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KWP/MRĄGOWO:
POLICJANCI
ZATRZYMALI
51-LATKA
PODEJRZANEGO
O ZABÓJSTWO

14.09.18r na DK16 na trasie
Mrągowo-Mikołajki policjanci
kryminalni z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Olsztynie
wraz z policjantami z KPP w
Mrągowie zatrzymali 51-latka
podejrzanego o zabójstwo 50-
letniej kobiety w Mrągowie
W czwartek (13.09.2018r)
mrągowscy policjanci zostali
poinformowani przez znajo-
mych kobiety o tym, że ich ko-
leżanka nie przyszła do pracy i
nie ma z nią żadnego kontaktu.
Pod wskazany adres kobiety po-
jechali policjanci. W mieszkaniu
znaleźli kobietę z ranami
postrzałowymi. Niestety 50-lat-
ka już nie żyła. Na miejsce przy-
jechała grupa dochodzeniowa -
śledcza i technik kryminalisty-
ki. Pod nadzorem prokuratora
przeprowadzono oględziny
miejsca zdarzenia, zabezpie-
czono ślady i przesłuchano
świadków. Na podstawie zebra-
nych informacji ustalono, że
związek ze śmiercią kobiety
może mieć 51-letni mieszka-
niec Mrągowa, który od tego
momentu był poszukiwany jest
przez policjantów. Śledztwo w tej
sprawie prowadzone jest przez
Prokuraturę Rejonową w
Mrągowie.
Policjanci ustalili, że mężczyzna
porusza się samochodem na
DK16. Chcąc zatrzymać
mężczyznę w okolicach m. Ba-
ranowo, używając pojazdów
nieoznakowanych zajechali mu
drogę, zmuszając do zatrzyma-
nia. Mężczyzna próbował uciec
omijając zatrzymujące się ra-
diowozy. Doprowadzi do zde-
rzenia z nimi, uszkadzając 2 z
nich. Podczas zatrzymania nie
stawiał oporu, był zaskoczony.
W trakcie wykonywanych czyn-
ności policjanci zabezpieczyli
2 sztuki broni, na które mężczyz-
na nie posiadał pozwolenia.
Jedną w aucie pod warsztatem
samochodowym mężczyzny,
drugą w samochodzie, którym
się poruszał, a w którym został
zatrzymany.
Dzisiaj został przesłuchany przez
prokuratora z Prokuratury Re-
jonowej w Mrągowie. Nie przy-
znał się do zarzucanego mu
czynu i odmówił składania wy-
jaśnień. (rj)
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Rada Ministrów przyjęła roz-
porządzenie w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz wysokości minimalnej
stawki godzinowej w 2019 r. Rząd
postanowił, że minimalne wyna-
grodzenie za pracę w 2019 r. bę-
dzie wynosić 2 250 zł, w 2018 r.
jest to 2 100 zł, co oznacza wzrost
o 7,1 proc. rok do roku. Pensja
minimalna wyniesie 47,2 proc.
prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej na 2019 r. Natomiast mi-
nimalna stawka godzinowa w
2019 r. została ustalona na pozio-
mie 14,70 zł (w 2018 r. – 13,70 zł).
Na tę podwyżkę warto popatrzeć
z szerszej, międzynarodowej per-
spektywy. Według danych
OECD, w 2017 r. płaca mini-
malna w Polsce wyniosła 54%
mediany wynagrodzeń, a relacja
ta należała do najwyższych wśród
krajów UE. Spośród krajów unij-
nych wyższy niż w Polsce poziom
najniższego wynagrodzenia w
odniesieniu do mediany wyna-
grodzeń notowano jedynie w
Słowenii (58%), Rumunii (60%),
Portugalii (61%) i we Francji
(62%). Dla porównania, w Nie-
mczech relacja ta stanowiła 48%,
a w Estonii i Czechach jedynie
41%. W okresie ostatniej dekady
Polska należała do krajów, w któ-
rych nastąpił bardzo szybki
wzrost płacy minimalnej w sto-
sunku do mediany wynagrodzeń.
W latach 2007-2017 relacja ta
zwiększyła się w naszym kraju aż
o 14 pkt proc. (tj. z 40% w 2007 r.
do 54% w 2017 r.). Wśród krajów
UE większy niż w Polsce przyrost
najniższego wynagrodzenia w
stosunku do mediany płac wy-
stąpił jedynie w Rumunii: o 22
pkt proc. (tj. z 38% w 2007 r. do
60% w 2017 r.). Warto zaznaczyć,
że relacja najniższego wynagro-
dzenia do mediany płac przekra-
cza w Polsce poziom 50% od
2013 r.

Najpierw wydajność pracy
W jaki sposób podwyżka naj-
niższej krajowej może wpłynąć na
polską gospodarkę?- Po pierwsze,
administracyjne podwyższanie
najniższego wynagrodzenia nie jest
sposobem na trwały wzrost docho-
dów, bo bogactwa nie da się zade-
kretować. Po drugie, wzrost płac
powinien być naturalną konsek-
wencją podnoszenia wydajności
pracy i wzrostu rynkowej wartości
dóbr wytwarzanych przez przed-
siębiorstwa. Jeśli poziom płac roś-
nie w oderwaniu od poprawy
produktywności osób pracujących,
to nieuchronnie, w zależności od
warunków rynkowych, musi pro-
wadzić do wzrostu cen dóbr do-
starczanych na rynek lub spadku
legalnego zatrudnienia. Już teraz,
jak wynika z badań NBP, coraz
więcej przedsiębiorstw w Polsce de-
klaruje, że płace w ich firmach
rosną szybciej od tempa poprawy
wydajności pracy. Od początku
2017 r. odsetek pracodawców
wskazujących na takie zjawisko
zwiększył się z ok. 8% do ponad
20%. O ile w 2016 r. płace nomi-
nalne w gospodarce rosły szybciej
od tempa wzrostu wydajności
pracy jedynie o 1,6 pkt proc., to
według ostatniej projekcji makroe-
konomicznej NBP (z lipca br.) w
latach 2019-2020 dynamika płac
ma przewyższać tempo wydajności
pracy aż o 3,5 pkt proc – takie sta-
nowisko przedstawiła nam Rada
Towarzystwa Ekonomistów Pol-
skich.
Eksperci z TEP uważają, że wzrost
płacy minimalnej wcale nie za-
pewni szybszego rozwoju polskiej
gospodarki- Wbrew zapewnieniom
przedstawicieli rządu, podwyższa-
nie płacy minimalnej w większym
stopniu, niż wymaga tego obo-
wiązująca ustawa, jest symbolem
krótkowzroczności w polityce gos-
podarczej. Nadmierny wzrost płacy
minimalnej w porównaniu do prze-
ciętnych wynagrodzeń nie tylko nie

zapewni szybszego rozwoju polskiej
gospodarki i poziomu naszych do-
chodów, ale wręcz odwrotnie, będzie
ograniczał tempo doganiania przez
Polskę krajów najbardziej rozwinię-
tych gospodarczo. W okresie dobrej
koniunktury, kiedy wielu przedsię-
biorców ma poważne problemy z
zatrudnieniem pracowników o od-
powiednich kwalifikacjach i towa-
rzyszy temu wysoka presja płacowa,
podwyżka płacy minimalnej nie
wywoła od razu istotnych negatyw-
nych skutków na rynku pracy. W
szczególności nie spowoduje reduk-
cji wielkości zatrudnienia. Ale może
istotnie wzmocnić presję na wzrost
cen, zwłaszcza w niskowydajnych
branżach (np. usługach), które za-
trudniają wielu pracowników za
stawki minimalne.
Skutki nadmiernego wzrostu
płacy minimalnej w porównaniu
do osiąganej wydajności często
ujawniają się na rynku pracy z
opóźnieniem. Biorąc pod uwagę
prognozy osłabienia tempa
wzrostu polskiej gospodarki w
kolejnych latach można oczeki-
wać, że presja kosztowa wyni-
kająca z podwyższania płacy
minimalnej będzie zmuszać
przedsiębiorców do podwyższa-
nia cen towarów i usług. Co ozna-
cza tyle, że za jakiś czas w związku
z podsieniem płacy minimalnej
zapewne przyjdą również pod-
wyżki cen towarów i usług.

Słabo wykwalifikowani
mogą stracić pracę
- Podniesienie płacy minimalnej
będzie miało kilka efektów. Jes-
teśmy w okresie dobrej koniun-
ktury, więc w przyszłym roku taka
podwyżka nie będzie jeszcze miała
znaczenia. Powinniśmy sobie jed-
nak zadać pytanie, co się stanie w
okresie roku czy dwóch lat, kiedy
gospodarka zacznie zwalniać?
Trzeba pamiętać o generalnej za-
sadzie, że w momencie kiedy płace
rosną szybciej niż wzrasta wydaj-

ność pracy, to w momencie spowol-
nienia gospodarczego, osoby o ni-
skich kwalifikacjach i małym
doświadczeniu masowo tracą
pracę. Takie zjawisko miało
miejsce w Grecji, Hiszpanii, Portu-
galii i we Włoszech – powiedział
Jeremi Mordasewicz z Konfede-
racji Lewiatan.
Po podniesieniu płacy minimal-
nej do ZUS-u wpłynie więcej pie-
niędzy, w związku z tym rządowi
jest na rękę podniesienie płacy
minimalnej, ponieważ dostanie
więcej pieniędzy w postaci podat-
ków czy składek na ubezpieczenie
społeczne.

Związkowcy niezadowole-
ni
- Nie jesteśmy do końca zadowo-
leni gdyż my cały czas będziemy
dążyć do 50% średniej krajowej.
Na tym nam najbardziej zależy. Z
drugiej strony jest to absolutne mi-
nimum, na które możemy przy-
stać. Czekamy też na podwyżkę
płac dla budżetówki i na od-
mrożenie funduszu świadczeń so-
cjalnych - powiedział Krzysztof
Krzyżaniak z zarządu regionu
warmińsko-mazurskiego NSZZ
Solidarność.
Nasze województwo dalej jest na
szarym końcu, jeżeli chodzi o wy-
sokość płac- Na pewno pracow-
nicy będą mieli więcej pieniędzy, a
to przeniesie się na większe po-
datki, które będą trafiały do
budżetu. My cieszymy się, że Po-

lacy mają coraz więcej pieniędzy.
Mnie ze swojej strony boli to, że
ściana wschodnia, dalej jest trakto-
wana jako Polska B. Spotykam się
ze związkowcami z innej części
kraju i tam nikt się nie ogląda na
najniższą krajową, a niestety na
Warmii i Mazurach jest ten pro-
blem, że pracownicy aby dostać
wyższą wypłatę muszą czekać na
podwyżkę tej najniższej krajowej –
dodaje Krzysztof Krzyżaniak.
Podobne zdanie na ten temat ma
Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych- My cały
czas twierdziliśmy, że płaca mini-
malna powinna być co najmniej
na poziomie 50% płacy przeciętnej.
W tym roku państwo było stać na
to, aby ustalić płacę minimalną na
poziomie 2383 zł brutto. Doce-
niamy ten krok, który został wyko-
nany, ale nie jesteśmy
usatysfakcjonowani wysokością
podwyżki – powiedział Jarosław
Szunejko, przewodniczący Rady
OPZZ Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego.
- Rząd cały czas chwali się dobrymi
wynikami ekonomicznymi, dobrą
kondycją firm i znacznymi
oszczędnościami, więc większe
podwyżki są możliwe. W ślad za
tym jednak musi iść jednak
zmniejszenie obciążeń dla praco-
dawców. Chodzi o zmniejszenie
opłat związanych z ZUS-em, czy
też podatkami – dodał Jarosław
Szunejko.

raf

Bogactwa nie da się zadekretować

Płaca minimalna od nowego roku urośnie

Kilka dni temu rząd z dumą ogłosił,
że minimalne wynagrodzenie za
pracę w 2019 roku wzrośnie o 150
zł, do 2250 zł (brutto). Natomiast
minimalną stawkę godzinową usta-
lił na poziomie 14,7 zł, czyli o
złotówkę więcej niż w tym roku. Z
tej decyzji, oprócz premiera Mora-
wieckiego, który stwierdził m.in.
„To jest jednocześnie też symbol
tego, że chcemy, żeby gospodarka
polska opierała się o rozwój nie na

niskich płacach tylko na rosnących
płacach”, może cieszyć się około
1,5 mln osób. Jak wynika z danych
rządowych, tylu bowiem pracow-
ników otrzymuje takie minimalne
wynagrodzenie w tym roku. Jest jed-
nak i druga strona tego medalu.
Powodów do radości może nie mieć
natomiast ok. 750 tys. samotnych ro-
dziców zarabiających „najniższą
krajową”, gdyż mogą oni stracić
prawo do 500 plus (chyba, że obec-
ne kryterium dochodowe 800 zł
netto na członka rodziny pójdzie w
górę – bo w przyszłym roku będzie
to już kwota 817 zł).
Obawy mogą mieć również i osoby
zarabiające nieznacznie więcej. Jak
wynika z danych Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej,
liczba dzieci, na które wypłacane jest
500 plus, spadła między lipcem
2017 r. a czerwcem 2018 r. aż o ok.
250 tys., do 3,74 mln. Nie ma
wątpliwości, że główną przyczyną

utraty tego świadczenia jest prze-
kroczenie kryterium dochodowe-
go. Wysokość minimalnego wyna-
grodzenia może mieć też duży
wpływ na dostępność innych świad-
czeń socjalnych dla rodzin nieza-
możnych. Im wyższa płaca, tym bo-
wiem większe ryzyko przekroczenia
ustalonych progów dochodowych.
Jak twierdzi rząd: „Obecna sytuacja
ekonomiczna Polski pozwala na
zrównoważone podnoszenie płacy
minimalnej, współmierne do dy-
namiki wzrostu gospodarczego i
wzrostu produktywności pracy oraz
spadku bezrobocia”, jednak – jak
prognozują ekonomiści – za rok lub
dwa wzrost gospodarczy wyhamu-
je. Wówczas, szczególnie małe firmy
w ubogich regionach (takich jak
Warmia i Mazury) znajdą się w
trudnej sytuacji i wiele osób o niskich
kwalifikacjach straci pracę – właś-
nie ze względu na wysokość „gwa-
rantowanej przez rząd” płacy mi-

nimalnej, która jest głównym skład-
nikiem tzw. kosztów pracy. Bo trze-
ba pamiętać, że to nie rząd płaci
pensje w gospodarce. To „przywilej”
pracodawców, którzy muszą pie-
niądze na nie wypracować.
A w polskim prawie pracy mini-
malne wynagrodzenie odgrywa
bardzo ważną rolę w ustalaniu wy-
sokości różnych świadczeń, od-
szkodowań, a nawet kar: dodatku za
pracę w nocy, wynagrodzenia za go-
towość do pracy i przestój, odszko-
dowania za mobbing, odprawy przy
zwolnieniach grupowych czy pod-
stawy wymiaru zasiłku chorobo-
wego. Wraz ze wzrostem płacy mi-
nimalnej wzrasta też podstawa wy-
miaru składek w ramach tzw.
małego ZUS, z którego korzystają
osoby rozpoczynające działalność
gospodarczą.
Śledząc to, co działo się na forum
Rady Dialogu Społecznego, która z
mocy prawa jest miejscem konsul-
tacji propozycji rządowych z re-
prezentantami pracowników i pra-
codawców, widać, że w tej sprawie
rząd podjął decyzję „polityczną”, ule-
gając presji związków zawodowych

(szczególnie sprzymierzonej z nim
Solidarności), które postraszyły
groźbami strajków w budżetówce, a
zbliżają się wybory samorządowe.
Tym samym ta podwyżka jest ni-
czym innym niż kolejnym rządo-
wym programem „z plusem”, z tą
różnicą, że w ma zostać sfinanso-
wany z kieszeni przedsiębiorców.
Jednym z najbardziej widocznych
skutków takiego „politycznego” od-
działywania na gospodarkę jest
najczęściej wzrost inflacji, która
szybko „pożera” tego typu „pod-
wyżki” i inne formy rozdawnictwa
pieniędzy w formie tzw. progra-
mów społecznych. Widać to m.in. i
na przykładzie wspomnianego pro-
gramu „500 plus”, którego realna
wartość po dwóch latach funkcjo-
nowania, właśnie ze względu na
wzrost cen, wynosi już niecałe 400
zł.
Jak mawiał amerykański ekono-
mista-noblista Milton Friedman,
w ekonomii nie istnieje coś takiego
jak darmowy lunch – za wszystko,
wcześniej czy później, trzeba w ja-
kiejś formie zapłacić.

Aureus

Ekonomia to nauka zdrowego rozsądku, stąd zawsze warto podchodzić do informacji płynących z gos-
podarki z dużym dystansem – analizując zarówno ich „plusy”, jak i „minusy”.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł, co oznacza wzrost o
7,1 proc. rok do roku. Jak wpłynie to na polską gospodarkę?

Nic za darmo
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Szanowni Państwo,
głosując na kandydatów z listy KKW-SLD-Lewica Ra-
zem głosujemy za przyśpieszonym rozwojem naszego re-
gionu, za Polską demokratyczną, Polską w Unii Euro-
pejskiej bez zbędnych uprzedzeń i sąsiedzkich niechę-
ci. Idąc na wybory dajmy wyraz naszej obywatelskiej tro-
ski nie tylko o los nasz i naszych najbliższych ale rów-
nież o przyszły kształt Polski i Europy.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

zgłosił własne listy tj. listy KKW SLD-Lewica Razem we wszyst-
kich okręgach wyborczych do Sejmiku Wojewódzkiego. Na
tych listach przedstawiamy kandydatów z samorządowym, za-
wodowym i społecznym doświadczeniem. To nowy samorząd
województwa z udziałem dobrych przedstawicieli musi zmie-
nić rozkład terytorialnych sił zarządczych województwa,
zwiększając ilość jednostek władz wojewódzkich w Elblągu i
terenie. Tego musimy się domagać i takie zmiany będzie po-
stulowało SLD w nowej kadencji samorządu. Pragnę przy-
pomnieć , iż jako wojewoda elbląski byłem przeciwko likwi-
dacji województwa i przeciwko reformie administracyjnej jaką
AWS – za rządów Premiera J. Buzka przeprowadziła w 1999
r. Mój sprzeciw tej reformie zawarłem również w „Medalu roz-
darcia ” powstałym z mojej inspiracji i koncepcji ( artystyczny
kształt nadał elbląski artysta Roman Fus) – gdyż wojewódz-
two elbląskie pomimo wielu sprzeciwów zostało boleśnie roz-
darte z krzywdą dla Elbląga i elblążan, a mieszkańcy Branie-
wa czy Bartoszyc również nic na tej reformie nie skorzysta-
li. Pomimo wielu już lat jej funkcjonowania ciągle istnieje po-
trzeba zmniejszania szkód powstałych w wyniku tej reformy.

