieżki pieszo-rowerowe, którymi
będzie można bezpiecznie i wy-
godnie dostać się do kąpieliska

miejskiego, bez ryzyka potrącenia
przez samochód. W tej chwili
piesi muszą chodzić poboczem.
Bezpiecznie po tym trakcie będzie
można poruszać się również w
porze nocnej. Dzięki środkom
na rozwój elektromobilności przy
drodze powstanie nowoczesne i
energooszczędne oświetlenie
uliczne.

red

Długo wyczekiwany remont ulicy
ruszy niebawem
Ulica Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim nareszcie doczeka się remontu. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać z Fun-
duszu Dróg Samorządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ale to nie wszystko. W przebudowie pomogą też środ-
ki na rozwój elektromobilności.

Symboliczne przekazanie środków odbyło się 10 września w Urzędzie Miejskim
w Lidzbarku Warmińskim.

W tym celu stworzona będzie
strefa lokalna, która będzie za-

wierała m.in. zewnętrzny stół do
gry w tenisa stołowego oraz piłka-

rzyki, grę w klasy wykonaną z
masy termoplastycznej, napra-
sowaną na chodniku. Dla pod-
trzymania zainteresowania ak-
tywnością ruchową w chłodniej-
sze dni zostanie udostępniony
budynek rekreacji indywidual-
nej.
Mobilna strefa ruchowa to różno-

rodne gry wykonane na matach.
W skład zestawu wchodzi gra
XXL- Segregacja Odpadów, któ-
ra pomaga pogłębić wiedzę z za-
kresu gospodarki dpadami. Na-
stępne gry to chińczyk, wyspa
skarbów, rzut woreczkiem do
celu oraz rozgrzewka. Ta ostatnia,
poprzez zabawę zapewnia dużą

dawkę aktywności fizycznej.
Projekt- a właściwie jego mobil-
na część- została dodatkowo
przedstawiona mieszkańcom gmi-
ny Świątki i Łukty podczas "Nocy
Kupały" w Skolitach oraz Pikniku
Militarnego w Pelniku.
Oprócz przestrzeni do gier i za-
baw nasadzone zostaną drzewka
iglaste oraz bluszcz pospolity.
Inicjatorką projektu była Danu-
ta Wycech, wieloletnia była pre-

zes Stowarzyszenia Ogniwo Sko-
lity przy współpracy z mieszkań-
cami wsi Garzewo. Uroczystego
otwarcia i podsumowania pro-
jektu dokonała Jolanta Karpińska,
obecna prezes Stowarzyszenia
Ogniwo Skolity w Skolitach.
Mieszkańcy wsi Garzewo bardzo
chętnie włączyli się we wszelkie
prace związane z realizacją
przedsięwzięcia. jako wolonta-
riusze. rav

W Garzewie wiedzą, że ruch to zdrowie
Stowarzyszenie „Ogniwo Skolity” w Skolitach(gm. Świątki) uzyskało grant w wysokości 49 326,00 zł z LGD Stowarzyszenie
Kraina Drwęcy i Pasłęki w Łukcie na realizację projektu "Garzewo - lokalna i mobilna strefa aktywności ruchowej". Projekt
ma zachęcić mieszkańców do aktywnych form wypoczynku.

OGŁOSZENIE
W związku z planowanym remontem budynku Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy
ul. Świętochowskiego 14 uprzejmie informujemy, że Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
oraz Referat Finansów został przeniesiony do budynku przy ul. Plac Młyński 6 (przy amfiteatrze)

i tam prosimy załatwiać sprawy związane z działalnością w/w referatów.
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, stanowisko ds. mieszkaniowych, oraz stanowisko

ds. zarządzania kryzysowego zostało przeniesione na ul. Ratuszową 2 (stary ratusz) inne zmiany
będą podawane na bieżąco.

