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Ukrywane listy już nie będą tajne

Koniec
z tajemnicą
Kim są sędziowie z Olsztyna, którzy poparli kandydatów do upolitycznionej KRS?
Tomasz Kurs
W środę publikację utajnionych list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa zapowiedziała marszałek Sejmu.
Wcześniej prorządowy portal wpolityce.pl
opublikował nazwiska 361 sędziów, którzy
poparli kandydatury do przejętej przez PiS
KRS. Na liście jest 17 sędziów z Olsztyna
oraz regionu. O kilku wiadomo od dawna,
że udzielili poparcia kandydatom do neo-KRS. To przede wszystkim Maciej Nawacki, który za „dobrej zmiany” został prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie, a potem sam podpisał się pod własną kandydaturą i wszedł do neo-KRS. Jest też czworo sędziów z Sądu Rejonowego w Olsztynie
– Anna Pałasz, Joanna Urlińska, Katarzyna
Zabuska oraz Krzysztof Bieńkowski – którzy pod listami Nawackiego się podpisali,
ale potem wycofali swoje poparcie, o co też
jest spór, bo Nawacki twierdzi, że poparcia
wycofać nie można.
Sędziów z Olsztyna, którzy poparli
kandydatów do neo-KRS i dzięki „dobrej
zmianie” coś zyskali, nie ma wielu. W tym
gronie wymieniany jest Tomasz Koszewski. To on na zebraniu sędziów w ubiegły
piątek, gdy prezes Nawacki rwał projekty uchwał w obronie Pawła Juszczyszyna
i przeciw politycznej „reformie” sądow-
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Dodatek na stronie
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nictwa, jako jedyny ze zgromadzonych
stanął po stronie Nawackiego. Koszewski
nie jest wyróżniającym się sędzią, czego
dowodem jest przewlekłość prowadzonych przez niego spraw. Gdy więc chciał
iść na delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości, kolegium sędziów z Olsztyna wydało o nim negatywną opinię. Mimo
to w 2018 r. przeszedł do resortu Ziobry
i dopiero, gdy o kulisach awansu zrobiło
się głośno, został zdegradowany i wrócił
do Olsztyna. Miał również na sumieniu
sprawę w związku z zarzutami o uchybienie godności sprawowanego urzędu.
Pójść miało też o skargi sąsiadów na zakłócanie spokoju i porządku. Postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie zostało
jednak w grudniu umorzone, bo rzecznik dyscypliny nie doszukał się niczego, co uzasadniałoby ukaranie sędziego.
Druga, której pozycja za „dobrej zmiany” się poprawiła, a jej nazwisko też jest
na listach neo-KRS, to sędzia Iwona Nowak, kojarzona w olsztyńskim sądzie jako osoba z kręgu prezesa Nawackiego.
Najpierw została przewodniczącą wydziału gospodarczego Sądu Rejonowego
w Olsztynie, a potem – mimo słabej opinii
wizytacyjnej, dotyczącej jakości jej pracy – otrzymała awans na sędziego Sądu
Okręgowego w Olsztynie. l

Są wśród nas
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Z hejtem
damy sobie
radę sami

Pogarda
dla sądu
w sądzie

Znane stowarzyszenie chciało wesprzeć
władze miasta w działaniach przeciw rasizmowi i nienawiści, bo i w Olsztynie zdarzają się przypadki ksenofobii. Olsztyński
ratusz uznał jednak, że pomocy fachowców w tych działaniach nie potrzebuje.
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Zobaczyłem, jak jeden facet drze na wizji
uchwałę 31 sędziów. To nie przypadek. Chodzi o to, żeby pokazać, że nie ma już sądu,
ale jest wola obergubernatora, który ma
umocowanie ojca narodu. A jeżeli nie ma
sądu, nie ma też kontroli nad władzą.
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Olsztyn poradzi sobie sam?

W SKRÓCIE

Z hejtem na własną rękę
Ratusz uznał, że nie
potrzebuje pomocy fachowców w działaniach
przeciwko rasizmowi
i nienawiści.
Robert Robaszewski
W przeddzień rocznicy zamachu na
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz mówił w rozmowie z Onet.
pl: „Nie możemy pozwolić sobie na
to, by w życiu społecznym było miejsce na hejt. W każdym przypadku należy o tym głośno mówić i to piętnować”. Podkreślił przy okazji, że ważne w tej kwestii byłoby wsparcie organizacji pozarządowych. Działające od prawie ćwierć wieku ogólnopolskie antyrasistowskie i antyfaszystowskie Stowarzyszenie Nigdy Więcej potraktowało tę wypowiedź jak
zachętę i wysłało do prezydenta Olsztyna list z propozycją współpracy.