Nasi przedstawiciele

w samorządzie województwa będą zabiegali o działania na-
prawcze żądając od władz centralnych stosownego wsparcia
na rzecz rozwoju województwa , całego pasa przygraniczne-
go oraz przywrócenia Małego Ruchu Granicznego. Jak wiel-
kie straty przyniosło zawieszenie umowy o MRG najlepiej
wiedzą mieszkańcy powiatów: braniewskiego, bartoszyckie-
go, kętrzyńskiego i gołdapskiego.

Nasi kandydaci do Sejmiku woj. warmińsko – mazurskiego,
to osoby przygotowane do pełnienia funkcji radnego woje-
wódzkiego w imieniu jego mieszkańców.

W okręgu nr.3 tj. Elbląga, powiatu elbląskiego ziemskiego, bar-
toszyckiego, braniewskiego, i lidzbarskiego kandydują:

1. WŁADYSŁAW MAŃKUT
2. IWONA GNIADO
3. DANUTA ZUBRYCKA
4. SYLWIA PIEKART
5. WŁODZIMIERZ ŁĄCZYŃSKI
6 . JERZY MACHEJEK
7. AGNIESZKA BIERYNDO
8. BOGDAN BACZEWSKI
9. ANDRZEJ ZIELONKA

Władysław Mańkut, kandydat do sejmiku woj. warmińsko-
mazurskiego

Tezy do programu wojewódzkiego SLD na Warmii i
Mazurach:

I. Jutro Warmii i Mazur to pełna więź ekonomiczna i komu-
nikacyjna z całą Polską, Unią Europejską i wszystkimi part-
nerami gospodarczymi Europy i Azji, w tym z Obwodem Ka-
liningradzkim , wznowienie oraz rozszerzenie MRG, wspie-
ranie projektu przekopu Mierzei Wiślanej.

II. Szkoła otwarta na nowoczesne myślenie, świecka, wycho-
wująca w duchu patriotyzmu, stojąca na straży wartości eu-
ropejskich. Potencjał naukowo-badawczy regionu oparty o
uczelnie wyższe i Parki Naukowo-Technologiczne.

III. Nowoczesne i efektywne rolnictwo, ekologiczna produk-
cja rolna oraz optymalizujące odłowy rybactwo śródlądowe
połączone z wykorzystaniem regionalnych programów ope-
racyjnych, gwarantem rozwoju obszarów wiejskich woje-
wództwa.

IV. Sprawnie działające Samorządy odzwierciedleniem ocze-
kiwań i potrzeb mieszkańców, a szerokie konsultacje społecz-
ne i współpraca z organizacjami pozarządowymi wyrazem
pełnej samorządności gmin.

V. Podstawowa opieka zdrowotna zapewniająca bezpieczeń-
stwo medyczne oraz umożliwiająca skuteczny dostęp do
lecznictwa specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób w tzw. wieku senioralnym i osób niepełnos-
prawnych.

VI. Pomoc rodzicom pracującym poprzez zapewnienie
bezpłatnej opieki nad dzieckiem w żłobkach, przedszkolach
i świetlicach szkolnych.

VII. Turystyka, sport, infrastruktura, ekologia i ochrona
przyrody służąca zarówno mieszkańcom województwa jak i
turystom.

VIII. Wspieranie aktywności młodzieży wymogiem myślenia
o przyszłości polskiej samorządności i demokracji.

IX. Uznanie dorobku pokolenia odbudowy kraju ze zgliszczy
II Wojny Światowej, z równoczesnym uszanowaniem miejsc
pamięci minionego okresu oraz aktywne działanie na rzecz
faktycznej i apolitycznej prawdy historycznej.

X. Przestrzeganie demokratycznych zasad funkcjonowania
państwa w oparciu o obowiązującą Konstytucję RP.

Nasze hasło to:
#SilnySamorząd #DemokratycznaPolska

Sfinansowano ze środków KKW SLD Lewica Razem

#SilnySamorząd #DemokratycznaPolska
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Radni PiS nie chcą podjąć de-
cyzji
W Elblągu zaszły duże zmiany w
miejskiej przestrzeni. Powstał
m.in. Park Technologiczny na
Modrzewinie, nowy Ratusz Staro-
miejski, wybudowano mosty na
Starówce, zmodernizowano drogi
503 i 504, powstało centrum ba-
senowe CRW Dolinka. Wiele jed-
nak z inwestycji miejskich było
realizowanych za pomocą obliga-
cji oraz kredytów. Dług miasta za
czasów rządów Prezydenta Hen-
ryka Słoniny i wiceprezydenta
Witolda Wróblewskiego, Prezy-
denta Grzegorza Nowaczyka, Pre-
zydenta Jerzego Wilka i obecnego
Prezydenta Witolda Wróblew-
skiego wzrósł do ponad 300 mi-
lionów złotych. Żeby w przyszłej
kadencji miasto mogło zrealizo-
wać inwestycje z dopłatami z Unii
Europejskiej na kwotę blisko 400
milionów złotych, Prezydent Wi-
told Wróblewski chciał przesunąć
spłatę cześci długu wymaganego
do spłaty w latach 2019-2023
złotych na dalsze lata, nawet o 10
lat później.
Temat odroczenia spłaty długu
miał być dyskutowany podczas
Sesji Rady Miasta 13 września.
Niestety do dyskusji nie doszło.
Rano Klub Radnych PiS w

Elblągu zorganizował konferencję
prasową, na której poinformował,
że jest przeciwny propozycji Pre-
zydenta Elbląga i postanowił zdjąć
punkt z obrad Sesji Rady Miasta.
Radni PiS argumentowali to m.in.
tym, że decyzję w tej sprawie po-
winni podjąć po wyborach -
nowy Prezydent i Rada Miasta.
-Jednoznacznie wspieram
stanowisko radnych PiS. Po pier-
wsze taką decyzję powinna podjąć
już nowa Rada i nowy Prezydent.
Po drugie przesunięcie okresu
spłaty długu, to nie jego obniżenie
i zawsze słono kosztuje. Dziś
mamy bardzo dobrą sytuację w
gospodarce, co w dużym stopniu
pozytywnie przekłada się na fi-
nanse miasta i powinniśmy myśleć
o faktycznym obniżeniu zadłuże-
nia. Próby kreatywnego podejścia
do finansów Pana Wróblewskiego
mogą nas wpędzić w spore kłopoty
za kilka lat - powiedział Piotr
Opaczewski, prezes okręgu 34
Porozumienia Jarosława Gowina
wchodzącego w skład Zjednoc-
zonej Prawicy

Radni chcieli rozmawiać
o sposobach spłaty długu
Wielu Radnych nie ukrywało w
wypowiedziach po Sesji Rady Mi-
asta, że chciało dyskusji odnośnie

rozwiązania problemu spłaty
długu Elbląga.
-Odkładanie spłaty kredytów na
później czyli tzw. “rolowanie” daje
oddech miastu jednak jest obarc-
zone dużym ryzykiem. Kredyty i
tak trzeba będzie spłacić a do-
datkowo dojdą kolejne odsetki. Os-
obiście skupiłbym się na
zmniejszaniu wydatków bieżących
i bardziej przemyślanych inwesty-
cjach miejskich. Patrząc na to co
działo się w obecnej kadencji
można dojść do wniosku, że reali-
zowane są te inwestycje, które są
nawet w minimalnym stopniu do-
finansowane a niekoniecznie są to
inwestycje najpilniejsze. Niestety
często te inwestycje będą gen-

erować kolejne koszty - mówił
radny PO, Robert Turlej.
-Moim zdaniem nieważne kto
będzie rządził naszym miastem
zderzy się z tym problemem i
będzie musiał podjąć decyzję albo
spłacamy ogromne zobowiązania
przez najbliższe lata albo spłacamy
mniej i będziemy mieli na wkład
własny, aby aplikować po środki z
UE. Warto przypomnieć, że
mówimy tu o prawie 400 mln zł z
UE, które może pozyskać nasze mi-
asto. Takie podejście Radnych PiS
to czysty populizm i gra wyborcza,
nie rozumiem tego - skomentował
sprawę wiceprzewodniczący
Rady Miasta Wojciech Rudnicki,
SLD.

Prezydent Witold
Wróblewski wykazał się
brakiem znajomości
zasad polityki
-Stawianie tematu tak
poważnego jak odłożenie w cza-
sie spłaty kredytów na miesiąc
przed wyborami, praktycznie na
ostatniej sesji Rady Miasta tej
kadencji, rozpatrywać należy w
kategoriach braku znajomości
zasad polityki. Jeżeli nawet
przyjąć, że Prezydent prowadził
rozmowy z bankami od lutego
br. to dlaczego nie uzgodnił
takiego kierunku wcześniej z
Radą? Restrykcyjną politykę
ograniczania wydatków na cele
społeczne, w trakcie tej kadencji,

tłumaczono koniecznością os-
zczędzania i przeznaczaniem
pieniędzy na spłatę długów. Od-
czuli to potrzebujący wsparcia
elblążanie i zaniedbana infra-
struktura miejska. Rolowanie
długów to często spotykany w
biznesie model poprawy finan-
sów, ważne jednak, żeby mieć
odpowiedni efektywny projekt
wykorzystania odzyskanej zdol-
ności kredytowej. O niczym
takim jednak nie wiemy! Trak-
towanie radnych instrumental-
nie musiało spowodować taką, a
nie inną reakcję - mówiła radna
niezależna, Maria Kosecka

barest

Elblągowi ciąży ponad 300 milionów złotych długu
Od kilku tygodni w Elblągu tematem numer jeden jest sprawa
rozwiązania problemu spłaty obligacji i kredytów jaki Elbląg za-
ciągnął w minionych kadencjach na różnego rodzaju inwesty-
cje w mieście. Miasto jest zadłużone na blisko 300 milionów
złotych, a w najbliższych latach do spłaty będzie blisko 100 mi-
lionów złotych z tytułu wyemitowanych obligacji oraz za-
ciągniętych kredytów.

Sesja Rady Miasta w Elblągu

-Elbląg po latach rządów Prezy-
dentów z różnych opcji politycz-
nych zadłużony jest na ponad
300 milionów złotych? Co jest
tego przyczyną?
-Sukces ma zawsze wielu ojców a
porażka jest zawsze sierotą. Przy-
pomnijmy komu zawdzięczamy
taki poziom zadłużenia Elbląga?.
Praojcami spirali zadłużenia są
prezydenci Henryk Słonina i Wi-
told Wróblewski odpowiadający
w latach 2006 -2010 za inwestycje
w mieście. Zazwyczaj inwestycje
są dźwignią wzrostu – w Elblągu
na odwrót, początkiem spirali
zadłużenia. Park technologiczny
już kilka lat generuje co roku
stratę i niebawem suma strat prze-
wyższy dotacje unijną jaką pozys-
kano z Brukseli na budowę.

Przebudowa drogi krajowej 503 to
bubel kosztorysowy Prezydenta
Witolda Wróblewskiego w efek-
cie końcowym dotacja unijna na
tę inwestycję to nieco powyżej
50% wartości, gdzie standard dla
takich inwestycji to nie mniej jak
75%. Bizantyjskie rządy PO w la-
tach 2010 -2013 i półtora roku
rządów Jerzego Wilka z PiS do-
pełniło dzieła – zadłużenie miasta
poszybowało do 370 milionów
złotych i przekroczyło znacząco
próg ustawowo dopuszczalny.
Dzisiaj wszyscy w Radzie Miasta
cierpią na amnezję i chowają
głowę w piasek, bo temat trudny
przeszkadza w składaniu kolej-
nych obietnic w stylu gruszki na
wierzbie. Stąd pokusa by odsunąć
problem w czasie.

-W latach 2014-2018 większość
w Radzie Miasta posiada Klub
Radnych PiS. Prezydentem jest
Witold Wróblewski. Czy obydwa
środowiska zrobiły odpowied-
nie kroki by zmienić stan finan-
sów miasta?
Rolowanie długu w 2014 roku
było tratwą ratunkową, która
miała pomóc dopłynąć do bez-
piecznej przystani. Niestety lata
2014 – 2018 to nieustające scysje
między Radą Miasta zdomino-
waną przez PiS a Prezydentem
Witoldem Wróblewskim o nazwy
placów, rond, wiaduktu czy o to
kto pierwszy obniży ceny biletów
komunikacji miejskiej o 20 groszy.
Przez cztery lata żadna ze stron nie
przedstawiła jakiegokolwiek pro-
jektu zmierzającego do systemo-
wego zwiększania dochodów
własnych miasta, a jest to jedyna
ścieżka by uporać się z balastem
nadmiernego zadłużenia. Pasywna
a wręcz zniechęcająca polityka za-
miany aktywów na źródło
trwałych dochodów przekłada się
na zastój w dochodach własnych,
których poziom od wielu lat stoi w
miejscu podążając co najwyżej za
poziomem inflacji. Gdyby do-
chody własne miasta rosły w tem-

pie chociażby poziomu wzrostu
PKB, to dzisiaj budżet miasta
miałby corocznie co najmniej o 40
milionów złotych więcej
wpływów z podatków. Pozwa-
lałoby to dzisiaj obsługiwać zrolo-
wane zadłużenie oraz pozyskiwać
środki na przemyślane, nowo-
czesne inwestycje infrastruktu-
ralne, zabezpieczenie miasta w
ciepło czy modernizację oczysz-
czalni ścieków połączonej z bu-
dową biogazowni. Oczywiście
mówię tu o inwestycjach, które
nie generują straty, ale są źródłem
zysku pozwalającego obsłużyć
spłatę inwestycji i dających nad-
wyżkę na inne cele.
-Elbląg ma jakiekolwiek szanse
na inwestycje, które dadzą
wzrost dochodów własnych
miasta?
Oczywiście, że jest to możliwe, ale
warunkiem jest aktywna gospo-
darcza polityka miasta nakiero-
wana nie na wyimaginowanych
wielkich inwestorów, lecz na włas-
nych lokalnych przedsiębiorców,
których należy umiejętnie wspie-
rać na przykład poprzez udostęp-
nianie terenów inwestycyjnych
niekoniecznie poprzez sprzedaż
za gotówkę, ale poprzez wcho-

dzenie w inwestycję aportem lub
rozłożeniem sprzedaży na długi
okres spłat. Chodzi o to by w in-
westycjach gospodarczych,
zwłaszcza produkcyjno-usługo-
wych wywołać efekt kuli śniego-
wej. Dobry klimat dla inwestycji
szybko się udziela również inwes-
torom zewnętrznym i ma tenden-
cję do samonapędzania się. To
oczywiście wymaga kreatywnej
aktywności podległych Prezyden-
towi urzędników, ale też samego
Prezydenta, który powinien mieć
zdolność zadaniowania podwład-
nych. Mówiąc prosto, żeby się
chciało Prezydentowi chcieć.
-Prezydent Witold Wróblewski
proponuje zrolowanie części
długu na późniejsze lata. Czy to
dobra recepta na wyjście Elbląga
z kryzysu ?
Kolejne rolowanie to wstęp do
trwałej zapaści miasta. Zatem
takie podejście do problemu Pre-
zydenta Witolda Wróblewskiego
pokazuje fiasko jego niby
oddłużania miasta. W roku wy-
borczym prezydent Wróblewski
uprawia kreatywną księgowość. Z
jednej strony pokazuje, że przez
cztery lata zmniejszył zadłużenie,
ale nie chce już pokazać jaki bę-

dzie koszt kolejnego rolowania
długu, bo doskonale wie, że w ra-
chunku końcowym zadłużenie się
zwiększy i to znacznie. Mówiąc
wprost Prezydent Wróblewski
zmarnował cztery lata przy bier-
nej postawie Rady Miasta. Trwa
zamiatanie finansowych proble-
mów miasta pod dywan i niestety
nie wróży to niczego dobrego. Ka-
tastrofa finansów miasta jest tuż
za progiem a elblążanom
przedkłada się fikcyjne projekty
naprawy sytuacji w następnej ka-
dencji - co jest dalece nieuczciwe.
-Czy ma Pan inne, lepsze roz-
wiązanie?
Elbląg zasługuje na dobry plan
naprawczy i on jest możliwy w
nowym rozdaniu. Warunkiem
koniecznym jest zmiana mentalna
w podejściu do polityki gospo-
darczej miasta. Filozofia nic nie
mogę musi być zastąpiona pro-
gramem odpowiedzialności
władz miasta za gospodarczy roz-
wój Elbląga oparty na ludziach,
mających doświadczenie w real-
nej gospodarce rynkowej. Takim
potencjałem ludzkim Elbląg dys-
ponuje i zbrodnią jest niekorzys-
tanie z niego.

bar

Stefan Rembelski (Kukiz’15): Rozwój Elbląga w oparciu
o doświadczenie w realnej gospodarce rynkowej

Prezydent Witold Wróblewski i Radni PiS spierają się o to jak spłacić długi Elbląga sięgające ponad 300 milionów złotych. Roz-
mawiamy ze Stefanem Rembelskim, kandydatem Kukiz’15 na Prezydenta Elbląga, który tłumaczy skąd wziął sie dług Elbląga,
gdzie popełniono błędy i co miasto powinno zrobić by wyjść z zadłużeniowego zakrętu.

