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W grudniu 2017 r. przedłożyliśmy prezydentowi i Radzie Miasta projekt zmian w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
dostosowujących dotychczasowe przepisy do prawomocnego wyroku sądu. Do dnia dzisiejszego radni z tzw. koalicji rządzącej w Radzie Miasta,
wymienieni w apelu, który zamieszczamy poniżej (opublikowany w „Gazecie Olsztyńskiej” 7.10.2016 r.), jak również radni będący w tzw. opozycji,
nie podjęli żadnych działań legislacyjnych.
Apel Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 2112 mieszkańców jej zasobów do Prezydenta i Radnych koalicji rządzącej w Radzie Miasta Olsztyna: Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego: Halina Ciunel, Maja Antosik, Danuta Ciborowska, Łukasz Łukaszewski, Joanna Misiewicz, Robert Szewczyk, Jan Tandyrak, Ewa Zakrzewska, Klubu Radnych
ponad Podziałami: Zbigniew Dąbkowski, Mirosław Gornowicz, Wanda Jabłońska, Marian Zdunek.
Apelujemy odokonanie zmian obowiązujących przepisów prawa miejscowego wzakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
• sankcjonujących łamanie podstawowych zasad konstytucyjnych – zasady równości wobec prawa określonej wart. 32 Konstytucji RP, poprzez stosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec
mieszkańców budownictwa wielorodzinnego;
• zmuszających administratorów budownictwa wielorodzinnego do składania fałszywych oświadczeń wzakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, apoprzez to zmniejszanie wpływów
do budżetu miasta oraz narażanie tychże administratorów na odpowiedzialność karną (art. 271 Kodeksu karnego) oraz podatkową;
• pozwalających stosować wobec mieszkańców budownictwa wielorodzinnego odpowiedzialność zbiorową, aprzez to zmuszających tychże mieszkańców do składania fałszywych oświadczeń
izmniejszania ztego tytułu wpływów do budżetu miasta.
Informujemy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wOlsztynie wskładzie: przewodniczący sędzia WSA Wojciech Czajkowski, sędziowie: sędzia WSA Ryszard Maliszewski, sędzia WSA Renata
Kantecka prawomocnym wyrokiem zdnia 16 czerwca 2016 roku stanął na straży prawa, zobowiązując prezydenta Olsztyna do zaprzestania stosowania odpowiedzialności zbiorowej wobec mieszkańców
budownictwa wielorodzinnego.
Przypominamy, iż zgodnie ze składaną przysięgą zobowiązali się państwo „obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie iuczciwie, mając na względzie dobro gminy ijej mieszkańców.
Wobec powyższego apelujemy ojak najszybsze podjęcie działań naprawczych.

Wzwiązku zpowyższym, realizując uchwałę X Walnego Zgromadzenia OSM z2018 roku wsprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do pisemnego wystąpienia zzapytaniem
do radnych kadencji 2014-2018 iprezydenta Olsztyna, ponownie startujących wwyborach, oraz do kandydatów startujących po raz pierwszy na radnych ina prezydenta Olsztyna
wwyborach samorządowych na kadencję 2018 – 2023, wsprawach dotyczących dyskryminowania mieszkańców budownictwa wielorodzinnego, anastępnie poinformowania
mieszkańców ozajętym przez nich stanowisku, informujemy, że Spółdzielnia wdniu 4.10.2018 r. wystosowała pytania dotyczące rozwiązania problemu „śmieciowego”
(pozostawienie obecnych przepisów spowoduje drastyczny wzrost opłat śmieciowych dla mieszkańców budownictwa wielorodzinnego) oraz innych istotnych problemów
mieszkańców budownictwa wielorodzinnego.
Gotowość rozwiązania problemów przedstawionych wpytaniach wyraziły kandydatki na prezydenta Olsztyna Beata Bublewicz iMonika Falej. Spośród kandydatów na radnych
współpracę zadeklarowali: wszyscy kandydaci zKWW Wspólny Dom; Michał Wojciechowski oraz Artur Zakrzewski, Tomasz Traczyk, Piotr Kosztowny zKWW Kukiz’15;
Irena Petryna zKWW Piotra Grzymowicza.
Pytania oraz odpowiedzi udzielone na te pytania przez kandydatów wyrażających gotowość do współpracy znajdują się na stronie OSM – www.osm.olsztyn.pl.
Woli współpracy przy rozwiązywaniu problemów przedstawionych wpytaniach nie zadeklarowali pozostali kandydaci na prezydenta: Krzysztof Kacprzycki, Andrzej
Maciejewski, Tomasz Pitura, Piotr Grzymowicz, Czesław Jerzy Małkowski, Michał Wypij.
Nie zajęli stanowiska (oprócz wymienionych wyżej) kandydaci na radnych zKKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska; KWW Kukiz’15; KWW Piotra Grzymowicza;
KW Prawo iSprawiedliwość; KKW SLD Lewica Razem; KWW Olsztyn Kocham; KWW Czesława Jerzego Małkowskiego.
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SZYKUJĄ SIĘ KOLEJNE ZMIANY