Ksenofobia na stadionie
i w autobusie
Podpisana pod listem Anna Tatar
zachęca w nim, aby Olsztyn przyłączył się do Europejskiej Koalicji
Miast Przeciwko Rasizmowi, powstałej w grudniu 2004 r. z inicja-

tywy UNESCO. „Jeśli Olsztyn stałby
się jej częścią, miałoby to symboliczne znaczenie i stanowiłoby przykład
dla innych miejscowości w regionie
i całym kraju” – uzasadnia.
Nigdy Więcej zapowiedziało,
że może przeprowadzić spotkania z pracownikami olsztyńskiego transportu miejskiego. Statystyki pokazują bowiem, że do napaści
ksenofobicznych często dochodzi
właśnie w autobusach i tramwajach, a kierujący nimi nie wiedzą,
jak mają się zachować. Na przykład w Warszawie w tramwaju pobity został znany polski naukowiec
tylko za to, że rozmawiał ze znajomym po niemiecku. Choć nie było
wątpliwości, kto jest oﬁarą, a kto napastnikiem,podszedł do niego motorniczy i zażądał, by profesor „wyszedł się bić na zewnątrz”.
Nigdy Więcej było także gotowe
prowadzić działania wśród przedstawicieli olsztyńskich klubów sportowych. Propozycja padła nie bez
powodu, bo na meczach piłkarskich do ksenofobii dochodzi regularnie, także w Olsztynie. Wystarczy przypomnieć wywieszanie
przez kibiców Stomilu obraźliwych
transparentów na stadionie miejskim przy Piłsudskiego. Co ważne, za te wszystkie działania miasto nie musiałoby płacić stowarzyszeniu ani złotówki.

Władze tylko mówią
Mija miesiąc od wysłania pisma.
Odpowiedzi brak. Nam ratusz przyznał, że współpracą ze stowarzyszeniem nie jest zainteresowany. – Olsztynianie wielokrotnie udowadniali,
że są ludźmi tolerancyjnymi i promującymi ideę równości – przekonuje Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa magistratu. I wy-

Z inicjatywą pomocy
wyszliśmy do władz
polskich miast po
zabójstwie prezydenta
Adamowicza.
Zainteresowanie było,
ale gdy emocje po
tragedii opadły, chęć
współpracy się rozmyła
ANNA TATAR
Stowarzyszenie Nigdy Więcej

OLSZTYN

Koniec szefa PiS

licza, że licealiści z Olsztyna manifestowali otwarte poglądy podczas
tęczowego piątku, hasło „Stop nienawiści” od dawna widnieje na Teatrze im. Stefana Jaracza, mieszkańcy licznie uczestniczyli w zgromadzeniach przeciw nienawiści, które miały związek ze śmiercią Pawła
Adamowicza. – To tylko kilka przykładów, bo wielu naszych mieszkańców ma otwarte umysły i głośno promuje różnorodność oraz
odmienność – dodała rzeczniczka.
Anna Tatar przyznaje, że ręce jej
opadają, kiedy słyszy takie uzasadnienie. Ale zaskoczona nie jest, bo
nie tylko Olsztyn odrzucił pomoc
stowarzyszenia. – Z podobną inicjatywą po zabójstwie prezydenta Adamowicza wyszliśmy do prezydentów największych polskich
miast. Na początku było duże zainteresowanie pomysłem, ale gdy
emocje po gdańskiej tragedii opadły, chęć współpracy się rozmyła
– wspomina.
Jej zdaniem władze miast bardzo chętnie deklarują udział w walce z nienawiścią i przemocą, ale wyłącznie na potrzeby medialne i tylko wtedy, gdy wydarzy się coś złego. Kiedy jednak pojawia się propozycja działań, by tej nienawiści zapobiegać, za ich deklaracjami nie
idą konkrety. – To bardzo niepokojąca sytuacja – komentuje Tatar. l

Jerzy Szmit przestanie być
prezesem okręgu olsztyńskiego
PiS. Jak nas informuje kilka
źródeł, jego los jest przesądzony, o czym zdecydował Jarosław Kaczyński. Niektórzy
twierdzą, że oficjalne ogłoszenie
tej wiadomości ma się odbyć
w czasie partyjnego balu karnawałowego w najbliższą sobotę. Obojętnie jednak, czy
dojdzie do tego już w sobotę,
będzie to koniec epoki, bo
Szmita można wręcz uznać za
wiecznego prezesa. Z jednej
strony do perfekcji opanował
więc rozgrywki partyjne, z drugiej PiS pod jego kierownictwem
nie był w Olsztynie konkurencją
dla PO. W końcu zaczął też
tracić pozycję na rzecz innej
prawicowej partii, Porozumienia
Jarosława Gowina. Kto obejmie
schedę po Szmicie? Być może
na krótko Leonard Krasulski,
wpływowy poseł PiS z Elbląga.
Ale wśród najbardziej prawdopodobnych kandydatów wymieniani są poseł Jerzy Małecki,
Grzegorz Smoliński, wcześniej
olsztyński radny, a także Marek
Nowacki, kurator oświaty. Ze
Szmitem znaczenie w partii
stracą kontrowersyjni działacze
jak radni Dariusz Rudnik i Jarosław Babalski. l
Tomasz Kurs