Stefan Rembelski
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Przypomnijmy, że obecnie mamy siedmiu kandydatów na stanowisko
prezydenta Olsztyna: Andrzej Maciejewski(Kukiz’15), Czesław Jerzy
Małkowski, Krzysztof Kacprzycki (SLD), Beata Bublewicz (PO), Mi-
chał Wypij (PiS), Piotr Grzymowicz i Monika Falej (Wspólny
Olsztyn).
- W Olsztynie mamy za dużo bałaganiarstwa. Przykładowo w dzielnicy
przemysłowej lokalni przedsiębiorcy nie mają pojęcia o pracach, które
trwają, wielu z nich ma problemy ze swoimi biznesami, są utrudnienia
w dojazdach i nikt z nimi nie konsultował harmonogramów, ani tego
kiedy to wszystko się skończy. Oczywiście istotne i ważne jest, że trzeba
drogę przebudować czy wymienić instalacje, ale rzecz w tym żeby to
było robione w sposób uporządkowany i harmonijny, a także w taki
sposób, żeby zminimalizować utrudnienia w życiu codziennym dla kie-
rowców, pieszych, przedsiębiorców i ogólnie mieszkańców – powiedział
Poseł Andrzej Maciejewski.
Poseł uważa, że Olsztyn obecnie nie potrafi znaleźć swojej tożsamo-
ści- Mam wrażenie, że władze miasta nie wiedzą, w którym kierunku
chcą prowadzić miasto w rozwoju. Obecnie nie jesteśmy miastem prze-
mysłowym i nie jesteśmy miastem turystycznym, ponieważ wszyscy
jadą na Wielkie Jeziora Mazurskie i na dzisiaj jesteśmy miastem tran-
zytowym. Sądzę, że powinnyśmy jasno zdiagnozować jakim jesteśmy
miastem, ponieważ na dzisiaj wiadomo tylko, że jesteśmy na pewno
również miastem akademickim. Chciałbym aby Olsztyn był takim
miastem, w którym ludzie chcą mieszkać i nie będą z niego uciekać.
Dzisiaj zadaniem dla prezydenta i rady jest, żeby sprawić by Olsztyn
nie był tylko miastem modnym, ale miastem, w którym będą chcieli na
stałe zamieszkać, zarówno młodzi, jak i starsi.
- Za mało w Olsztynie jest kultury, za mało jest również dobrych roz-
wiązań komunikacyjnych, chodzi przede wszystkim o drożność komu-
nikacyjną, ponieważ miasto jest zakorkowane. Za mało jest również
takiego powszechnego dostępu ludzi do imprez m.in. do Olsztyńskiego
Lata Artystycznego. Jest to zbyt skomercjalizowane – mówi Czesław
Jerzy Małkowski.
Były prezydent chciałby zastosować rozwiązanie, które już kiedyś
wprowadził w Olsztynie- Miasto jest trochę przeinwestowane, co się
dzieje kosztem m.in. dziedzin społeczno- kulturalnych. Ja wróciłbym do
metody, którą stosowałem przez siedem lat w latach 2001-2018. Wtedy
był tzw. zrównoważony budżet i równomierne rozłożenie kosztów, aby
również były większe korzyści dla poszczególnych dziedzin.
- Za mało w Olsztynie jest dobrze płatnych miejsc pracy. Jeżeli jest mało
tych miejsc pracy, to i mieszkańców nie przybywa. Za dużo w Olszty-
nie jest utrudnień w mieście. Trzeba to podzielić na kilka działów.
Pierwszym będą utrudniania komunikacyjne. Współczynnik usamo-
chodowienia na terenie miasta mamy jeden z największych w Europie,
trzeba coś z tym wszystkim zrobić. Mamy za dużo utrudnień procedu-

ralnych. My jako miasto powinniśmy pokryć się w 100% miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego i wtedy wiemy, co gdzie
możemy robić i w jaki sposób działać aby te utrudnienia minimalizo-
wać – powiedział Krzysztof Kacprzycki.
Radny Kacprzycki wymienia
jeszcze wiele problemów, z
którymi Olsztyn musi się
zmierzyć- Jeżeli mamy za
mało dobrze płatnych miejsc
pracy, to trzeba zacząć je kreo-
wać. Nie może być takiej sytua-
cji, że urzędnicy, którzy są
odpowiedzialni za kluczowe
decyzje dla miasta zarabiają od
1800 zł na rękę, ponieważ w
tym momencie takich specjalis-
tów nie będziemy w stanie
utrzymać. Trzeba to poprawić,
czyli podwyższyć te płace. Jeżeli
chodzi jeszcze o utrudnienia
komunikacyjne, to trzeba
podjąć trudne decyzje. Mamy
w mieście już tyle samochodów,
że jakby wszyscy chcieli wyjechać nimi na drogę, to nam tych dróg za-
braknie. Trzeba zrobić ułatwienia dla alternatywnych form poruszania
się po mieście, niż tylko samochód i trzeba walczyć o to, żebyśmy mieli
na obrzeżach miasta parkingi, które będą w stanie przejąć trochę ruch
odbywający się w mieście. Wtedy osoby przyjeżdżające do Olsztyna
będą miały alternatywę i będą mogły spokojnie wsiąść sobie w komu-
nikację i tak dalej podróżować po Olsztynie. Problemem jest także oś-
wiata. Powinniśmy doprowadzić do tego, że każda szkoła na terenie
miasta będzie miała zadowalający poziom nauczania, żeby rodzice nie
musieli szukać i wozić swoich dzieci po Olsztynie w poszukiwaniu lep-
szej szkoły.
- Doceniam to co do tej pory zrobił obecny prezydent, tym bardziej, że
jako koalicjant w radzie miasta, Platforma Obywatelska miała w tym
swój wkład. W tej chwili nasze drogi się rozeszły i uważam, że należy
inaczej rozłożyć akcenty w zarządzaniu miastem. Nie można powie-
dzieć, że w naszym mieście się nic nie robi, ponieważ robi się wiele in-
westycji drogowych, ale to nie wszystko, ponieważ miasto to ludzie,
potrzeby społeczne, kulturalne, a także potrzeba aktywności sportowej.
Chciałabym, aby w Olsztynie były dostępne nowoczesne żłobki i przed-
szkola, aby została wprowadzona darmowa komunikacja miejska, żeby
w Olsztynie w końcu powstały nowoczesne obiekty sportowe. Ważne
jest również to, aby stworzyć Centrum Aktywności Seniora, a także,
aby w Olsztynie usprawnić ruch, ponieważ to nam bardzo doskwiera
– mówiła Beata Bublewicz.

- Recepta na braki Olsztyna zawiera się w nazwie naszego ruchu i ko-
mitetu wyborczego. Nazywamy się Wspólny Olsztyn, bo doceniamy
wartość wspólnoty i współpracy. Zależy nam na wspólnocie miejskiej,
ale także aglomeracyjnej, z wiodącą rolą Olsztyna. Prawdziwie wspól-
notowe działanie wymaga dobrego rozeznania w potrzebach i możli-
wościach mieszkańców. Niestety, wciąż za mało jest poważnego wglądu
w miejską rzeczywistość. Zamiast tego dominuje techniczne i urzędni-
cze spojrzenie, oderwane od codziennych problemów (a nawet tworzące
nowe, nieznane wcześniej problemy!). Za dużo niezrozumiałych pro-

cedur, projektów nie-
chcianych przez miesz-
kańców oraz traktowania
olsztynian jak intruzów
w ich własnym mieście,
na ich osiedlu, na ich po-
dwórku. Za mało myśli
się o przyszłości Olsztyna
w perspektywie kolejnego
dziesięciolecia, a za dużo
czasu i pieniędzy traci się
na półśrodki i rozwiąza-
nia tymczasowe. Za mało
w mieście przyrody i swo-
body, a za dużo betonu i
ograniczeń – powiedziała Monika Falej.
Kandydatka z komitetu wyborczego „Wspólny Olsztyn” zauważa, że
mieszkańcy powinni mieć więcej do powiedzenia w sprawach
miasta- Aby budować i wzmacniać olsztyńską wspólnotę proponujemy
skupić się na osiedlach, które są przecież naszymi małymi ojczyznami,
gdzie dojrzewamy, uczymy się i bawimy. Aby włączyć mieszkańców do
miejskich spraw należy wspólnie opracować nowe kierunki rozwoju
miasta, które będą odpowiadały oczekiwaniom olsztynian. Należy za-
zieleniać miasto, a nie poprzestawać na istniejących parkach i Lesie
Miejskim. Ambitnym i przedsiębiorczym należy pomagać na każdym
możliwym etapie- od pomysłu do realizacji.
Piotr Grzymowicz, obecny prezydent Olsztyna, podczas ewentual-
nej kolejnej kadencji więcej czasu i środków zamierza poświęcić na
kulturę- Jak wspomniałem podczas inauguracji mamy niezwykłe
szczęście mieszkać w mieście pięknym, barwnym kulturowo, z bogatą
historią i wyjątkowym kapitałem przyrodniczym. Jego wyjątkową war-
tością są mieszkańcy i to oni w największym stopniu przyczyniają się
do tego, że możemy być dumni z Olsztyna! Kiedy 9 lat temu obejmo-
wałem zaszczytny urząd prezydenta Olsztyna, odpowiadając na
ówczesne oczekiwania mieszkańców, obiecywałem przede wszystkim
wydobycie miasta z zapaści infrastrukturalnej. W zdecydowanej więk-
szości te deklaracje udało się zrealizować, a w wielu przypadkach zro-
bić więcej niż było pierwotnie planowane. Jesteśmy miastem po
gruntownej modernizacji – nowoczesnym, coraz lepiej skomunikowa-
nym i zorganizowanym, z marginalnym wskaźnikiem bezrobocia,
miastem- ogrodem, którego inni nam zazdroszczą. Mówiąc o moich
prezydenckich zamierzeniach, wskazywałem też na kolejność działań,
która siłą rzeczy sprowadzała się do mocno uproszczonej, ale przez to
komunikatywnej wizji: najpierw infrastruktura – potem kultura. Dzi-
siaj mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że zdecydowana większość
zmian infrastrukturalnych jest już za nami i pojęcie „potem kultura”
możemy zamienić na „teraz kultura”.
Najważniejszy ma być mieszkaniec- Do tej pory priorytetem wszyst-
kich działań było miasto i jego struktura, od nadchodzącej kadencji
będzie to mieszkaniec i jego otocznie! To jest podstawa mojego pro-
gramu wyborczego na najbliższe pięć lat. Przekładając te deklaracje na
konkretne zamierzenia, skupiają się one na czterech najważniejszych
obszarach funkcjonowania Olsztyna: kulturze i przestrzeni publicznej,
inwestycjach, gospodarce komunalnej i przedsiębiorczości, edukacji,
zdrowiu, pomocy społecznej i senioralnej, a także sporcie i rekreacji –
dodaje Piotr Grzymowicz.
Kontaktowaliśmy się także z kandydatem na prezydenta Michałem
Wypijem, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania.
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Kandydaci na prezydenta Olsztyna wiedzą czego
w mieście jest za dużo, a czego za mało

Andrzej Maciejewski

Czesław Jerzy Małkowski

Krzysztof Kacprzycki

Beata Bublewicz fot. Oficjalne konto na Facebooku

Monika Falej

Piotr Grzymowicz

Kampania wyborcza powoli się rozkręca. Sprawdziliśmy jakie zdanie na temat Olsztyna mają kandydaci, którzy startują w wyborach na prezydenta. Wszystkim zadaliśmy to samo pytanie:
czego w Olsztynie jest za dużo, a czego za mało?.
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Olsztyn - 24 września 2018 r.
godz. 19:00. Miejsce: Kościół
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa – Olsztyn, ul. Adama Mickie-
wicza 10. Finałowy koncert pro-
jektu „Muzyka Europejska w
Zabytkach i Przyrodzie Warmii
i Mazur” w wykonaniu zespołu
PRO MUSICA ANTIQUA pod
dyrekcją profesora Leszka Sza-
rzyńskiego. Wstęp wolny.

Olsztyn - 29 września 2018 r.
godz. 9:00. BIEG PARK RUN w
ramach Międzynarodowego
Dnia Głuchych – bieg z
udziałem osób niesłyszących.
Start – godz. 9:00, Park Central-
ny. Wstęp wolny.

Olsztyn - 30 września 2018 r.
godz. 13:00. Miejsce: Scena Sta-
romiejska – Olsztyn. W progra-
mie festynu: występy artystycz-
ne, warsztaty:plastyczne origa-
mi, języka migowego,porady
oraz wiele innych atrakcji. Wstęp
wolny.

Barczewo - 21 września 2018 r.
godz. 18:00 Miejsce : Skarbiec
Kultury Europejskiej. Koncert
projektu „Muzyka Europejska
w Zabytkach i Przyrodzie War-
mii i Mazur” w wykonaniu ze-
społu PRO MUSICA ANTI-
QUA pod dyrekcją profesora
Leszka Szarzyńskiego. Wstęp
Wolny.

Dobre Miasto - 23 września
2018 r. godz. 10:00. Kolejna już
edycja CZŁOWIEK Z ŻELA-
ZA – tym razem pod hasłem ”
Siła z Natury ”. Impreza jest za-
liczana do GP Warmii ( jako 3 z
4 etapów ) – dystans 15 km
dokładnie ta sama trasa co rok
temu : wspaniałe malownicze
tereny – Warmińskie lasy , jeziora
, widoki które zapamiętacie na
zawsze i zawsze już będziecie tu
wracać. Zawody przeznaczone
dla Biegaczy oraz zawodników
Nordic Walking. Miejsce: Mors
Baza Edukacyjno Szkoleniowa
„Pozytywni Dobre Miasto .

Elbląg - 25 września 2018 r. o go-
dzinie 9:30 w CSE Światowid od-
będzie się konkurs wiedzy o filmie
"Filmowe klASY"!Wiesz czym
różni się kamera od projektora?
Czym zajmuje się reżyser filmowy?
Jesteś uczennicą/uczniem klas I-III
szkoły podstawowej? Jeżeli tak, to
świetnie się składa! Termin przyj-
mowania kart zgłoszeniowych
upływa 21 września 2018.

Elbląg - 25 września 2018 r. o
godz. 10:00 „Światowid” zapra-
sza na bezpłatne spotkania
brydżowe dla początkujących.
Pierwsze z nich odbędzie się w
Sali muzycznej CSE „Świato-
wid”.

Pasłęk - 22 września 2018 r.
godz. 16:00 Serdecznie zapra-
szamy członków naszego sto-
warzyszenia oraz wolontariusz na
I Pasłęcki „Wiosenny Turniej
Łuczniczy”. Będzie to jedna z
prób przed zorganizowaniem
turnieju łuczniczego ogólnodo-
stępnego.

Szczytno - 23 września 2018 r.
godz. 9:00 II Bieg św. Stanisława
Kostki w Szczytnie. Zapraszamy
serdecznie całe rodziny do spę-
dzenia wspólnie z nami tego
dnia. Tego dnia odbędzie się
również odpust parafialny wraz
z nim zabawy dla dzieci itp.

Wyb.(mar)

KRÓTKO

Uroczystości rozpoczęły się o
godzinie Mszą Św. w Kościele
pw. św. Jana Chrzciciela. Po
Mszy spod kościoła wyruszył
korowód dożynkowy, który
przeszedł przez miasto i dotarł
na plac apelowy w byłej jedno-
stce wojskowej. Właśnie tam od-
były się główne uroczystości
dożynkowe.Na początku cere-
monii dożynkowej towarzyszyła
nienajlepsza pogoda. Z nieba

padał miejscami rzęsisty deszcz,
ale jak wspomniał prezes za-
rządu Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej w Olsztynie Jan
Heichel, kilka kropel deszczu,
które spadło z nieba było po-
trzebne przede wszystkim rolni-
kom, ponieważ susza dała im się
trochę we znaki.
Pogoda jednak się poprawiła, a
to powodowało, że przybywało
osób, które zdecydowały się spę-

dzić czas na tegorocznych
dożynkach powiatu olsztyń-
skiego. Starostami dożynek byli
Andrzej Brejnak i Magdalena
Różańska-Brejnak, rolnicy z
Adamowa, którzy przywieźli
chleb na miejsce dożynek. Po
okolicznościowych przemówie-
niach, a także podziękowaniach,
starosta olsztyński, Małgorzata
Chyziak, a także burmistrz Bis-
kupca Kamil Kozłowski rozdali
chleb pomiędzy osoby, które
przyszły na plac apelowy.
Podczas dożynek można było
spróbować przysmaków przygo-
towanych przez sołectwa z
gminy Biskupiec, a także degus-
tować potrawy z ziaren zbóż i
przetworów zbożowych, które
zostały przygotowane na Piknik
Zbożowy.
Starosta olsztyński Małgorzata
Chyziak, jak co roku, wręczyła
wyróżnienia rolnikom z powiatu
olsztyńskiego. Wyróżnienia
otrzymali: Piotr Chojnowski-
Pajtuny, Joanna Posoch- Nowe
Kawkowo, Katarzyna i Daniel
Maliccy- Komalwy, Maria i Ry-

szard Nowakowie- Ruś, Halina
i Andrzej Prusik- Najdymowo,
Anna i Waldemar Certa- Uni-
szewo, Iwona i Janusz Ma-
chałek- Jedzbark, Janina i
Marek Wołczak – Głotowo,
Małgorzata i Zbigniew Kraw-
czyk- Mierki, Malwina i Da-
riusz Chodań- Lutry, Łukasz
Grabowski- Studnia oraz Jo-
lanta i Jan Surówka – Gady.
Przed licznie zebraną publicz-
nością na dożynkowej scenie

wystąpiły zespoły muzyczne: Je-
zioranie, Kuźnia Warmińska,
Wapniaki i Babsztyl. To jednak
nie wszystko, ponieważ wieczo-
rem przyszedł czas na występ
największej gwiazdy muzycznej
tegorocznych dożynek powia-
towo-gminnych, czyli Sławo-
mira, który bawił publiczność
swoim występem i spowodował,
że tegoroczne dożynki będą za-
pamiętane jako udana impreza.
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Powiatowe dożynki zawitały do Biskupca

Wyróżnieni rolnicy z powiatu olsztyńskiego

Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński z uśmiechem częstuje tegorocznym
chlebem

W sobotę (15 września) w Biskupcu miały miejsce dożynki powiatowo – gminne. Na wszystkich czekało wiele atrakcji, a także kilka ciekawych występów
artystycznych.