Informacje można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim pod nr tel. 89-767-85-00
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Dziękczynną Mszę św. odpra-
wiono w kościele parafialnym w
Świątkach pw. św. Kosmy i Dami-
ana celebrowaną przez probosz-
cza ks. Eugeniusza Bartusika. Z
kościoła do Parku Wiejskiego w
Świątkach ruszył korowód wień-
ców dożynkowych poprzedzany
przez Orkiestrę Dętą OSP z
Zielonki Pasłęckiej.
Starostami tegorocznych dożynek
w Świątkach zostali Irena i Jan Us-
tianowscy, rolnicy z Gołogóry,
którzy zgodnie z tradycją przeka-
zali dorodny bochen chleba gos-
podarzowi dożynek wójtowi
Gminy Świątki Sławomirowi
Kowalczykowi. Witając zaprzyjaź-
nionych gości z Ukrainy wójt pod-
kreślił, że niedawno młodzież ze
Świątek gościła w Jamnicy i wzięła

udział w turnieju piłki nożnej.
Podczas powitania ze strony gości
padły ciepłe słowa o zawiązanej już
przyjaźni i chęci dalszej
współpracy z Gminą Świątki.
Ukraińcy zapewniali też, że
Ukraina politycznie obrała kurs na
zachód i chce wejść do Zjednoczo-
nej Europy. Przed występem ukra-

ińskich zespołów taneczno-wokal-
nych wspaniały popis umiejętności
dały świątkowskie przedszkolaki,
które wystąpiły w programie war-
mińskich tańców i pieśni w regio-
nalnych strojach, sprawiając
najwięcej radości swoim rodzi-
com.

Tradycyjnie wyróżnienia za swój
trud otrzymali rolnicy z Gminy
Świątki, których wójt Sławomir
Kowalczyk uhonorował pa-
miątkowymi dyplomami i meda-
lami. W konkursie na wieniec
dożynkowy zwyciężyło sołectwo
Kalisty. Pozostałe wieńce dożyn-

kowe, których było w tym roku
wyjątkowo dużo również zasługi-
wały na uznanie, ze względu na
pomysłowość, misterne wykona-
nie i staranność w doborze natu-
ralnych materiałów do ich
wykonania. Większość sołectw
miała swoje stoiska z domowymi
nalewkami, wypiekami i jadłem.
Zabawa jak zwykle w Świątkach
przednia i nawet deszcz nie był
przeszkodą dla większości miesz-
kańców, którzy przybyli na do-
roczną imprezę zaopatrzeni w

parasole, tłumnie gromadząc się
pod sceną. Na zakończenie wielu
atrakcji z pokazem mody i wystę-
pami muzycznymi, jako gwiazda
wieczoru pojawił się na scenie ze-
spół Extazy.
Organizatorami tegorocznych
dożynek była wspólnie z Gminą
Świątki, Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Świątkach, która odpo-
wiadała za całość dożynkowego
programu i część organizacyjną.

rad

Deszcz nie był przeszkodą, bo dożynki
w Świątkach są tylko raz w roku
Tegoroczne Gminne Dożynki w Świątkach miały międzynarodowy akcent. Z okazji Święta Plonów do Świątek zawitała de-
legacja z zaprzyjaźnionej od kilku lat gminy Jamnica z Ukrainy. Na scenie było z tego powodu kolorowo i muzycznie, bo goś-
cie zaprezentowali swój folklor w pełnej odsłonie i na wysokim poziomie artystycznym.



10 16.09.2019-25.09.2019 r. numer 154 www.gwarminska.pl www.facebook.com/wgwarminska



www.facebook.com/wgwarminska 16.09.2019-25.09.2019 r. numer 154 www.gwarminska.pl 11

Hotel Kopernik znajduje się w samym
sercu Centrum Olsztyna i jest najlepiej
położonym Obiektem hotelarsko
- konferencyjnym w naszym regionie.

Hotel Kopernik po-
siada osiem funkcjo-
nalnych klimatyzo-
wanych sal z pełnym
wyposażeniem mul-
timedialnym, profes-
jonalnym nagłośnie-
niem, możliwością
zaciemnienia każdej z
sal, bezprzewodo-
wym Internetem.