Młodzi Odkrywcy na uniwersytecie

REGION ||

NAUKA || Wykłady on-line i wideokonsultacje to stały elemenet procesu edukacyjnego.
Naukowcy z Wydziału Biologii UWM zainaugurowali przedsięwzięcie dla uczniów.
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ie wszystkie szkoły mogłyby dojechać na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, aby
wziąć udział w przygotowanych dla nich zajęciach.
Większość bez problemu będzie jednak mogła zorganizować w swoich klasach zajęcia
on-line. — Kiedy autobusy
nie dochodzą, to internet na
szczęście dochodzi — mówi
prof. Stanisław Czachorowski, kierownik tego projektu.
— I w ten sposób możemy
pomóc środowiskom, które
są najbardziej defaworyzowane w dostępie do wiedzy.
Otwieramy się także na dzieci
z różnymi formami niepełnosprawności. Bo nie wybieramy najlepszych. Wiedza potrzebna jest każdemu i trzeba
dać każdemu taką szansę.
W sobotniej inauguracji (6
października) wzięły udział
dzieci ze szkół podstawowych
w Dywitach, Lamkowie, Stawigudzie i Szczytnie. — Może
dzięki takim projektom dzieci
zaprzyjaźnią się nie tyle z samą
szkołą, ile z pasją zdobywania

wiedzy — mówi Grażyna Binek, przewodnicząca Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej
w Dywitach.
— UMO to projekt ministerialny, a my musieliśmy
określić naszego odbiorcę
i dostosować do niego program kształcenia — wyjaśnia
Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Biologii i Biotech-

nologii UWM prof. Aleksander Świątecki. — To wyzwanie, bo najtrudniej jest
przecież opowiadać o rzeczach
trudnych łatwo i przystępnie.
W ramach UMO będą trzy
semestry zajęć, dwa festiwale
naukowe oraz dwa obozy letnie dla dzieci na terenie naszego Uniwersytetu. Dodatkowo
powstanie także sześć ka-

wiarni naukowych w terenie.
Chcielibyśmy zaprosić także
samorządy do uczestniczenia
w tym projekcie podnoszącym
jakość przyszłych kadr w terenie. Żeby to samorządy przejęły ﬁnansowanie UMO, kiedy
nasz uniwersytecki projekt już
się zakończy - podsumowuje
prof. Czachorowski.
Łukasz Czarnecki-Pacyński

zesnastego października
na trasę Olsztyn — Olsztynek powrócą pociągi. Rozpoczną się natomiast
prace na odcinku Olsztynek
— Działdowo przez Nidzicę.
Kolejarze informują, że na
tym odcinku będzie funkcjonować autobusowa komunikacja zastępcza. Pociągi mają
wrócić na trasę w lipcu 2019
roku.
— Autobusy komunikacji
zastępczej będą kursować
zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy, który został
ułożony w taki sposób, aby
pasażerowie POLREGIO jak
najmniej odczuli niedogodności związane z tymczasowym brakiem połączeń kolejowych — zapewniają Polskie
Koleje Państwowe.
W komunikacie czytamy też,
że od 16 do 29 października

na odcinku Morąg — Małdyty
będą prowadzone prace remontowe, także z wprowadzoną autobusową komunikacją
zastępczą. Ponadto od 21
października będą kontynuowane prace modernizacyjne
na odcinku Szczytno — Ełk.
Tutaj planowany termin zakończenia robót przewidywany jest na sierpień 2019 roku.
Przejazd w autobusach komunikacji zastępczej, tak jak
dotychczas oznakowanych
logo POLREGIO, będzie
odbywał się na podstawie
ważnych biletów kolejowych. Rozkłady z aktualnym
rozkładem jazdy znajdą się
na każdym przystanku kolejowym. Przewoźnik zastrzega
jednak, że w autobusach nie
będzie możliwości przewozu
rowerów i wózków.
Kajot