Obecnie, w okresie przedwybor-
czym, mamy do czynienia z wręcz
wysypem różnych „badań” do-
tyczących szans wyborczych kan-
dydatów czy ugrupowań.
Praktycznie codziennie różne
media publikują wyniki naj-
różniejszych sondaży, epatując
przy tym informacjami o „sensa-
cyjnych” słupkach poparcia uzys-
kanych na ich podstawie. W

większości przypadków ich war-
tość merytoryczna jest jednak
żadna, a powodów dla których nie
należy w żaden sposób uznawać
ich za miarodajne jest wiele.
Niedawno jeden z największych
polskich portali internetowych
opublikował informację zaty-
tułowaną „Polacy przekonani, że
to Jaki wygra w Warszawie. Nasze
badanie”. Co wynika z faktu, że
mieszkaniec np. Olsztyna popiera
w wyborach prezydenta stolicy
tego, czy innego kandydata? Bo
sondaż dotyczący tylko jednego
miasta przeprowadzono na pró-
bie… ogólnopolskiej!
Wyniki innych badań przeprowa-
dzonych dla innego portalu zaty-
tułowano: „Najnowszy sondaż nie
pozostawia złudzeń: PiS prze-
grywa w dużych miastach”. W
tym przypadku, główny problem
polega na tym, że ankietowani byli

mieszkańcy tylko dwóch wielkich
miast: Warszawy i Wrocławia.
Czy na tej podstawie można
stwierdzić, że „PiS przegrywa”
także we wspomnianym Olsztynie
– bądź co bądź niewątpliwie
dużym mieście wojewódzkim?
Z kolei portal „sprawdzający fakty
i prowadzący dziennikarskie śledz-
twa”, który chce być „obywatel-
skim narzędziem kontroli władzy”
opublikował (a za nim inne
media) „wyjątkowy sondaż przed
jesiennymi wyborami samorządo-
wymi” przeprowadzony na próbie
„aż 16 tys. badanych, po 1000 w
każdym województwie”. Cóż to
oznacza? W liczącym ok. 4,5 mln
mieszkańców województwie
śląskim badanie przeprowadzono
na próbie 2,2 proc., a w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim
(ok. 1,5 mln mieszkańców) – na
próbie 6,6 proc., a więc trzykrotnie

wyższej. Czy można więc porów-
nywać wyniki dla obu regionów?
Zapoczątkowana przez Amery-
kańskiego Instytutu Opinii Pub-
licznej George Gallupa epoka
profesjonalnych sondaży oparta
jest na zasadzie doboru reprezen-
tatywnej próby respondentów, a
nie na pytaniu nawet dużej ich
liczby. Warto wspomnieć, że „tak
duży i szczegółowy sondaż” zamó-
wiła jedna z partii politycznych,
która udostępniła go portalowi.
O „reprezentatywność” próby za-
dbała z kolei niewielka, nieznana
szerzej stołeczna pracownia son-
dażowa. Na zadane przez nią py-
tanie: „Na kogo Pan/i planuje
zagłosować w najbliższych wybo-
rach samorządowych na prezy-
denta Warszawy?” odpowiedziało
1001 respondentów, z czego 610
osób stanowiły kobiety, a 391
mężczyźni. Według danych GUS,
proporcje liczby kobiet do
mężczyzn w stolicy to ok. 54 do 46
proc., a nie 61 do 39 proc.
Tego typu „badania” mają po-
dobną wartość informacyjną, jak
wyniki audiotele, czy sondaży in-
ternetowych, w których udział

biorą tylko zagorzali zwolennicy
lub przeciwnicy ugrupowań czy
partii, którzy „nakręcają” wyniki.
Przeprowadzanie sondaży i inter-
pretacja wyników są zajęciem dla
fachowców: socjologów, statysty-
ków itd., posiadających niezbędną
do tego wiedzę i doświadczenie.
Renomowane ośrodki badania
opinii publicznej przynajmniej sta-
rają się przeprowadzać możliwie
obiektywne badania. Ci, którzy
usiłują je wykorzystywać do swych
celów nie są już tak staranni, a
wręcz posuwają się do różnego
typu manipulacji na różnych po-
ziomach badań: od ich przygoto-
wywania do prezentowania
wyników. Warto więc zachować
dystans, szczególnie do sondaży
przynoszących „sensacyjne” wy-
niki. Pamiętać bowiem trzeba o
tym, że współczesne „sondażowa-
nie” jest w coraz mniejszym stop-
niu sposobem odtwarzania opinii
ludzi, a w coraz większym – na-
rzędziem manipulacji służącej
kreowaniu ich poglądów i zacho-
wań.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Sondażowe manipulacje
Kwestii wiarygodności sondaży wyborczych poświęcono już wiele opracowań, z których wy-
sunąć można wniosek, że „wyczuwanie opinii publicznej jest rzeczą bardzo trudną, bo nie ma
nic bardziej zmiennego niż ona”. Nie ma też wielu rzeczy podatniejszych na manipulację niż
ona.
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- Kiedy podjął Pan decyzję o kan-
dydowaniu na stanowisko bur-
mistrza Bartoszyc?
- Zastanawiałem się około rok, czy
pozostać przy działaniach, związa-
nych z zarządzaniem powiatem, czy
ubiegać się o fotel burmistrza.
Obecnaordynacja wyborcza jedno-
znacznie określa, że można starto-
wać jedynie do jednego typu
samorządu. W poprzednich wybo-
rach było możliwe kandydowanie
do powiatu i do gminy. Zacząłem
się zastanawiać, czy nadal chcę pra-
cować w samorządzie powiato-
wym, czy też podjąć ryzyko i
zdecydować się na start w wybo-
rach na burmistrza Bartoszyc. Osta-
tecznie, po rozmowie z rodziną i
wieloma osobami, zdecydowałem
się na tę drugą opcję. Jest to prze-
myślana decyzja. Chcę prosić
mieszkańców Bartoszyc, żeby tym
razem zaufali mi i oddali na mnie
swoje głosy. Cztery lata temu prze-
grałem wybory w drugiej turze i
przyjąłem to rozstrzygnięcie z po-
korą. Tym razem liczę na to, że
mieszkańcy postawią przy moim
nazwisku znak X i dadzą mi man-
dat do kierowania miastem i roz-
wiązywania wspólnych problemów,
których jest niemało.
- Wygląda na to, że z tą porażką,
chociażbyłaonaminimalna,upo-
rał się Pan dość szybko.
- Jestem osobą, która potrafi sobie
poradzić z osobistymi porażkami.
Przyznam, że werdykt wyborców
był dla mnie zaskoczeniem. W pó-
źniejszych rozmowach wiele osób
zwracało mi uwagę na manka-
menty mojej kampanii wyborczej.
W ferworze walki wyborczej cza-
sami brakuje dystansu, refleksji i
zrozumienia, że coś nie tak mó-
wimy, albo patrzymy na problemy
w sposób bardzo osobisty, a nie tak,

jak widzą to mieszkańcy. Faktycz-
nie, zebrałem się w miarę szybko.
Uzyskałemmandatradnegopowia-
towego. Z uwagi na wcześniejsze
doświadczenie na stanowisku sta-
rosty, dostałem ponownie propozy-
cję pełnienia tej funkcji. Przez
ostatnie cztery lata zdobyłem dużo
nowej wiedzy i nabrałem doświad-
czenia.
- Bartoszyce leżą na północnym
krańcu Polski i województwa, nie
mająspecjalniedużegopotencjału
gospodarczego. Miasto zawsze
„odstawało” od reszty wojewódz-
twa. Czy, Pana zdaniem, da się to
zmienić?
- Niewątpliwie, położenie Bartoszyc
stwarza pewne ograniczenia dla
rozwoju miasta. Jednak tutaj też
mieszkają wspaniali ludzie, którzy
chcą prowadzić takie samo życie,
jak w innych miastach. Uważam, że
mamy szansę na rozwój pod wa-
runkiem, że będziemy współpraco-
wać z innymi samorządami, z
całym regionem. Skupienie się tylko
na własnych potrzebach, choć one
są najważniejsze, ogranicza możli-
wość poszerzenia potencjału, o któ-
rym mówimy. Widać to na
przykładzie innych samorządów,
które rozwijają się dzięki realizacji
wspólnych inwestycji i wieloletnich
projektów.
Tego najbardziej trzeba Bartoszy-
com. Dzięki temu nasze miasto,
mając swoje ograniczenia, będzie
mogło wyjść poza stan materialny i
gospodarczy, w którym obecnie się
znajduje. Trzeba przyznać, że pro-
blemów jest u nas bardzo dużo.
Szczególnie niepokojąca jest duża
emigracja młodzieży. Powoli sta-
jemy się miastem ludzi w średnim
wieku i seniorów. To jest ta grupa,
która tu zostaje i której należy stwo-
rzyć warunki do godnego, spokoj-

nego życia, spędzania wolnego
czasu, łatwego korzystania z opieki
zdrowotnej. Miasto musi zadbać o
stan chodników, zbudować pod-
jazdy, oświetlić ulice, wyposażyć
budynki publiczne w windy. Są to
oczywiste rzeczy. Trzeba też zatrzy-
mać jak najwięcej młodych ludzi,
budując na przykład więcej żłob-
ków i przedszkoli. Po wielu latach
pracy w samorządzie wiem, czego
nam brak i w jakie działania należy
włożyć najwięcej energii. Czeka nas
trudna praca nad dogonieniem in-
nych, którzy zostawiają nas w tyle.
Co więcej, będę się starał ich prze-
ścignąć, żeby Bartoszyce były miejs-
cem atrakcyjnym do mieszkania i
stwarzającymszansena rozwójoso-
bisty. Jednym z naszych atutów jest
wspaniały, nowoczesny Szpital Po-
wiatowy im. Jana Pawła II. Barto-
szyce, od kiedy pamiętam, zawsze
chciały mieć nowy szpital. Kiedy
powstał on w 1993 roku, zapano-
wała powszechna radość i zadowo-
lenie. Mam jednak wrażenie, że
samorząd miasta odwrócił się od
szpitala, zrzucając wszystkie zada-
nia, związane z jego funkcjonowa-
niem na barki samorządu
powiatowego. Uważam, że nie-
istotne jest, jakiemu organowi pro-
wadzącemu formalnie podlega
szpital. Miastu powinno również
zależeć na jego rozwoju, bo przecież
korzystają z niego głównie miesz-
kańcy Bartoszyc. Zawodowo
związanych jest ze szpitalem około
500 osób.
- Co jest Pana mocną stroną jako
samorządowca?
- Myślę, że wieloletnie doświadcze-
nie samorządowe oraz wykształce-
nie. Ukończyłem 5-letnie studia
teologiczne, 5-letnie studia prawni-
cze, studiowałem też przez 2-lata
zarządzanie. Lubię ludzi, chcę i po-
trafię z nimi rozmawiać oraz
umiem z nimi współpracować.
Rolą burmistrza jest znajdowanie
najlepszych rozwiązań dla miesz-
kańców przy ich udziale, a także
umiejętne prowadzenie rozmów z

przedstawicielami wszystkich
możliwych instytucji różnego
szczebla, w tym administracji
rządowej i samorządowej. Mam
doświadczenie współpracy z samo-
rządami Niemiec, Rosji i Ukrainy.
Wiem, że potrafię temu sprostać.
- Gdyby mieszkańcy Bartoszyc

zaufali Panu i wybrali na stanowi-
sko burmistrza, od czego trzeba
by zacząć urzędowanie?
- W mieście prowadzone są obec-
nie różne inwestycje, które należy
zakończyć. Jest to między innymi
rewitalizacja starego miasta, z którą
jest sporo problemów. Do starostwa
dociera wiele negatywnych emocji
mieszkańców, związanych ze sta-
nem tej inwestycji. Mieszkańcom
trzeba wyjaśnić, jakie są powody
przeciągających się robót, co jest
przyczyną tego, że całe miasto jest
rozkopane, zablokowana jest ko-
munikacja, co utrudnia dotarcie do
zakładów pracy, sklepów i do
domów. Trzeba ludzi poinformo-
wać, kiedy zakończą się te prace.
Nie można im mówić, że może
jutro, może za tydzień, może za
miesiąc.Kolejne zadania, jakie staną
przed nowymi władzami w ratuszu,
to podjęcie działań w zakresie po-
mocy społecznej, służby zdrowia,
uzbrojenia terenów inwestycyjnych.
W najbliższym czasie do bartoszyc-
kiej jednostki wojskowej ma
dołączyć grupa ok. 700 nowych
żołnierzy. Trzeba dać im szanse na
budowę domów, wynajem miesz-
kań, musimy stworzyć infrastruk-
turę przedszkolną i żłobkową. Mam
zamiar zająć się też uporządkowa-
niem miasta, bo mam wrażenie, że
jest ono trochę zaniedbane. Być
może jest to skutek prowadzonych
remontów, ale w tej chwili nie ma w
Bartoszycach miejsca, gdzie można
by pospacerować. Szczególnie cho-
dzi mi o centrum miasta. Trzeba
przywrócić je mieszkańcom.
- Burmistrz jest liderem, na-
dającym kierunek i szukającym
rozwiązań, ale nie pracuje sam.
Gdzie Pan będzie szukał

współpracowników?
- W Bartoszycach mamy duży po-

tencjał w pracownikach Urzędu
Miasta. Jakostarostamamdoświad-
czenie we współpracy z szefami jed-
nostek i organizacji. Uważam, że
takie współdziałanie z urzędnikami
miejskimi jest możliwe i konieczne.
Uważam, że model partycypacyjny,
polegający na współpracy ze specja-
listami w określonych dziedzinach
daje szansę na realizację nowych
projektów,programów,strategii roz-
woju,umożliwiającychwprowadze-
nie oczekiwanych zmian. Sam
burmistrz nie jest w stanie wykonać
wszystkich zadań. Liczę na efek-
tywną współpracę z Radą Miasta.
Chciałbym, żeby wszyscy, którzy
uzyskają mandat radnego mieli po-
czucie, że są szanowani przez bur-
mistrza. Będę też słuchał
społeczeństwa. Mieszkańcy Barto-
szyc to moi pracodawcy. Płacą za to,
że pracuję na ich rzecz.
- Wszystkie plany rozwoju są
możliwe do realizacji pod warun-
kiem zdobycia na nie funduszy.
CzynieobawiasięPan,żewkrótce
możeich zabraknąć? Już niedługo
skończą się środki unijne. Czy jest
w Panu tyle odwagi, żeby powie-
dzieć ludziom, że może nie
wszystko uda się zrobić?
- Do 2020 roku mamy zapewnione
środki na realizowane już inwesty-
cje, na przykład na rewitalizację sta-
rówki, czy dofinansowanie innych
inwestycji. Powiat ma doświadcze-
nie w zakresie pozyskiwania środ-
ków unijnych i z budżetu państwa,
w tym z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych,
PROW, RPO, itp. Stawiam też na
współpracę z gminami, z powiatu
bartoszyckiego. Myślę, że także Pol-
ski Rząd ma świadomość tego, że
Północ Polski to są tereny wyklu-
czone, albo z ograniczonym poten-
cjałem rozwojowym i wymagają
wsparcia. Jesteśmy obywatelami
Rzeczypospolitej i mamy prawo
oczekiwać od instytucji publicznych
wspierania i wyrównywania szans

rozwojowych. To jest nasze miasto,
które kochamy i chcemy tu żyć jak
najlepiej.Tak, jak jużwspominałem,
lubię spotykać się, rozmawiać z lu-
dźmi i mówić im prawdę. Nie będę
składać obietnic bez pokrycia.
Warto mi zaufać, bo chcę jak najle-
piej służyć mojemu miastu.
- Co na to Pana rodzina? Być
może jeszcze więcej czasu będzie
Pan poza domem?
- W samorządzie pracuję od wielu
lat. Jest to zajęcie wymagające wielu
wyrzeczeń. W weekendy, kiedy
wiele osób wypoczywa, spotykamy
się z mieszkańcami, bierzemy
udział w wielu okazjonalnych spot-
kaniach, konferencjach. Trzeba być
gotowym na zajmowanie się spra-
wami lokalnymi także w czasie kry-
zysów. Jako starosta przeżywałem
takie trudne chwile. Mieliśmy gra-
dobicia i wichury na terenie gminy
Bisztynek, Sępopol i Górowo
Iławeckie. Niedługo minie trzy-
dziesta rocznica naszego ślubu.
Mamy z małżonką piątkę wspa-
niałych synów. Żona stale mi kibi-
cuje i jest oparciem w mojej pracy.
Myślę, że tak, jak wspierała mnie
przez ostatnie lata, tak będzie to
czynić nadal. Uważam, że jeżeli
człowiek ma poukładane sprawy w
domu rodzinnym, łatwiej jest mu
pracować i poświęcać czas na
działalność publiczną.
- Rozmawiamy na początku kam-
panii wyborczej. W jaki sposób
będzie się Pan starał przekonać do
siebie wyborców ?
- Wszyscy o tym wiemy, że kampa-
nia samorządowa zaczyna się na
drugi dzień po wyborach. Ostatnie
cztery lata pokazały wyborcom, że
znam się na sprawach samorządu i
potrafię skutecznie rozwiązywać lo-
kalne problemy. W kampanii będę
chciał dotrzeć z moim programem
do jak największej liczby mieszkań-
ców poprzez programy telewizyjne,
Facebook, informację prasową ale
przede wszystkim liczę na bezpoś-
rednie spotkania z wyborcami.

rad

W Bartoszycach mieszkają dobrzy ludzie

Bartoszyce mają szansę rozwijać się i prześcignąć inne miasta.
Wojciech Prokocki, kandydat w wyborach samorządowych na
burmistrza przekonuje, że są obszary, w których miasto może
stać się bardziej przyjazne mieszkańcom i dać im radość z tego,
że wybrali je jako swoje miejsce na ziemi.
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Kandydat na Prezydenta Elbląga
Michał Missan rozmawia z
tegorocznymi maturzystami z
elbląskich szkół. Wszystko po to
by dowiedzieć sie czego oczekują
młodzi elblążanie by pozostać w
naszym mieście lub wrócić tu po
studiach. Na podstawie rozmów
z młodymi został stworzony
program “Dobry Start”.

Michał Missan – Przed nami
nowa, pięcioletnia kadencja sa-
morządu, przed wami pięć lat stu-
diów, niestety poza Elblągiem. Jak
zachęcić Was, młodych, do po-
wrotu?

Tomasz Budziński – To nie bę-
dzie takie proste. Trzeba wielu
działań, które doprowadzą do
zwiększenia atrakcyjności na-
szego miasta. Jednym z nich na
pewno powinna być dobra oferta
mieszkaniowa. Bezpośrednio po
studiach raczej nie będziemy za-
rabiać kokosów, dlatego jeśli po-
wrót do Elbląga będzie związany
z możliwością szybkiego usamo-
dzielnienia się, to z pewnością bę-
dzie to znaczący argument do
powrotu.

Grzegorz Ciszewski – Na pewno
kluczem jest również atrakcyjna i
dobrze płatna praca. Obecnie bra-
kuje takich ofert zatrudnienia.
Ucieszyłbym się także z urozmai-
conych miejskich eventów. Trzeba
postawić sprawę jasno, w week-
endy Elbląg po prostu zamiera. W
innych dużych aglomeracjach w
Polsce wieczorami, czy w week-
endy miasta tętnią życiem. Ludzie
spragnieni kulturalnej rozrywki
mają bogatą ofertę wyboru, w za-
leżności od upodobań. Jeśli więc
chcemy, aby do Elbląga wracali
młodzi ludzie, to musimy po-
myśleć, aby coś w tej kwestii zmie-
nić.

Michał Missan – Jak dzisiaj po-
strzegacie miasto i jakie widzicie
zagrożenia na przyszłość? Czy
według was Elbląg może być at-
rakcyjny?

Tomasz Budziński – Przerażające
jest zostawianie nam zadłużenia
po rozdmuchanych inwestycjach.
Elbląg nie będzie miał możliwości
zrównoważonego rozwoju, a my,
w przyszłości będziemy pracować
jedynie na spłatę miejskich kredy-
tów. Doceniam, że pan Wróblew-
ski rozpoczął oddłużanie miasta,
ale czekam na ciąg dalszy. Bez od-
powiedzialnej polityki finansowej,
przemyślanych inwestycji na

miarę swoich możliwości, Elbląg
nie stanie się atrakcyjniejszy.