Znak: GGR.6851.1.2020

Pani Elżbiecie i Panu Kazimierzowi
Borajkiewicz
wyrazy szczerego współczucia
z powodu straty ukochanej

Córki Marty
Myślami i sercem jesteśmy z Państwem…
Anna, Marzena, Renata, Sylwia i Krzysztof
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z domu Kowalczyk
ukochana Żona, Córka, Mama, Babcia, Siostra, Ciocia
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się
we wtorek 18 lutego 2020 o godz. 14.00
w Alzey-Heimersheim, Niemcy.
Pogrążona w smutku
Rodzina

nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 65) informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki wywieszono
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki,
przeznaczonych do użyczenia bez przetargu.
Wykaz dotyczy części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 379/1
położonej w Mikołajkach, obręb Mikołajki z przeznaczeniem na cele statutowe.
Łączna powierzchnia użyczenia ok. 1300 m2.
REKLAMA 33990877

O G Ł O S Z E N I E
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

STAROSTA OSTRÓDZKI informuje:
Murarzy, brygady murarskie, dobre
zarobki zatrudnię Warszawa 505 948 629
Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601

Irena Voss

Burmistrz Miasta Mikołajki
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

- Koparko-ładowarka CATERPILLAR
432F2 JOYSTICK TURBO, r.2016
- Koparko-ładowarka JCB 3CX JOYSTICK,
r.2016
- Ładowarka teleskopowa JCB 535-125,
12m, r.2018
- Ładowarka teleskopowa JCB 535-125,
12m, r.2016
- Ładowarka teleskopowa JCB 535-125,
12m, r.2014
- Podwozie Mercedes Actros 2543, 6x2,
EURO 6, BDF, rama 7,4m, r.2016
- Chłodnia Mercedes Actros 2545, 6x2,
EURO 6, 20 EUROPALET, r.2016
- Mercedes HDS Actros 2641 6x4 z FASSI,
r.2010
- Mercedes HDS Actros 2641 6x4 z HIAB,
r.2012
- Mercedes HDS Actros 2641 6x4 z Palfinger,
r.2008
www.ciezarowki.pl
ul. Karola Łowińskiego 11B 31-752 Kraków
tel. kom. 660-123-125

www.nekrologi.wyborcza.pl/33990148

W dniu 8 lutego 2020 roku zmarła w wieku 63 lat

Mikołajki 2020r.02.14

Windykator do przejęć zabezpieczeń
na terenie Poznań, Toruń, Bydgoszcz,
Trójmiasto, Szczecin. CV wysyłać na adres
biuro@windykacjasamochodowa.pl

Białka Tatrzańska, atrakcyjny dochodowy
dwupokojowy APARTAMENT
z pięknym widokiem - sprzedamy.
Tel. 601 869 385 lub 603 493 946

że na okres 21 dni, licząc od dnia 14 lutego 2020r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Skarbu Państwa położonych:
- obręb Ryńskie, gm. Ostróda - działka Nr 1/2 o pow. 12,7262 ha, księga wieczysta
nr EL1O/00050546/7,
- obręb Tyrowo, gm. Ostróda - działka Nr 140 o pow. 1,3501 ha, księga wieczysta
nr EL1O/00052226/2,
- obręb Tyrowo, gm. Ostróda - działka Nr 164 o pow. 1,6021 ha, księga wieczysta
nr EL1O/00052226/2.
REKLAMA 33990906

Budynek 9 apartamentów nad morzem
w stanie zamkniętym o pow. 467 m2.
Inwestycja pod sprzedaż apartamentów lub
ich wynajem.
Aktualna cena promocyjna: 860.000 zł
ewentualna zamiana na nieruchomość
w Warszawie, tel. 604 410 114
e-mail: danuta.kurkiewicz@op.pl

RÓŻNI LUDZIE,
JEDEN ŚWIAT
Wpłać 1% na projekt dla osób
z niepełnosprawnościami
i inne akcje społeczne Fundacji Agory

www.nekrologi.wyborcza.pl/33990102

NEKROLOGI I KONDOLENCJE
publikowane następnego dnia przyjmowane są od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

W nekrologach i kondolencjach można zamieścić elementy graficzne.

Sprzedam UDZIAŁY w SPÓŁCE Z O. O.
(stacja kontroli pojazdów, stacja paliw),
Łódź, 501 530 789
Sprzedam zadłużoną Sp.z o o W-wa 120tys
doświad. w sektorze publicznym i prywatnym
nieruchomości, budowlanka, Tel. 720-206-720

fundacjaagory.pl
KRS 210120

Szczegółowych informacji udziela Biuro Ogłoszeń Gazety Wyborczej
Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 9
tel. 89 678 60 06
1 OL

fax 89 678 62 19

Najtańsze apartamenty
w Chorwacji, www.valsa.cz
OGŁOSZENIE BEZPŁATNE 33980821