Na większe spotkania i uroczystoś-
ci Hotel dysponuje salą konferen-
cyjno-bankietową, która przyjmie
do 250 Gości w ustawieniu bankie-
towym i do 400 w ustawieniu kon-
ferencyjnym.

Funkcjonalność sal Hotelu Kopernik
pozwala obsłużyć jednocześnie od
20 do 650 Gości.
Na kameralne spotkania zapraszamy do naszych
vip- roomów.
Warto wspomnieć również o klimatycznej re-
stauracji „Kopernik”, w której nasi kucharze
podadzą Gościom dania kuchni polskiej i euro-
pejskiej.

Nasza kadra profesjonalnie przygotuje każde
spotkanie rodzinne, biznesowe oraz wszelkie
przyjęcia okolicznościowe: studniówki, bale,
spotkania integracyjne.

Już teraz zapraszamy na bal andrzejkowy,
który odbędzie się 30 listopada w Sali
bankietowej naszego Hotelu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

HOTEL KOPERNIK
ul. Warszawska 39

10-081 Olsztyn
Dział marketingu: 887-211-293
marketing@hoteleolsztyn.info

www.hotelkopernik.info

Prezes Zarządu Spółki
Hotele Olsztyn
– Bartłomiej Wasilewski.
- Serdecznie zapraszam
do skorzystania
z naszych usług.
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PRACA SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o niepełnos-
prawności. Podejmę pracę jako dozor-
ca, wraz z zamieszkaniem z małą odpłat-
nością.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 KUPIĘ

SKUP zboża, bobik, kukurydza, groch,
min. 20t, zapewniam transport, tel.
504082106.
MONETY złote i inne kupię. D.H Jakub
numizmatyka, tel.601614839.

INNE SPRZEDAM

CZUJNIKI czadu (tlenku węgla), czuj-
niki dymu (przeciwpożarowe), tel.508-
657-160.

USŁUGI

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

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

ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-
743-011.

- Na najbliższy sezon przygotowaliśmy trzy premiery
i coś co jest taką formą pośrednią, pomiędzy spekta-
klem a próbą czytaną. Pierwszą premierą będzie ad-
aptacja powieści Jo Nesbo i będzie to spektakl pt.
„Doktor Proktor i niemal ostatnie święta”. Bohater
serii, wraz z przyjaciółmi będą ratować święta przed
zakusami chciwych kapitalistów, którzy wykupili do
nich prawa i chcą je zawłaszczyć. Spektakl będzie miał
premierę przed świętami i będziemy go grali w całym
sezonie świątecznym – powiedział Andrzej Bartni-
kowski, Dyrektor Teatru Lalek w Olsztynie.
Kolejną premierą będzie spektakl, który powstał na
tekście w ramach pracowni dramatu. Jest to tekst
Katarzyny Matwiejczuk pt. „Mamoty”. Jest to ciepła
historia dla dzieci o poszukiwaniu własnej tożsa-
mości. Trzecia premiera będzie próbą przeniesienia
francuskiego picturebooka pt. „Miłość, na scenę przy
pomocy epidiaskopów”. Będzie to coś w rodzaju ani-
macji tworzonej na żywo przez autorów.
- Na sam koniec sezonu zaplanowaliśmy festiwal czy-
tań dramatów. Chcielibyśmy po raz kolejny olsztyń-
skiej widowni zaprezentować naszą pracownię
dramatu. Chcemy dać szansę młodym dramaturgom,
na to, żeby ich teksty miały pierwsze zetknięcie ze
sceną. W czytaniu będą brali udział nasi aktorzy –