Grzegorz Ciszewski – Pomysł
przełożenia terminu spłaty
zadłużenia Elbląga o kilkanaście
lat, to mało poważne traktowanie
ludzi młodych. Większość kandy-
datów mówi o tym, że trzeba po-
wstrzymać naszą ucieczkę z
Elbląga, straszą, że miasto się sta-
rzeje, ale oprócz słów, nie ma żad-
nych konkretnych pomysłów ani
działań. Przesunięcie spłaty
zadłużenia, to nic innego jak
bomba z opóźnionym zapłonem.
Uważam, że Elbląg to piękne
miasto z naprawdę dużym poten-
cjałem. Może cieszyć się zaintere-
sowaniem nie tylko młodych
ludzi, którzy z chęcią wrócą tu po
studiach, ale też przyjezdnych.
Elblążanie mówią, czego im bra-
kuje, co chcieliby tu zmienić.
Trzeba ich po prostu słuchać.

Michał Missan – Ostatnio dużo
mówi się o elbląskiej komunikacji
miejskiej. Uważam, że to spory
problem. Co roku miasto dopłaca
do niej około 20 mln złotych, a
niezadowolenie wzrasta.

Grzegorz Ciszewski – Komuni-
kacja miejska pozostawia wiele do
życzenia, zresztą nie tylko my,
młodzi, narzekamy. Z komunika-
cji korzystają głównie osoby nie-
posiadające samochodu, tj. starsi
i młodzież szkolna. Ważne jest
więc, żeby zapewniała dogodny
dojazd do szkół, przychodni, in-
stytucji miejskich. Poza tym dla
mnie ważny jest aspekt ekolo-
giczny – sprawna komunikacja to
mniejsza potrzeba używania sa-
mochodów w mieście. Sądzę, że
dobrym pomysłem jest, aby zain-
teresować kierowców przesiadką
na komunikację miejską, tak jak
to zrobiono w innych miastach.

Tomasz Budziński – Komunika-
cja miejska musi być inaczej roz-
wiązana, żeby uwzględnić
rzeczywiste potrzeby użytkowni-
ków. Dobrym pomysłem jest
stworzenie nowej linii T6, która
połączy najważniejsze punkty
miasta. Należy też pomyśleć o za-
montowaniu kilku biletomatów w
najważniejszych punktach
Elbląga. I oczywiście rowery miej-
skie. Pomysł sprawdzający się na
całym świecie – ekologiczny, wy-
godny, przyjemny, zbawienny dla
zdrowia i kondycji.

Michał Missan – Rower miejski
zdecydowanie tak, ale widzę to

trochę szerzej. Elbląg jest fanta-
stycznie położony – wokół jedne
z najbardziej atrakcyjnych przy-
rodniczo, kulturowo i krajob-
razowo terenów i urokliwe
rowerowe ścieżki turystyczne.
Powinniśmy zadbać o to, by
wprowadzić, wspólnie z okolicz-
nymi gminami, system rowerów
publicznych, także dla potrzeb lo-
kalnej turystyki rowerowej.

Tomasz Budziński – I właśnie o
takie pomysły chodzi. Chcemy też
zaproponować projekt „Dobry
start”, który mógłby zawierać kon-
kretne propozycje dla absolwen-
tów dobrych uczelni spoza
Elbląga, oferty pracy, dodatkowe
ulgi podatkowe i mieszkaniowe.
Taki wabik.

Grzegorz Ciszewski – W projek-
cie wymyśliliśmy też „Osiedle
Młodych” ze żłobkiem, przed-
szkolem, świetlicą, placem zabaw,

miejscem dla rodzinnej rekreacji
z boiskiem, kortem, a latem może
i rozkładanymi basenami. Takie
mini miasteczko dla osób, które
chcą założyć rodzinę i zależy im
na oszczędności czasu i bezpie-
czeństwie swoich pociech.
Uważamy, że to wykonalne, a
może ściągnąć młodych jak mag-
nes.

Michał Missan – Na ostatniej
sesji Rady Miasta wiceprezydent
Janusz Nowak powiedział, że: czy
prezydentem będzie Wróblewski,
czy Wilk, czy inny Kowalski, to nic
nie zmieni, ponieważ w komuni-
katorach napisano, że za dwadzie-
ścia lat populacja Elbląga spadnie
poniżej 90 000 mieszkańców. I
ucieczka młodych związana jest
tylko z sytuacją gospodarczą
miasta.

Grzegorz Ciszewski – Chwila,
ale chyba sytuacja gospodarcza

miasta w dużym stopniu zależy od
działania władz miejskich i ważne
jest, kto będzie prezydentem. My
jesteśmy następnym pokoleniem,
które będzie zarówno czerpać ko-
rzyści z podejmowanych obecnie
działań, jak i niestety ponosić
konsekwencje złych decyzji. Nie-
stety często spotykamy się z lekce-
ważeniem naszego zdania. Tak
jest chociażby w przypadku tzw.
ogródków piwnych. Widzimy na
to zapotrzebowanie, ale niestety
powszechnie krążą opinie, że to
tylko zdemoralizuje młodzież.
Jeżeli obecne władze nie będą
wsłuchiwać się w nasze głosy, nie
będzie po co wracać.

Tomasz Budziński – Tak jak
mówi Grzegorz, młodzi muszą
czuć, że się ich słucha i że ich głos
jest ważny. Potrzeba nam więcej
eventów pokroju „Dróg do Samo-
rządności”, który odbywał się w
SP nr 25, gdzie młodzież miała

szansę pokazać swoje pomysły na
rozwój Elbląga. Ale chcielibyśmy
zobaczyć kiedyś, że pomysły te są
poważnie traktowane, podchwy-
tywane i wdrażane. Wraca się
chętnie tam, gdzie zostawiło się
swój ślad, gdzie można obserwo-
wać efekty swoich działań.

Michał Missan – Poważna kwes-
tia. Generalnie uważam, że trzeba
słuchać wszystkich mieszkańców,
równo ich traktować i dbać o ich
dobro. Wy chcecie, żeby młodych
traktować w sposób szczególny.
Mimo, że racja jest po mojej stro-
nie, siła chyba jest po waszej. Dla-
tego obiecuję, że poważnie
podejdę do waszych spostrzeżeń i
oczekiwań. Dziękuję za rozmowę,
życzę powodzenia w wyborach i
mam nadzieję, że spotkamy się na
inauguracyjnej sesji nowej Rady
Miejskiej.

Michał Missan rozmawia z młodymi

Tomasz Budziński
Kandydat do Rady Miasta Elbląg

Tegoroczny absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, student prawa
na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta w
Elblągu. Od 2015 związany z Nowoczesną.

Grzegorz Ciszewski
Kandydat do Rady Miasta Elbląg

Tegoroczny absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, student prawa
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członek Młodzieżowej Rady Miasta w
Elblągu, od 2015 związany z Nowoczesną.

ROZMOWY NIEKONTROLOWANE z młodymi w Koalicji Obywatelskiej
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Rozmowy Niekontrolowane w
Koalicji Obywatelskiej to ciekawy
cykl swobodnych rozmów pomię-
dzy przedstawicielami i kandyda-
tami z Koalicji Obywatelskiej na
temat przyszłości Elbląga i innych
miastregionuwarmińsko-mazur-
skiego. Co zrobić by żyło nam się
wszystkim lepiej?
Michał Missan – Skoro planujecie
Panie kandydowanie do Sejmiku
Samorządu Warmińsko-Mazur-
skiego, proponuję rozmowę o przy-
szłości naszego miasta i regionu
oraz o relacjach między samo-
rządem miasta, a samorządem wo-
jewództwa.
Grażyna Kluge – Zacznijmy od
motywacji. Są problemy, niewy-
godne dla wszelkiej władzy, które
trzeba pilnie rozwiązać. I to nie na
szczeblu gmin, bo te są za małe. Np.
realne wsparcie dla osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin. Nie-
stety nie ma woli na szczeblu
krajowym, by poważnie zająć się
tym problemem, ponieważ osoby
niepełnosprawne nie stanowią
grupy ważnej politycznie. Więc
skoro tak jest, samorząd musi za-
dbać o ludzi oczekujących wspar-
cia. Dotychczas nie zdawałam sobie
sprawy z ogromu ograniczeń, jakie
towarzyszą ludziom z różnymi nie-
pełnosprawnościami. Wiedzieć a
doświadczyć, to zupełnie różne po-
strzeganie. Wiem, że niepełnos-
prawność to nie wyrok. Mam
ogromny szacunek dla tych ludzi i
ich rodzin. Nie trzeba mnie prze-
konywać, że należy zrobić
wszystko, co w naszej mocy, by
mogli normalnie funkcjonować. Ci
ludzie mają ogromną wolę
działania, są kreatywni i należy to
wykorzystać. Oni mogą pomóc
więcej społeczeństwu niż nam się
wydaje.
Maria Kasprzycka – Ja natomiast
mam misję. Serio. Ostatnie półtora
roku zmagam się z procedurami
związanymi z realizacją projektów z
zaangażowaniem środków unij-
nych. Nawet Najwyższy Sąd Ad-
ministracyjny stwierdził, że urzędy
w Polsce wypaczają sens pomocy
unijnej. Trzeba więc wprowadzić
takie zmiany w dokumentach pro-
gramowych, by znacznie ułatwić
dostęp do środków unijnych, a tego
nie da się zrobić z zewnątrz. Tym

bardziej, że to ostatnia tak ko-
rzystna dla nas perspektywa. Nie
myślałam, że jeszcze zaangażuję się
w politykę, ale czuję, że warto się
tym zająć.
Grażyna Kluge – Mam podobne
wrażenie, co do ilości procedur, ja-
kimi obwarowane są urzędy. To
wszystko sprawia, że urząd źle się
kojarzy ludziom. To wyzwanie dla
Michała i wszystkich pragnących
urzędów przyjaznych obywatelowi.
Michał Missan – Zgoda, urząd po-
winien być dla mieszkańców, a nie
odwrotnie. Uważam tylko, że nie
jest to kwestia urzędników, bo
większość mi znanych to naprawdę
serdeczni, otwarci ludzie, lecz bez-
dusznych procedur budujących ad-
ministracyjny mur odgradzający
ich od mieszkańców. Poza tym
większość elbląskich urzędników
ma wysokie kompetencje, ale w
obecnej sytuacji nie mogą tego wy-
kazać. Wiem, że potrzebna jest
gruntowna reorganizacja, jednak
teraz bardziej mnie interesuje
wasze spojrzenie na rolę radnego
wojewódzkiego w mieście i regio-
nie. Bo szczerze mówiąc, ja dotych-
czas radnych wojewódzkich w
życiu miasta nie dostrzegam.
Maria Kasprzycka – Zacznę od
pieniędzy. Kiedy walczyłam o
środki na modernizację budynku
Gimnazjum zarzucano mi bez-
względność w pozyskiwaniu pie-
niędzy na rozwój muzeum. W
sumie trudno się z tym nie zgodzić,
więc pomyślałam, że może należy
wykorzystać tą swoją przypadłość i
z determinacją powalczyć o znacz-
nie większe środki dla miasta i na-
szego subregionu. Elblążanie często
narzekają, że Olsztyn nas traktuje
po macoszemu. Coś w tym jest, ale
może przyczyna jest też i po naszej,
elbląskiej stronie. A drugi temat to
integracja tego subregionu, głównie
w zakresie turystyki i komunikacji.
Grażyna Kluge – A mnie się
marzy przeniesienie do Elbląga
większej części zadań Urzędu Mar-
szałkowskiego, być może ze stałą
siedzibą wicemarszałka odpowie-
dzialnego za tę część. Mam świa-
domość, że ze względu na
peryferyjne położenie Elbląga w
województwie, usytuowanie w nim
Urzędu Marszałkowskiego jest nie-
realne. Jest natomiast na co dzień

dużo spraw, z którymi przychodzą
mieszkańcy Elbląga i okolic, a ich
załatwienie tu, na miejscu byłoby
wielkim ułatwieniem.
Michał Missan – Bolączką miasta i
regionu są młodzi – wycofani,
skłonni do emigracji, zniechęceni.
W tej chwili bardzo intensywnie
pracuję nad tym, jak to zmienić.
Może jeszcze jakiś pomysł.
Grażyna Kluge – To jest ogromny
problem, który ma pokoleniowe
znaczenie. Zaczęłabym od oświaty.
Tonajlepszadroga,żebydocieraćdo
młodych osób. Samorządy muszą
wziąć na siebie przywrócenie rangi i
udziału szkoły w rozwoju nie tylko
umysłowym, ale też życiowym i
społecznym młodzieży. Samorząd
Województwa może te działania
wspierać, finansować z różnych
środków. Tak się dzieje i trzeba za-
dbać o to, by do regionu elbląskiego
spływało jak najwięcej pieniędzy
przeznaczonych na te cele.
Maria Kasprzycka – Uważam że
nie tylko Elbląg, ale cały region jest
tak atrakcyjny, że powinniśmy być
z natury konkurencyjni dla
młodych. Mieszkam tu z wyboru.
Zimą w Elblągu, latem w gm.
Rychliki. Dojeżdżam do pracy
szybciej niż z Oruni do centrum
Gdańska. Mamy morze, rezerwaty
przyrody, jeziora, wyciąg narciarski

– wszystko w zasięgu ręki, a w za-
sadzie rowerów. Wydaje się, że le-
piej żyć się nie da. A jednak. Miasto
jest nieprzyjazne dla ludzi, najlepiej
to pokazało tegoroczne lato. Atrak-
cje sprowadzane są do występów
miernej jakości i jarmarku. No i
praca. Wiem Michał, że pracujesz z
tegorocznymi maturzystami nad
programem „Dobry Start”. To ta
droga. Szczerze trzymam kciuki, w
sprzyjających okolicznościach bę-
dziemy szukać pieniędzy na jego
realizację.
Michał Missan – A czego oczeku-
jecie od przyszłego prezydenta
miasta, starostów i wójtów?
Maria Kasprzycka – Decyzyjności.
Każda decyzja szybko podjęta jest
lepsza niż brak decyzji. U ciebie
akurat się o to nie martwię.
Michał Missan - Nawyk zawo-
dowy. Nie mam czasu zwlekać,
kiedy człowiek cierpi i potrzebuje
natychmiast pomocy. Dlatego na-
prawdę coś mnie trafia, kiedy spo-
tykam się z rozciąganiem
wszystkiego w czasie bez nadziei
na konkretne rozwiązanie. Na
przykład plaża miejska w Elblągu.
To co jest już standardem w więk-
szości miast, u nas dalej jest dysku-
towane. Przecież tak nie można.
Grażyna Kluge – Wrażliwości
społecznej, otwartości na potrzeby

mieszkańców, chęci partnerskiej
współpracy w samorządzie i mię-
dzy samorządami bez względu na
polityczne różnice, szacunku dla
mniejszych i słabszych. I wiem, że
w Tobie to jest.
Michał Missan – To działa auto-
matycznie. Tak jak nie pytam
człowieka o polityczne preferencje,
ratując mu życie, tak nie będę pytał
o to radnych czy wójtów. Liczy się
interes publiczny i dobro miesz-
kańców. Poglądy polityczne to
sprawa prywatna, w samorządzie
nie widzę dla nich miejsca. Moim
obowiązkiem, jako członka Plat-
formy Obywatelskiej, jest jak naj-
lepiej ją reprezentować, a swoją
uczciwością i zaangażowaniem w
pracę budować jej wizerunek.
Tylko tyle i aż tyle.
Grażyna Kluge – Bo bardzo
ważne jest, by razem być za
czymś konkretnym. Na przykład
za wsparciem słabszych i daniem
możliwości kreatywnym, za
przyjaznym, dobrym samo-
rządem, otwartym na ludzi i bu-
dującym dobrą przyszłość dla nas
i naszych rodzin. Dlatego np.
uważam, że wspieranie organiza-
cji pozarządowych jest już nie
tylko obowiązkiem, ale racjo-
nalną decyzją każdej demokra-
tycznej władzy. Zmierzajmy do

tego, by organizacje pozarządowe
przestały być postrzegane jako
niechciane dziecko, lecz były
traktowane jako wartościowy
partner życia samorządowego.
Michał Missan – Zapytam
wprost – jeżeli zostaniecie rad-
nymi wojewódzkimi - czego na-
prawdę życzę elblążanom – na co
konkretnie z waszej strony mogą
liczyć wyborcy i samorządy?
Grażyna Kluge – W samorządzie
województwa jest się po to, by
dbać o sprawy ludzi miesz-
kających w regionie. Dobrze to
ujmuje przysłowie „Ten, kto an-
gażuje swoją wiedzę, myśli i słowa
w popieranie dobra innych, żyje
pełnią życia”. Chodzi głównie o
wspólne zadowolenie i szczęście
z tego, co możemy razem stwo-
rzyć.
Maria Kasprzycka – Bardzo
pięknie, chociaż w chmurach -
więc na koniec przy ziemi. Bez-
pośredni, stały kontakt z samo-
rządami w okręgu wyborczym.
Wspieranie samorządowych in-
stytucji, promowanie regionu,
mediacje między samorządami,
jeśli będzie trzeba. No i awanturo-
wanie się o pieniądze dla Elbląga i
okolic – to już moja specjalność.

Michal Missan rozmawia z kandydatkami do sejmiku

Grażyna Kluge, kandydatka do Sejmiku
Województwa, Koalicja Obywatelska

Mieszkanka Elbląga od ponad półwieku, gdzie spędziła całe swoje życie zawo-
dowe. Pracowała w różnych instytucjach, przede wszystkim związanych z oś-
wiatą – Liceum Ekonomiczne w Elblągu, Kuratorium Oświaty w Elblągu, później
w Olsztynie, wiceprezydent Elbląga odpowiedzialna za oświatę. Jako wicewoje-
woda wykorzystywała każdą możliwość mogącą wspomóc Elbląg i cały region
elbląski.

- Najważniejsze jest moje szczęśliwe życie rodzinne – twierdzi. Mam kochającego
męża, dwoje dorosłych dzieci i trzy wyjątkowe wnuczki. Wszyscy mieszkamy i pra-
cujemy w Elblągu i chciałabym, by najmłodsze pokolenie też się tu z satysfakcją
odnalazło.

Michał Missan, kandydat na Prezydenta
Elbląga, Koalicja Obywatelska

Do Elbląga trafił jako roczne dziecko, więc tej decyzji sobie nie przypisuje. Uważa
się za rodowitego elblążanina. Z natury niepokorny, szybko zaczął dorosłe życie,
dzięki czemu w wieku 41 lat został szczęśliwym dziadkiem. Karierę życiowo-za-
wodową, w amerykańskim stylu, zaczął od noszowego, by po latach solidnej
pracy ukończyć studia, zostać Koordynatorem Działu Ratownictwa Medycz-
nego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu oraz otworzyć przewód
doktorski w dziedzinie ekonomii.

- Całe życie zawodowe poświęciłem zwykłym ludziom – mówi. Niosąc pomoc nie
dzielę ich na lepszych i gorszych, nie pytam o partyjne preferencje. Lubię Elbląg i
lubię jego mieszkańców, chcę dla nich pracować.

Maria Kasprzycka, kandydatka do Sejmiku
Województwa, Koalicja Obywatelska

Elblążanka z wyboru. Urodzona we Wrocławiu, w IV klasie szkoły podstawowej
zamieszkała z rodzicami w Elblągu. Plany rozpoczęcia pracy zawodowej w War-
szawie pokrzyżował stan wojenny, wróciła więc tymczasowo do Elbląga. Ten stan
trwa do dzisiaj. Jest geologiem oraz dr archeologii, a od maja 2004 roku dyrek-
torem Muzeum Archeologiczno-Historycznego, które konsekwentnie przemie-
nia w jedną z najnowocześniejszych placówek w Europie.

- Jestem tu, bo uważam że Elbląg jest miastem obdarzonym prawdziwym genius
locii – stwierdza. Dużo podróżuję po świecie, co poza muzeum jest moją naj-
większą pasją, ale nie spotkałam drugiego tak atrakcyjnego zakątka świata.
Chciałabym, żeby dostrzegli to i inni elblążanie, żeby mieli powody do dumy, że tu
mieszkają.

ROZMOWY NIEKONTROLOWANE w Koalicji Obywatelskiej

Materiał KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska
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W niedzielę 16 września
Koło Gospodyń Wiej-
skich „Baby Ruśkie” z
Rusi jako jedno z ośmiu
wzięło udział w Warmiń-
sko-Mazurskich Dożyn-
kach Wojewódzkich, któ-
re odbyły się w Skansenie
w Olsztynku. Stoiska ugi-
nały się od pyszności i
rękodzieła. Rodzajów
ciast nie sposób wymie-
nić, a zapachy jakie się
roztaczały drażniły kubki
smakowe.
Wszystkie koła brały
udział w konkursie na
„Najładniejsze stoisko
dożynkowe. Koło Gospo-
dyń Wiejskich 2018”.
„Baby Ruśkie” jako reprezentacja
gminy Stawiguda, w myśl ich
hasła -”Łączy nas nowoczesność
i tradycja” zaskoczyły dekoracją
stoiska. Pięknie malowany płot,
kolorowe kwiaty i oryginalne rę-
kodzieło oraz oczywiście uś-

miechnięte gospodynie nie po-
zwoliły przejść obok obojętnie.
Zostało to docenione przez ko-
misję konkursową, co zaowoco-
wało II miejscem w tymże kon-

kursie. Konkurencja była spora,
więc II miejsce jest dużym
osiągnięciem dla tak młodego i
prężnie działającego Koła.

red

„Baby Ruśkie” z nagrodą na dożynkach
Koło Gospodyń Wiejskich w Rusi „Baby Ruśkie” zdobyło II miejsce w konkursie na najładniej-
sze stoisko podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich zorganizowanych w skan-
senie w Olsztynku.

Baby Ruśkie - II miejsce na najładniejsze stoisko

Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków na
całej długości ulicy Grunwaldzkiej zostanie wyko-
nana nowa nawierzchnia z kostki granitowej. Po-
nadto zostanie ona dostosowana do potrzeb miesz-
kańców. Powstaną nowe miejsca parkingowe. Prze-
budowane zostaną chodniki po obu stronach dro-
gi. Wyremontowany zostanie również przystanek au-
tobusowy. Inwestycja obejmie dodatkowo odwod-
nienie ulicy oraz przebudowę sieci gazowej. Całko-
wity koszt zadania wyniesie ok 1,8 mln złotych.

red

W Olsztynku drogowcy zmodernizują
ulicę Grunwaldzką
W Olsztynku rozpoczęły się długo oczekiwane prace modernizacyjne na ulicy Grunwaldzkiej.
To jedna z ostatnich w tej kadencji samorządu inwestycji drogowych w Olsztynku.

Ulica Grunwaldzka w przebudowie

Przystanek autobusowy dopraszał się o remont

Kto zostanie nowym dy-
rektorem Teatru Lalek w
Olsztynie?
Upłynął termin zgłaszania kan-
dydatur na dyrektora Teatru
Lalek w Olsztynie. Wpłynęły
cztery oferty od kandydatów.
Konkurs na Dyrektora Teatru
Lalek w Olsztynie został zorga-
nizowany, ponieważ obecnemu
dyrektorowi Andrzejowi Bart-
nikowskiemu skończyła się

umowa. Konkurs został
ogłoszony już po raz drugi, po-
nieważ za pierwszym razem
zgłosił się tylko... Andrzej Bart-
nikowski.
Kandydaci na to stanowisko mu-
sieli posiadać co najmniej 5-let-
nią udokumentowaną działal-
ność w instytucjach kultury lub
innych podmiotach pro-
wadzących działalność w obsza-
rze kultury; doświadczenie w

realizacji projektów teatralnych;
znajomość przepisów prawnych
dotyczących: organizowania i
prowadzenia działalności kultu-
ralnej, samorządu gminnego,fi-
nansów publicznych, w tym
zasad gospodarki finansowej in-
stytucji kultury i zamówień pub-
licznych.
Kandydat musi również znać, co
najmniej jeden język obcy na po-
ziomie dobrym, mieć ukoń-
czone kursy lub szkolenia z
zakresu dziedzin kulturalnych,
zarządzania, ekonomii, pozyski-

wania środków unijnych i posia-
dać predyspozycje menedżer-
skie i umiejętności zarządzania
zespołem.
- Otrzymaliśmy 4 oferty, ale jesz-
cze czekamy bo być może kolejne
wpłyną pocztą, z odpowiednią
datą stempla pocztowego. Usta-
lamy też skład komisji konkurso-
wej. Wysłaliśmy do ministerstwa
prośbę o wytypowanie ich przed-
stawiciela. Później określimy datę
przeprowadzenia rozmów kwalifi-
kacyjnych. Odbędą się one nie pó-
źniej niż do 15 października –

powiedziała Marta Barto-
szewska, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Olsztynie.
Nie znamy natomiast jeszcze na-
zwisk kandydatów- Nazwisk nie
mogę podać ze względu na
ochronę danych osobowych – do-
daje Marta Bartoszewska.
Od dnia 1 września, czyli mo-
mentu, w którym skończyła się
umowa, do czasu rozstrzygnię-
cia konkursu obowiązki dyrek-
tora Teatru Lalek w Olsztynie
pełni Anna Ratkowska.

Kto zostanie nowym dyrektorem Teatru Lalek w Olsztynie?
Upłynął termin zgłaszania kandydatur na dyrektora Teatru La-
lek w Olsztynie. Wpłynęły cztery oferty od kandydatów.

OTL czeka na nowa dyrekcję

-Ratownicy medyczni wznowili
protest. Dlaczego?
Nasze rozmowy na poziomie mi-
nisterstwa nie przebiegały po na-
szej myśli. Zostaliśmy więc do
tego zmuszeni. Nie były wy-
pełnione wszystkie kwestie od-
nośnie naszego porozumienia z
lipca ubiegłego roku. Został
wstrzymany wzrost naszych pod-
wyżek i to był główny element,
jeżeli chodzi o wznowienie na-
szego protestu.
-Jakie są obecnie wasze postu-
laty?
Wzrost wynagrodzenia, analo-
gicznie do zarobków pielęgniarek.
My w tej chwili mamy 800 zł do-
datku, ale brutto, więc ratownik
medyczny pracujący na umowę o
pracę dostaje niecałe 400 zł do
ręki. Chcemy również, aby wy-
równano płacę ratowników me-
dycznych w całej Polsce. Chodzi o
wpisanie w tabeli ustawy o naj-
niższym wynagrodzeniu zawo-
dów medycznych, pracownika
systemu, w który miałby się
włączyć zarówno ratownik, jak i
pielęgniarka, na poziomie 1,054
współczynnika średniego wyna-

grodzenia w Polsce. Trzecim po-
stulatem jest sześć dni urlopu
szkoleniowego, z tego względu, że
mamy taki obowiązek ustawowy.
Po uzyskaniu tytułu ratownika
medycznego w przeciągu pięciu
lat musimy zdobyć 200 punktów
edukacyjnych. Wiąże się to z
dużymi kosztami, a także z po-
święcaniem swojego wolnego
czasu.
-Czy obecnie w województwie
warmińsko-mazurskim brakuje
ratowników medycznych?
Braki daje są odczuwalne za-
równo w Polsce, jak i w naszym
regionie. Zostało to nawet pod-
kreślone przez pracodawców, któ-
rzy uczestniczyli w rozmowach z
ministrem zdrowia. W naszym
województwie również w wielu
miejscach pracodawcy bardzo
chętnie zatrudniliby ratowników
medycznych. Pamiętam, że jak ja
skończyłem szkołę w 2009 roku,
to nie było problemu ze znalezie-
niem pracy, później przez pewien
okres zrobiło się nas zbyt dużo, ale
teraz w związku z tym, że nie było
żadnych podwyżek naszego wy-
nagrodzenia, ludzie zaczęli od-

chodzić z pracy.
-Ilu obecnie pracuje ratowników
medycznych na terenie Warmii i
Mazur?
Są to bardzo rozbieżne dane, po-
nieważ wahają się od 600 do 800
ratowników.
-Ostatnio uczestniczyliście w
spotkaniach z wicewojewodą i
wicemarszałkiem. Co te spotka-
nia miały na celu?
Moim głównym zadaniem, jako
koordynatora, było powiadomie-
nie władz o realnym zagrożeniu,
że karetki kiedyś mogą nie wyje-
chać, ponieważ młody człowiek,
który skończy szkołę średnią i zda
maturę, wybierając kierunek stu-
diów, pominie kierunek ratowni-
czy, ponieważ nie będzie widział
w tym perspektyw na przyszłość.
Wicemarszałek zadeklarował
pomoc, jednak jego moc spraw-
cza jest zdecydowanie mniejsza
niż wojewody w tej kwestii. Woje-
woda też obiecał się zająć tą
sprawą. Zwołana ma zostać ko-
misja do rozwiązywania proble-
mów ratownictwa medycznego,
której też jestem członkiem i bę-
dziemy rozmawiać, jak ten pro-

blem zażegnać, żeby nikomu w
międzyczasie nie stała się
krzywda.
-A jakie działania będą Państwo
dalej podejmować w związku z
tym protestem? Czy rozważacie
możliwość wyjścia z karetek i za-
przestania pracy?
To nie jest nasz pomysł, ale to się
po prostu dzieje. Zwykłe prawo
rynku. Ktoś mi płaci więcej, za
mniejszą odpowiedzialność, to
idę tam do pracy. Średnio na jed-
nego ratownika medycznego
przypada półtorej etatu. My to już
ciągniemy od ponad roku. Sygna-
lizowaliśmy naszym włodarzom,
że jest problem. Poniekąd zostały
podjęte jakieś środki, jednak czu-
jemy się pokrzywdzeni, że inni za-
rabiają trochę więcej od nas, a
jednak my jesteśmy tym pierw-
szym elementem, który jeździ do
pacjenta w momencie kiedy jest w
stanie nagłego zagrożenia życia.
-Był Pan również na rozmowach
u ministra zdrowia. Jak przebie-
gały te rozmowy? Widać chęć
pomocy ze strony ministerstwa,
czy słychać tylko argumenty, że
nie ma na razie na to pieniędzy?

Tak jak Pan powiedział, brak
środków jest tutaj głównym argu-
mentem ministra zdrowia. Ciężko
mi jest powiedzieć, na ile to jest
przedłużanie rozmów w związku
z wyborami, a na ile faktyczna
chęć pomocy naszemu środo-
wisku.
-Coraz częściej słyszymy o tym,
ze ratownik medyczny podczas
interwencji został zaatakowany
przez pacjenta lub osobę mu
bliską. Praca ratownika medycz-
nego jest niebezpieczna?
Oczywiście mamy różnych pa-
cjentów np. z zaburzeniami psy-
chicznymi, czy pod znacznym
wpływem alkoholu. Policja ma
swoje środki, takie jak broń palną,
gaz pieprzowy, a my takich środ-
ków nie mamy. Zawsze staramy

się z empatią podejść do agresyw-
nego pacjenta i chcemy go uspo-
koić.
-Praca ratownika medycznego
przynosi satysfakcję?
Przynosi ogromną satysfakcję, w
momencie kiedy wszystko idzie
po naszej myśli i kiedy udaje nam
się pomóc drugiemu człowiekowi,
czy uratować komuś życie. Więk-
szość z nas pracuje w tym zawo-
dzie, ponieważ dzięki niemu
mamy możliwość uratować
człowieka od śmierci. Jest to bar-
dzo piękny zawód i nasza misja,
ale niestety z samej misji rodzin
nie wyżywimy. Pracując na
dwóch etatach często nie jesteśmy
w stanie nawet tej rodziny założyć,
ponieważ zwyczajnie nie mamy
na to czasu. raf

Ratownicy medyczni wznowili protest
O pracy ratownika medycznego, ich zarobkach, a także postulatach, jakie wnoszą podczas strajku, rozmawialiśmy z Jerzym Żeb-
rowskim, ratownikiem medycznym i przedstawicielem Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych.

Jerzy Żebrowski
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- Jaka była Pani droga do
Ługwałdu?
- W Bartoszycach mieszkałam do
chwili ukończenia szkoły średniej.
Potem wyjechałam do Warszawy,
gdzie studiowałam na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Kilkuletni
pobyt w stolicy pokazał mi, jak
bardzo może być uciążliwe życie w
takiej aglomeracji. Na uczelnię je-
chałam w jedną stronę półtorej
godziny. Podczas studiów wy-
szłam też za mąż i urodziłam
dziecko. Żłobek był w innej części
miasta niż uczelnia. Przemieszcza-
nie się zabierało mi mnóstwo
czasu. W Warszawie było co
prawda łatwiej o dobrze płatne za-
jęcie i rozwój kariery, ale stwier-
dziłam, że życie, to nie tylko praca.
Miałam ofertę zatrudnienia na
uczelni, jednak odmówiłam, bo
wtedy już wybrałam Olsztyn na
miejsce do życia. 10 lat później za-
mieszkałam z rodziną w
Ługwałdzie.
- Od razu po skończeniu studiów
znalazła Pani pracę w Radio
Olsztyn?
Czułam, ze odnajdę się w pracy
dziennikarskiej. Przypadek spra-
wił, że, kiedy załatwiałam córce
żłobek na ulicy Lumumby, obec-
nej Radiowej, natknęłam się na
budynek Radia Olsztyn. Zostałam
przyjęta przez redaktora naczel-
nego, który po krótkiej rozmowie
zachęcił mnie do podjęcia tam
pracy. Po dwóch miesiącach stażu
podpisałam umowę.
W tej firmie przepracowałam 19
lat. Z radiem współpracowałam
jeszcze do 2010 roku, ale zajęłam
się już własną działalnością.
Założyłam firmę AKME V.
Media, która zajmowała się reali-
zowaniem wielu projektów,
głównie prospołecznych i pro-
ekologicznych. Organizowałam
konferencje, szkolenia, podejmo-
wałam się zadań, w realizacji któ-
rych wykorzystywałam swoje
umiejętności dziennikarskie. W
2013 roku założyłam Fundację
Moda na Warmię i Mazury, w
której rozwijałam wcześniejsze
zainteresowania.
- Skąd wziął się pomysł, żeby wy-
dawać pismo o zasięgu i znacze-
niu lokalnym?
Prawie rok przymierzałam się do
stworzenia tego pisma. Od po-
czątku postanowiłam, że będzie to
pismo na wysokim poziomie edy-
torskim, zarówno pod względem
szaty graficznej, jak i też meryto-
rycznej zawartości. Zaprosiłam do
współtworzenia magazynu osoby,
które znałam ze swoich wcześniej-
szych kontaktów - specjalistów z
różnych branż, którzy tu miesz-
kali. To oni byli autorami więk-
szości artykułów. Część tekstów
napisałam ja i pracująca w mojej
fundacji Tamara Jesionowska,
również była dziennikarka. Mie-
liśmy tematy na pierwszy numer,
ale trzeba było poszukać pienię-
dzy, żeby można było wydać

pismo. Zajęło mi to 3-4 miesiące.
Do tej pory ukazały się dwa nu-
mery Magazynu DYWiTY, a
trzeci na dniach trafi do naszych
mieszkańców. Wszystkie mają po
80 stron. Praca nad jednym nu-
merem trwa minimum pół roku
dlatego, że nikt z twórców pisma
nie zarabia na tym i nie pracuje na
etacie. Robimy to w swoim wol-
nym czasie.
Wydanie trzeciego numeru jest
łatwiejsze, ponieważ pozyska-
liśmy na ten cel pieniądze z grantu
od Lokalnej Grupy Działania
Warmiński Zakątek w Dobrym
Mieście. W maju tego roku pod-
pisaliśmy umowę na realizację
projektu pod nazwą Innowatorzy
na Warmii. To im poświęcony bę-
dzie trzeci numer pisma. Chcie-
liśmy pokazać naszą gminę jako
miejsce, w którym mieszkają i
pracują ludzie, sięgający po no-
woczesne rozwiązania.
- Jak rozumiem, nie wystarczy
Pani dzielenie się z ludźmi
swoimi zainteresowaniami i
wiedzą o różnych sprawach, do-
tyczących lokalnego środowiska.
Chce Pani mieć wpływ na kształt
tego, co się będzie dalej działo w
gminie Dywity?
- Właśnie. Decyzja o kandydowa-
niu do samorządu lokalnego jest
przemyślana. To konsekwencja
moich zainteresowań. Wiem już,
co jest w życiu ważne, poznałam
potencjał tej gminy i żyjących w
niej ludzi. Chciałabym wykorzys-
tać nasze zasoby ludzkie i przeko-
nać wybitnych specjalistów z
różnych dziedzin, żeby poświęcili
więcej swojej uwagi miejscu, w
którym mieszkają. Wielu z nich,
tak jak ja kiedyś, nie wykorzystują
swoich umiejętności dla jego roz-
woju. Dzięki magazynowi udało
mi się skupić uwagę mieszkańców
na ważnych problemach, ale
chciałabym pójść dalej i mieć
możliwość wprowadzenia zmian,
które przyniosą ludziom korzyść.
Samorząd daje możliwości prze-
kuwania idei w realne działania.
Można oczywiście sporo zrobić w
ramach organizacji pozarządo-
wych, ale samorząd dysponuje fi-
nansami, decyduje, w jaki sposób
te pieniądze wydatkować.
- Kandyduje Pani na stanowisko
wójta. Dlaczego?
- Żeby móc wprowadzić w życie
swoje pomysły, trzeba być liderem
i dobrać do współpracy grupę
osób, które myślą podobnie. Mam
taki zespół. Są w nim osoby młod-
sze i starsze, mężczyźni i kobiety,
ludzie ze sporym dorobkiem i
doświadczeniem życiowym i
troszkę młodsi, ale z ogromnym
zapałem do działania.
- Jaki byłby styl Pani zarządza-
nia?
- Jestem kobietą, więc świetnie
czuję się w systemie, w którym
hierarchia jest spłaszczona.
Działam w partnerstwie z innymi
osobami, nieautokratycznie. Nikt

nie jest alfą i omegą. Trzeba umieć
z ludźmi współpracować, słuchać
ich rad po to, żeby wybrać naj-
lepszą opcję. Pewne decyzje należy
wypracować także poprzez kon-
sultacje z mieszkańcami. Ludzie
powinni wiedzieć, że mają udział
w decydowaniu o swoich spra-
wach.
- Po co startujecie do samo-
rządu?
- Mamy pomysł na poprawę ja-
kości życia mieszkańców gminy i
wiemy, jak to zrobić. Zależy nam
na wszystkim, co służy zdrowiu
mieszkańców. Mam na myśli
zdrową żywność produkowaną w
naszej gminie, stworzenie miejsc
do rekreacji nad wodą, zbudowa-
nie ciągów pieszych i rowerowych.
Kupiłam rower, ale okazało się, że
nie bardzo mam możliwości, by z
niego korzystać. Na drodze krajo-
wej 51, przy której mieszkam, jest
ogromne natężenie ruchu, a nie
ma wydzielonych ścieżek dla pie-
szych i rowerzystów. Rowerem
wybrałam się tylko raz i miałam
dosyć. Potrzebne są ścieżki, nieko-
niecznie wyasfaltowane, ale cho-
ciaż tylko utwardzone, dla
rowerzystów i tych, którzy chodzą
z kijkami.
Wiadomo, że nie można zanie-
dbać budowy dróg. Muszą istnieć
i mieć coraz lepszą jakość. Ale naj-
ważniejszy jest dla naszej gminy
sprawny i szybki dojazd do