dodaje Andrzej Bartnikowski.
Na początek sezonu artystycznego można oglądać
wernisaż “Z Duchem (do) Teatru”. Wystawa w ko-
miksowy sposób przedstawia teatr i to co się w nim
dzieje. – Wernisaż powstał na podstawie książki,
którą wydałam w 2017 roku. Na wystawie jest dwa-
naście plansz, które w komiksowy sposób przedsta-
wiają pojęcia związane z teatrem – mówi Nika
Jaworowska-Duchlińska, autorka prac.
Książka “Z Duchem (do) Teatru“ jest do nabycia w
Olsztyńskim Teatrze Lalek.
Sytuacja finansowa Olsztyńskiego Teatru Lalek
dalej jest bardzo trudna
- Sytuacja była i jest nieciekawa. Na razie nie mam
żadnych nowych informacji. Odbyło się jedno spot-
kanie z Prezydentem Olsztyna w tej kwestii, ale bar-
dziej było ono wstępem. Bardzo liczę na to, że kolejne
spotkania się odbędą i mam nadzieję, że miasto znaj-
dzie sposób na to, żeby jedyny w województwie teatr
lalkowy podnieść do góry – mówi Andrzej Bartni-
kowski.
Odnośnie ewentualnego remontu Teatru Lalek w
Olsztynie, bądź przeniesienia go w inne miejsce, nie
toczą się żadne rozmowy.

raf

Rozpoczął się nowy sezon
artystyczny w Olsztyńskim
Teatrze Lalek
W Olsztyńskim Teatrze Lalek wystartował nowy sezon artystyczny. Będziemy mogli w nim zo-
baczyć trzy premiery.

Od prawej: Anna Ratkowska-Filipowicz zastępca dyrektora, Andrzej Bartnikowski dyrektor Teatru Lalek w Olsztynie
i Nika Jaworowska-Duchlińska, autorka wernisażu
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Na początek Mistrzostw Europy
Sandra Kruk pokonała Rosjankę
Darię Abramową. Jest to bardzo
utytułowana zawodniczka, więc
poprzeczka była podniesiona bar-
dzo wysoko. Polka jednak walkę
wygrała i w następnej rundzie
zmierzyła się z Białorusinką Heliną
Brujewicz.
- Jest to bardzo siłowa zawodniczka.
Toczyłyśmy zacięty bój. Było bardzo
dużo wymian. Moja przeciwniczka
miała bardzo silny cios, więc byłam
bardzo zmęczona po tej walce, ale
najważniejsze, że wygrałam ją 3:2
– mówi Sandra Kruk.
Najwięcej kontrowersji wywołała

półfinałowa walka z włoszką Irmą
Testa. Bokserka dysponowała lep-
szymi warunkami fizycznymi od
Polki, ma bardzo niewygodny styl,
więc nasza bokserka musiała sporo
się nabiegać po ringu, by się do niej
„dobrać”. Tempo walki było bardzo
duże. Sędziowie przyznali wygraną
Włoszce, chociaż wielu ekspertów
się z tym nie zgadzało.
- Jest bardzo duży niedosyt, ponie-
waż uważam, że tej walki nie prze-
grałam. Pierwsza runda należała
do mojej przeciwniczki, ale dwie
następne według mojego odczucia,
należały do mnie. Sędziowie nie-
stety zdecydowali inaczej- mówi

Sandra Kruk.
Czasu na odpoczynek dużo nie
ma, ponieważ Polka weźmie udział
w Igrzyskach Wojskowych – W

tym samym czasie odbywają się
Mistrzostwa Świata w Rosji, ale dla
mnie ważniejszy jest występ na Ig-
rzyskach Wojskowych. Niestety nie

dałabym rady wystartować na obu
tych imprezach- dodaje polska bo-
kserka.
W lutym przyszłego roku będą

miały miejsce kwalifikacje do Ig-
rzysk Olimpijskich w Tokio. San-
dra Kruk ma nadzieje, że wywalczy
awans i w nich wystartuje. raf

Sandra Kruk 
wywalczyła
brązowy medal
Mistrzostw 
Europy
W ubiegłym tygodniu w pod madryckim Alcobendas odbyły się
XII mistrzostwa Europy w boksie kobiet. Brązowy medal wy-
walczyła pochodząca z Elbląga, Sandra Kruk. 

Sandra Kruk z brązowym medalem

REKLAMA 