Olsztyna, z którym większość
mieszkańców związana jest zawo-
dowo. Zablokowana została 10 lat
temu przez władze gminy Dywity
budowa północnej obwodnicy
Olsztyna – trudno, stało się, nie
ma co płakać nad rozlanym mle-
kiem. Jednak obwodnica jest bar-
dzo potrzebna zarówno
mieszkańcom naszej gminy jak i
Olsztynowi. Chcę działać na rzecz
przyśpieszenia decyzji o jej reali-
zacji. Na ten moment wiem, że nie
ma takich projektów, ani pienię-
dzy na ten cel. Ale też wiem, jak
ważna jest oddolna presja
społeczna, która zmobilizuje de-
cydentów do działania. Uważam,
że minionych 10 lat bezczynności
to stanowczo za dużo. Jeśli dziś za-
czniemy działać w tej sprawie, to
jest szansa, że ruszy ona z miejsca.
Wtedy też będzie możliwość mo-
dernizacji DK 51 do statusu drogi
lokalnej, a mieszkańcy Dywit ode-
tchną od hałasu i uciążliwości
dużego natężenia ruchu samocho-
dów. Do tego czasu nieuniknione
są długie korki. Znam takich, któ-
rzy z tego powodu przeprowadzają
się z powrotem do Olsztyna.
Chcemy też przeciwdziałać wy-
kluczeniu cyfrowemu. Ostatnio
dużo się mówi o tym, że już w nie-
dalekiej przyszłości wiele spraw w
urzędach będzie można załatwiać
przez Internet. Jeśli jest grupa
osób, która w swojej miejscowości

nie ma dostępu do Internetu lub
nie umie obsługiwać komputera i
nikt im nie może im w tym
pomóc, to można mówić o wyklu-
czeniu cyfrowym. Dotyczy to
większości osób w wieku emery-
talnym, a szczególnie w miejsco-
wościach oddalonych od Dywit.
Można to rozwiązać, stawiając
komputery w świetlicach wiej-
skich, organizując kursy, albo
pomoc w obsłudze sprzętu. Wiem,
że są organizowane zajęcia w
GOK-u, ale ile osób może w nich
uczestniczyć, biorąc pod uwagę, że
trzeba dojechać do Dywit? Zajęcia
trzeba organizować w poszczegól-
nych miejscowościach. Zadaniem
gminy jest natomiast doprowa-
dzenie Internetu do każdej wsi.
- Jaka powinna być, Pani zda-
niem w przyszłości gmina Dy-
wity i gdzie są jej szanse na dalszy
rozwój?
- Musimy postawić na edukację.
Widzę gminę jako otwartą na in-
nowacje edukacyjne. Systemy,
które obowiązują w edukacji szkół
publicznych są troszkę skostniałe i
przestarzałe. Trzeba wychodzić
odważniej do przodu, ale, żeby
nauczyciele mogli to robić, muszą
mieć przyzwolenie od lidera
gminy. Nie mogą się bać ekspery-
mentować i korzystać ze wzorów,
które są już w Polsce do podpat-
rzenia. Nasza młodzież powinna
łatwo znajdować pracę w Polsce i

zagranicą.
Kolejna sprawa, to zadbanie o
sprawy seniorów. Już teraz w gmi-
nie Dywity mamy ich bardzo dużą
grupę. Są to ludzie, którym trzeba
stworzyć ofertę na zagospodaro-
wanie wolnego czasu. Inaczej będą
zamknięci w swoich domach i
będą się czuli wykluczeni. Musimy
podjąć próbę ich aktywizacji, ale i
integracji ze społecznością. Jest
prężnie działająca w Dywitach or-
ganizacja dla seniorów, ale mamy
jeszcze siedemnaście innych
miejscowości. Człowiek do tego,
żeby być szczęśliwym nie potrze-
buje wielkich pieniędzy, sławy,
pozycji, ale dobrych relacji z in-
nymi ludźmi. Chcę również po-
stawić na współpracę z biznesem.
W województwie warmińsko-
mazurskim nasza gmina jest na
drugim miejscu pod względem
potencjału gospodarczego, jeśli
chodzi o gminy wiejskie. Mamy
około 1000 zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych.
Trzeba mieć bliski kontakt z
przedsiębiorcami, żeby powie-
dzieli, jakie są ich oczekiwania, co
warto przewidzieć w strategii roz-
woju gminy, na czym się skupić, w
jaki sposób zachęcać do inwesto-
wania kolejnych przedsiębiorców.
Chciałabym stworzyć w gminie
radę biznesu i zaprosić do niej
przedstawicieli różnych branż.

rad

Sięgać po więcej najłatwiej razem
Ewa Domaradzka – Ziarek od 23 lat mieszka w Ługwałdzie w
gminie Dywity. Jest dziennikarką, bizneswoman, prezesem fun-
dacji, wydawcą Magazynu DYWITY, osobą ciekawą świata, o
wszechstronnych zainteresowaniach. W nadchodzących wy-
borach samorządowych kandydować będzie na funkcję wójta
gminy Dywity.

Ewa Domaradzka-Ziarek kandyduje na wójta z własnego komitetu wyborczego

Materiał sfinansowany przez KWW Ewy Domaradzkiej
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Po Mszy Św. ulicami Świątek prze-
szedł barwny korowód prowa-
dzony przez starostów Dożynek
Elżbietę i Zdzisława Korowaj,
którzy prowadzą gospodarstwo
rolne w Świątkach, do Parku Wiej-
skiego. Po symbolicznym przeka-
zaniu chleba włodarzowi Gminy

Świątki, Sławomirowi Kowalczy-
kowi rozpoczęło się wyróżnianie
rolników osiągających nieprze-
ciętne wyniki w produkcji roślin-
nej i hodowlanej. Okolicznościowe
statuetki i dyplomy rolnikom z
gminy Świątki wręczył wójt
Sławomir Kowalczyk.

W trakcie Dożynek przeprowa-
dzony został Powiatowy Konkurs
Wieńca Dożynkowego, który wy-
grało sołectwo Gołogóra.
W trakcie Powiatowo-Gminnych
Dożynek odbyło się Narodowe
Czytanie „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego zorganizowanego
przez Gminną Bibliotekę Pub-
liczną w Świątkach. Na stoiskach
sołectw stoły uginały się od swoj-
skich wędlin, pierogów i wypie-
ków. W części artystycznej
wystąpiły zespoły: The Same Baby,
Kapela Jędrka, „Silna Grupa na
wezwanie” i zespół DEJW jako
gwiazda wieczoru. W dobrej zaba-
wie do późnych godzin nie było
przeszkód, więc wszyscy uczest-
nicy opuszczali miejsce zabawy
nieco zmęczeni, ale jak co roku
szczęśliwi. Kolejna taka dożyn-
kowa impreza już za rok.

red

Dożynki Świątki
Mimo niepewnej aury, Gminne Dożynki w Świątkach były udane. 4 września nie zabrakło tra-
dycji, wzruszeń, śmiechu i zabawy. Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w koś-
ciele parafialnym w Świątkach.

Starostwie Gminnych Dożynek w Światkach,Elżbieta i Zdzisław Korowaj z wójtem Sławomirem Kowalczykiem przed
ceremonią przekazania chleba

Stoiska sołeckie kusiły na różne sposoby

Uczestnicy jak zwykle dopisali

Statuetki dla wyróżnionych rolników wręczał wójt Sławomir Kowalczyk

Delegacja z zaprzyjaźnej Jamnicy z Ukrainy z prezentami dla Gminy Świątki

Przedszkolaki zrobiły na scenie furorę

Na scenie przed Gminnym Oś-
rodkiem Kultury w Stawigudzie
wystąpił zespół Cellofuny,
składający się z utalentowanych
wiolonczelistek z Olsztynka, Sta-
wigudy, Dywit oraz Olsztyna.
Muzyczna uczta pod tytułem "Fil-
harmonia pod sosnami" odbyła
się w ramach projektu "Muzyka
łagodzi obyczaje" dofinansowa-
nego z budżetu Gminnej Komis-

ji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomani w
Gminie Stawiguda. Wydarzenie to
zainicjowała Anna Stokłos- wice-
dyrektor Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Stawigudzie. Patro-
nat nad wydarzeniem objęła Wójt
Gminy Stawiguda, Irena Derdoń.
Podczas tego wydarzenia pub-
liczność słuchała również wierszy
polskich poetów w wykonaniu

uczniów Gimnazjum i SP ze Sta-
wigudy, których prezentacja na-
wiązywała do polskiej akcji

społecznej Narodowe Czytanie,
propagującej znajomość litera-
tury narodowej. red

Filharmonia pod sosnami w Stawigudzie
7 września br. Stawiguda rozbrzmiewała cudownymi dźwiękami
30 wiolonczel.

Filharmonia pod sosnami
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AUTO-MOTO SPRZEDAM
DACIA Logan kombi 1,5 DCI, 2008r, 502-
266-604, (89)5269826.
RENAULT Thalia 1,5 CDI, 2002r, srebr-
ny, pali max 4,5 oleju napędowego, w ce-
nie razem 4.000zł,694-369-667.
VOLKSWAGEN POLO 2006r, 1.2, 502-
753-260.
ŻUK Lublin 1992r, Izoterma, sprzedam,
510-873-203.

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
WYNAJMĘ garaż, róg Kossaka/Jagiel-
lońska, 509-687-676.
KAWALERKA w centrum Elbląga, z bal-
konem 22m2, słoneczna, po remoncie, z
pełnym wyposażeniem (tv, agd). Kontakt:
608-488-652 (nie odpowiadam na sms).
KAWALERKĘ 36m2, Jaroty, 606-426-
912.
LOKAL na działaność, 515-867-614.
LOKAL na Starówce, 22m2, sprzedam lub
wynajmę, 796-663-448.
STUDENTOM 2-pokojowe, kuchnia z
oknem, balkon, przedpokój, umeblowa-

ne, łazienka. Bardzo dobra lokalizacja i wa-
runki, osiedle Podgrodzie blisko Kortowa
w Olsztynie, 691-609-620.
STUDENTOM 2-pokojowe, 506-527-
759.
POKOJE studentom zaocznym, 609-465-
830.
POKÓJ panu tanio, (89)533-37-92.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

4-POKOJOWE Pieczewo, 330.000zł, 602-
313-371.
DOM (bliźniak, mieszkania), Olsztyn,
693-238-249.
DOM w Gryźlinach, 200m2, po general-

nym remoncie. Położony z dala od innych
zabudowań, blisko rzeki. Cena okazyjna
392000zł, 794-000-000.
MIESZKANIE 2-pokojowe, 49m2,cen-
trum Olsztyna, 530-772-742.
GOSPODARSTWO rolne 23ha, z zabu-
dowaniem, 480tys.zl(gmina Chorzele,
woj. Mazowieckie), 603-646-373.
NOWE mieszkanie 42,5m2, IIp, wyre-
montowane, do zamieszakania, Nidzica,
696-479-560.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
KUPIĘ mieszkanie/dom z zadłużeniem,
komornikiem, z lokatorem, ze służeb-
nością. Płacę gotówką, 720-420-420.
GARAŻ w Olsztynie, lokalizacja i stan bez
znaczenia, może być bez prądu i bez ka-
nału, płacę gotówką, 573-148-557.
MIESZKANIE w Piszu do 3 piętra, 503-
749-820.

RÓŻNE KUPIĘ

PŁYTA drogowa mon, jumbo, trelinka,
cegłam płytki chodnikowe, ściany opo-
rowe, kruszywo betonowe, konstrukcje
stalowe. Prowadzimy sklep prefabrykan-
tów po skończonej inwestycji:płyt dro-
gowych jumbo, kostki oraz kontenerów
budowlanych. 500-104-197.
POROŻA jeleni, 601-684-754.
KUPIĘ prasę kostkującą welger claas jd
sipma belarkię class welger simpa ciągnik
c330 c360 c360 3p zetor t25, 503-496-601.

RÓŻNE SPRZEDAM
TELEWIZOR Panasonic z płaskim ekra-
nem, kolorowy 32 cale, srebrny z deko-
derem do odbioru telewiji naziemnej a 350
zł Mrągowo, 694-369-667.
TANIE blachy trapezowe od 13,80zł/net-
to, 601-407-706.
SPRZEDAM wysłodki buraczane mokre,
730-989-766.
SILNIK elektryczny 18KW/ 1485
obr/21KW, 8.5KW/985 obr/ 13KW/
147obr, 606-412-627.
MASZYNY stolarskie, 602-459-611.
PRZYCZEPKĘ do samochodu osobo-
wego, masywną na resorach z amortyza-

torem, nadającą się do przewozu beczek
z paliwem lub do przerobienia. (89)527-
19-25.

PRACA DAM

BUDOWLAŃCÓW z okolic Olsztynka,
502-106-183.
INŻYNIER lub technik budowlany z
niemieckim, budowy Niemcy, 666-071-
951.
KIEROWCA C+E Dorotowo, 503-103-
703.
KIEROWCA kat. C (wywrotka), 608-
364-346.
MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie rolnym
z zakwaterowaniem, 500-237-803.
PRZYJMĘ pracownika i fachowca na
budowę od zaraz okolice Świątki, pilne,
500-191-397.
ZATRUDNIĘ mężczyznę w gospodar-
stwie rolnym, 797-580-971.
MECHANIK, 604-212-663.
NIEMCY murarze, cieśle, malarze, ocie-
pleniowcy, elektrycy, spawacze, 601-218-
955.
BRUKARZY i pomocników, praca na
terenie Olsztyna, 609-556-109.
MOŻLIWOŚĆ dorobienia dla każdego,
601-649-031.
ZATRUDNIĘ w zakładzie pogrzebowym
w Kętrzynie, wymagane prawo jazdy. 89-
752-31-89.

PRACA SZUKAM
POSIADAM orzeczenie o niepełnos-
prawności, podejmę pracę jako dozorca
wraz z zamieszakniem z małą odpłat-
nością, Olsztyn, okolice, 727-243-487.
POSPRZĄTAM domy, mieszkania, umy-
ję okna, tanio, solidnie, 504-540-196.
PODEJMĘ pracę w markecie jako kas-
jerka, 508-932-463.
POSPRZĄTAM dom, biuro, uczciwa, re-
ferencje, 505-550-339.

USŁUGI
POZYCZKI POZABANKOWE POD
GRUNTY ROLNE I NIERUCHOMOŚ-
CI BEZ BIK, UMOWA NOTARIALNA,
RRSO 36% ROK, SZYBKO I UCZCIWIE
TEL.577873616.

ZABIERAM.AGD.RTV.ROZNE.RZE-
CZY.WANNY.MEBLE.PIECYKI.ODZIE
Z.ITP.TEL.731-743-011.
ZABIERAM.AGD.RTV.ROZNE.RZE-
CZY.WANNY.MEBLE.PIECYKI.ODZIE
Z.ITP.TEL.731-743-011.
ZABIERAM.AGD.RTV.ROZNE.RZE-
CZY.WANNY.MEBLE.PIECYKI.ODZIE
Z.ITP.TEL.731-743-011.
KASACJA pojazdów, skup aut, własny od-
biór, 608-059-707.
GLAZURA, terakota, hydrauliczne, 795-
820-780.
BUDOWA domów 694-401-711.
BUDOWA domów pod klucz, remonty,
608-533-161.
BUDOWY, remonty, wykończenia, 501-
481-210.
DACHY, 514-456-553.
MALOWANIE, szpachlowanie, roboty
wykończeniowe, glazura, terakota, płyty
K/G, poleca firma z długoletnią tradycją.
89/541-35-00 lub 504-720-494.
NAPRAWA okien, rolet, bram ga-
rażowych i żaluzji, 89/541-35-00, 504-720-
494.

NAPRAWA sprzętu AGD. Usługi hyd-
rauliczne, tel. 510-330-820.
OFERUJĘ sprzątnięcie garażu, piwnicy,
strychów, rąbanie drzewa, porządki przy-
domowe oraz różne prace na działce,
koszenie działek i trawników, 782-404-688.
REMONTY mieszkań tel. 513843830.
REMONTY mieszkań, elektryka, hyd-
raulika, 784-092-530.
MALOWANIE, szpachlowanie, roboty
wykończeniowe, glazura, terakota,
(89)541-35-00.DOM WOLNOSTOJACY 100

M2, 2008 R. BUDOWY DO
ZAMIESZKANIA LUB WY-
POCZYNKU NA DZIALCE
600 M2 ZAGOSPODARO-

WANEJ, W STĘBARKU
GMINA GRUNWALD

TEL. 89 527 74 86.

KUPIE WOJENNE
PRZEDMIOTY: SZABLE,

BAGNETY, HELMY, CZAP-
KI, MUNDURY, ODZNAKI

ITD ORAZ STARE
MOTOCYKLE-CZĘŚCI:
SILNIKI, RAMY, BAKI,
KOLA, KOSZE I INNE

tel. 505529328.

DOCHODZENIE
ODSZKODOWANIA

ZA WYPADKI
KOMUNIKACYJNE

I LOSOWE,
NAWET DO

20 LAT WSTECZ.
TEL. 511 995 123.

ExPERT
ODSZKODOWANIA.

SZUKASZ PRACY JAKO
OPIEKUNKA W NIE-

MCZECH? ZNASZ JEZYK
NIEMIECKI NA POZIOMIE

KOMUNIKATYWNYM?
JEZELI TAK, SKONTAKTUJ

SIE Z NAMI 530 751 997
PFLEGEHELDEN.
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Zatoka Braniewo zatopio-
na przez rezerwy Olimpii
Elbląg. Concordia Elbląg
liderem IV ligi
W miniony weekend na bois-
kach IV ligi działo się bardzo
wiele. Swoją dobrą formę w tym
sezonie potwierdziła Concordia
Elbląg gromiąc rywala na wyjeź-
dzie 0:4. Braniewskiej Zatoce nie
udało się ograć na wyjeździe re-
zerw Olimpii Elbląg, tracąc gola
w ostatnich sekundach meczu.

Zatoka Braniewo pecho-
wo przegrywa z rezerwa-
mi Olimpii Elbląg
Mecz niedzielny, 16 września,
miał być dla Zatoki Braniewo
dobrą okazją do rewanżu za
przegraną w sierpniu w woje-
wódzkim Pucharze Polski. Za-
toka Braniewo przegrała już
trzeci mecz z rzędu. Wcześniej

porażki odnotowała z Tęczą Bis-
kupiec oraz Mamry Giżycko.
W Elblągu Zatoka Braniewo
walczyła ambitnie, ale zabrakło
jej szczęścia w końcowych minu-
tach. Na samym początku spot-
kania bramkarza Olimpii Elbląg
II próbował zaskoczyć zawodnik
Zatoki Bogdan Wieliczko.
Pierwsza połowa to mała ilość
celnych strzałów.
Gra trochę ożywiła się w drugiej
połowie. W tej części spotkania
bardzo dobrej sytuacji w 51. mi-
nucie nie wykorzystał Michał
Balewski, który po podaniu Ma-
riusza Bucio wyszedł na pozycję
sam na sam z bramkarzem bra-
niewian. Później po bardzo
dobrym podaniu Mateusza
Szmydta z Olimpii Elbląg II po-
dobnej sytuacji nie wykorzystał
z kolei Mariusz Bucio. Piękną
szarżą w polu karnym branie-

wian zaimponował kibicom Ma-
teusz Szmydt, ale i on nie znalazł
metody na pokonanie bramka-
rza Zatoki Braniewo.
Gdy wydawało się, że mecz za-
kończy się już podziałem punk-
tów, bramkę na wagę zwycięstwa
dla rezerw Olimpii zdobył Oskar
Kordykiewicz, który wykorzystał
zamieszanie po rzucie rożnym i
zdobył gola w 93 minucie.
W następnej kolejce Zatoka Bra-
niewo 22 września zagra u siebie
z Romintą Gołdap. Z kolei re-
zerwy Olimpii Elbląg zagrają na
wyjeździe tego samego dnia z

Granicą Kętrzyn.
Zatoka Braniewo po tej porażce
została wyprzedzona przez re-
zerwy Olimpii Elbląg. Zatoka
zajmuje 11 miejsce z 7 punktami
po 7 kolejkach, a rezerwy Olim-
pii Elbląg są na miejscu 10-tym
z 8 punktami.
Olimpia II Elbląg – Zatoka
Braniewo 1:0 (0:0). Bramka:
1:0 – Kordykiewicz (90+3 min.)

Concordia Elbląg liderem
IV ligi
Świetną passę kontynuuje za to
Concordia Elbląg. Mimo, że

drużyna z Elbląga na wyjazd do
Tęczy Miłomłyn wyjechała bez 4
swoich zawodników to i tak od-
niosła pewne zwycięstwo wygry-
wając na wyjeździe 0:4.
Bramki padły dla elblążan w
drugiej połowie. Strzelanie roz-
począł brazylijczyk Edil Se Souza
Barros pokonując bramkarza
gospodarzy w 61 minucie meczu
z karnego.
Tęcza Miłomłyn rzuciła się do od-
rabiania strat jednak zapomniała
zupełnie o obronie co wykorzys-
tała Concordia. W doliczonym
czasie gry dwie bramki zdobyli Ra-

dosław Lenart oraz ponownie Pat-
ryk Malanowski.
Po 7 kolejkach IV ligi Concordia
Elbląg jest liderem z 19 pun-
ktami. Drugi w tabeli Motor Lu-
bawa traci już 3 punkty.
W następnej kolejce Concordia
zagra z przedostatnią w tabeli
Unią Susz, więc elbląscy kibice
mogą liczyć na zwycięstwo swo-
jej drużyny.
Tęcza Miłomłyn – Concordia
Elbląg 0:4 (0:0).Bramki: 0:1 -
Barros (61 min., karny), 0:2, 0:3
- Malanowski (80 min., 90 + 1
min.), 0:4 - Lenart (90’+2). bar

Drużyna Olimpia Elbląg rezerwyDrużyna Zatoka Braniewo

W miniony weekend na boiskach IV ligi działo się bardzo wiele.
Swoją dobrą formę w tym sezonie potwierdziła Concordia Elbląg
gromiąc rywala na wyjeździe 0:4. Braniewskiej Zatoce nie udało się
ograć na wyjeździe rezerw Olimpii Elbląg, tracąc gola w ostatnich
sekundach meczu.

Wygrana z Mistrzem
Polski Perłą Lublin
W środę na własnej hali szczy-
piornistki EKS Start Elbląg spra-
wiły miłą niespodziankę kibicom
pokonując obecne mistrzynie Pol-
ski z Lublina. Od początku meczu
gospodynie postawiły twarde wa-
runki, elbląskie szczypiornistki
były skoncentrowane w każdej
meczowej akcji. Dodatkowo tego
dnia formą błysnęła rezerwowa
bramkarka Wioleta Pająk, która
zastąpiła kontuzjowaną Klaudię
Powagę. W 1 połowie Wioleta
Pająk, “Spiderwoman”, obroniła
aż 7 rzutów rywalek. W 20 minu-
cie spotkania zawodniczki z
Elbląga prowadziły już 7:5 ale
wtedy mistrzynie Polski pode-
rwały się i szybko doprowadziły
do wyrównania a następnie wy-
szły na prowadzenie 7:9. Osta-
tecznie elblążanki do przerwy
przegrywały 9:11.
W końcówce bardzo dobre spot-
kanie miała rozgrywająca Paulina
Uścinowicz, która rzuciła bardzo
ładną bramkę z dystansu nie dając
szans bramkarce rywali.
Elblążanki miały pod koniec tro-
chę szczęścia, gdyż lublinianki
ostatnie dwie minuty musiały ro-
zegrać w osłabieniu po zejściu
Marty Gęgi.
Przy stanie 20:20 na 9 sekund
przed końcem meczu o czas po-
prosił trener Andrzej Niewrzawa,
który rozrysował bardzo dokład-
nie ostatnią akcję meczu. Boha-
terkami Elbląga została podająca
w ostatniej akcji meczu Paulina
Uścinowicz i zdobywczyni wy-

grywającego spotkanie gola Kata-
rzyna Kozimur. Na trybunach za-
panowała euforia, która po meczu
przeniosła się przed halę na
Grunwaldzką gdzie kibice razem
z zawodniczkami świętowali
wspólnie sukces.
-Jesteśmy szczęśliwe i bardzo zad-
owolone z tego zwycięstwa.
Włożyłyśmy w to spotkanie
naprawdę ogromne serce. Na
pewno fakt, że pokonaliśmy
wielokrotnego mistrza Polski cieszy
jeszcze bardziej, ale wiemy, że
przed nami jeszcze wiele ciężkich
spotkań i jestem przekonana, że
nawet cięższych od tego wczora-
jszego - powiedziała po meczu
rozgrywająca Paulina Uścinow-
icz, asystująca przy bramce na
zwycięstwo.
-Pokonać mistrza to zawsze super
uczucie. W ostatniej akcji meczu
zrealizowałyśmy polecenie trenera,
które jak widać po końcowym
wyniku było bardzo trafione -
mówiła zadowolona zdobyw-
czyni zwycięskiej bramki,

Katarzyna Kozimur.
Start Elbląg - Perła Lublin
21:20 (9:11). Start: Pająk,
Bałdyga – Balsam 2, Choromań-
ska, Świerczek 2, Jędrzejczyk 6,
Tarczyluk, Kozimur 4, Trbović 1,
Gadzina 3, Uścinowicz 2, Stapu-
rewicz, Yashchuk 1.
Perła: Gawlik, Januchta –
Łabuda 3, Szarawaga, Moldrup
1, Kowalska 1, Gęga 1, Matusz-
czyk 3, Królikowska 2, Stasiak 1,
Nestsiaruk 3, Nocuń 1, Rosiak,
Achruk 2, Urtnowska 2.

Porażka w Kobierzycach
Niestety sobotni dzień 15 wrześ-
nia nie był już tak optymistyczny.
Wysiłek jaki włożyły piłkarki
ręczne w środowym spotkaniu
odbił się na meczu w dalekich Ko-
bierzycach. EKS Start Elbląg od-
niósł pierwszą porażkę w tym
sezonie ulegając miejscowej
drużynie KPR Kobierzyce 23:21.
Nie była to jednak sensacja. KPR
Kobierzyce są wymieniane w tym
roku w gronie drużyn, które mogą

zająć wysoką pozycję w PGNiG
Superliga. Trener EKS Andrzej
Niewrzawa zapowiadał, że będzie
to trudne spotkanie i w rzeczywis-
tości takie było, bo długo wynik
oscylował w granicach remisu.
Pierwsza połowa nie zapowiadała
jednak porażki. Pierwszą bramkę
dla elblążanek zdobyła rozkrę-
cająca sie z meczu na mecz nowa
zawodniczka EKS Start Elbląg
Paulina Uścinowicz. Dodatkowo
ponownie świetnie broniła Wio-
letta Pająk.
Elblążanki prowadziły grę prezen-
tując dobrą obronę. Bramkę na
10:14 dla elblążanek zdobyła Tat-
jana Trbovic i takim wynikiem za-
kończyła się 1 połowa.
Niestety druga połowa miała już
inne oblicze. W niej dominowały
już Kobierzyczanki, które twardą
defensywą nie dały elblążankom
rzucić za dużo goli w 2 połowie.
Przyjezdne z EKS Start Elbląg w
drugiej części gry rzuciły tylko 7

bramek. Dodatkowo w 35. minu-
cie Katarzyna Kozimur boleśnie
zderzyła się z jedną z rywalek i nie
była już w stanie pomóc swoim
koleżankom w tym spotkaniu.
Kilka minut później na ławkę kar
powędrowała Paulina Uścinowicz
i gospodynie spotkania wykorzys-
tały okres gry w przewadze, do-
prowadzając do wyrównania po
16. W 51. minucie KPR Kobie-
rzyce mimo osłabienia wyszedł na
prowadzenie. W 56. minucie, przy
wyniku 22:21 dla KPR Kobierzyce
trener EKS Start Elbląg Andrzej
Niewrzawa wziął czas, jednak tym
razem nie okazał się on tak sku-
teczny jak w meczu z Perłą Lub-
lin. Ostatecznie KPR Kobierzyce
pokonały elbląski klub 23:21 po
bramce Marioli Wiertlak.
-Spodziewałyśmy się, że nie będzie
to łatwy mecz. W pierwszej połowie
wszystko układało się po naszej
myśli. Niestety po zmianie stron
przeciwnik dał nam się we znaki, w

szczególności w końcówce meczu,
kiedy wyprowadzał skuteczne kon-
try po naszych błędach w ataku.
Pomimo braków kadrowych bardzo
chciałyśmy wygrać to spotkanie,
jednakże ostatnie minuty zaważyły
na tym, że wyjeżdżamy z Kobierzyc
bez zdobyczy punktowej. Każda z
nas zostawiła serce na boisku, ale
niestety dziś lepszy był zespół gospo-
darzy. To dopiero początek sezonu,
na pewno wyciągniemy wnioski z
dzisiejszego meczu i postaramy się
poprawić nasze błędy. Nie składamy
broni, będziemy walczyć do końca -
powiedziała po przegranym
meczu boczna rozgrywająca
Startu, Paulina Stapurewicz KPR
Gminy Kobierzyce – EKS Start
Elbląg 23:21 (10:14)
EKS Start Elbląg: Pająk, Bałdyga -
Świerczek 5, Choromańska 3, Ję-
drzejczyk 3, Uścinowicz 3, Balsam
2, Kozimur 2, Trbić 2, Yashchuk 1,
Tarczyluk, Stapurewicz, Gadzina.

bar

EKS Start Elbląg pokonuje Mistrza Polski Perłę Lublin
Pierwsza porażka w sezonie w Kobierzycach
Miniony tydzień przyniósł mieszane nastroje w obozie szczypiornistek z EKS Start Elbląg. Po feno-
menalnym występie w środę z Mistrzem Polski Perłą Lublin przyszła bolesna lekcja w wyjazdowym
meczu w odległych Kobierzycach.

Zatoka Braniewo zatopiona przez rezerwy Olimpii Elbląg
Concordia Elbląg liderem IV ligi

EKS Start w natarciu na bramkę przeciwniczek

Radość ze zwycięstwa
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-Już ponad dwa lata jest Pan pre-
zesem Warmińsko-Mazurskiego
Związku Piłki Nożnej.
W tym roku latem minęły dwa
lata kadencji. Jest to półmetek. W
piłce i związku jestem od 15 lat.
Staramy się robić to czego ocze-
kują od nas kluby, trenerzy, sę-
dziowie i całe nasze środowisko.
Wsłuchujemy się mocno i realizu-
jemy ich potrzeby. Oceniam
dobrze te dwa lata, ponieważ tak
naprawdę dla każdej z grup coś
zostało zrobione.
-A jak Pan oceni stan futbolu na
Warmii i Mazurach?
Jeżeli chodzi o seniorską piłkę, to
w pierwszej lidze mamy Stomil
Olsztyn, w drugiej lidze Olimpię
Elbląg, a do tego w trzeciej lidze
mamy cztery drużyny; Znicz Biała
Piska, Huragan Morąg, Sokół
Ostróda i Mazur Ełk. Patrząc na

całą Polskę jest to niedużo. Jes-
teśmy jednym z mniejszych woje-
wództw, biedniejszych jeżeli
chodzi o liczbę klubów, ale także,
jeżeli chodzi o warunki makroe-
konomiczne.
-Jak według Pana wygląda po-
czątek sezonu w wykonaniu tych
naszych drużyn?
Początek nie jest dobry. Olimpia
Elbląg jest na końcu w tabeli dru-
goligowej. W tamtym sezonie były
ambicje walki o pierwszą ligę, to
się nie udało i Olimpia przebudo-
wała kadrę i jak na razie wyniku
sportowego nie ma. Trzymam
kciuki, żeby to się zmieniło, po-
nieważ klub jest dobrze zorgani-
zowany i fajnie pracuje z
młodzieżą. Stomil natomiast z
roku na rok zmaga się ze swoimi
trudnościami, ale udaje mu się w
tej lidze utrzymać. Ten rok jest o

tyle wymagający, że jest nowy pre-
zes i on musi z tą sytuacją się
zmierzyć. Piłkarze na początku
punktowali, teraz jest z tym gorzej,
ale Stomil gra na razie tylko na
wyjazdach, więc mam nadzieję, że
jak wróci na swój stadion, to te
wyniki będą lepsze.
-Pan jako prezes pewnie cieszy
się, że w tym sezonie mamy fajne
rozgrywki w czwartej lidze. Po-
ziom jest najwyższy od paru ład-
nych lat...
Poziom jest najwyższy, ponieważ
mamy markowe drużyny. Mamy
Jeziorak Iława, który po reaktywa-
cji wracał od najniższej klasy roz-
grywkowej i awansował do
czwartej ligi, mamy rezerwy
Olimpii Elbląg, Concordię Elbląg,
GKS Wikielec i jest jeszcze wiele
klasowych drużyn. My kładziemy
nacisk na ich rozwój również mar-
ketingowy. Mamy skarb kibica
czwartej ligi, mamy magazyn po
każdej kolejce, staramy się dużo
klubom pomagać. Myślimy o kon-

ferencjach prasowych, mamy rów-
nież plany wprowadzenia kamer i
może magazynu wideo. Chcemy,
żeby ta czwarta liga, była dobrze
opakowana, szczególnie, że po-
ziom sportowy jest coraz wyższy.
-Jeździ Pan na spotkania
niższych klas rozgrywkowych.
Czy zauważa Pan wzrost zainte-
resowania tymi rozgrywkami?
Tak zauważam zarówno w czwar-
tej lidze, jak i niższych klasach. Tak
naprawdę udało się wykreować,
coś takiego, że w małych środo-
wiskach, ten mecz weekendowy,
jest spotkaniem mieszkańców,
którzy przychodzą na stadiony i
dopingują swoje drużyny. Udało
się taką modę w województwie
wykreować.
-Czy zgodzi się Pan z tym, że
taką perełką waszego związku
jest Wojewódzki Puchar Polski?
Wojewódzki Puchar to bardzo cie-
kawa formuła, ponieważ nawet
niezrzeszona drużyna, lub taka,
która występuje w A czy B klasie

teoretycznie może zagrać nawet z
mistrzem Polski, a żeby to zrobić,
trzeba przejść nasz puchar woje-
wódzki. Za zwycięstwo w Woje-
wódzkim Pucharze Polski, PZPN
wręcza 40 tysięcy złotych, a dla
drużyny pokonanej w finale, na-
groda wynosi 10 tysięcy złotych.
Drużyna, która wygra ma szansę
reprezentować nas na szczeblu
centralnym. Już niedługo Huragan
Morąg, dzięki wygranej w Woje-
wódzkim Pucharze Polski, zmie-
rzy z ekstraklasowym Zagłębiem
Lubin.
-Może Pan zdradzić kulisy wy-
boru gospodarza finału Woje-
wódzkiego Pucharu Polski,
ponieważ zazwyczaj finały roz-
grywane są w mniejszych ośrod-
kach.
Staramy się, aby finał odbywał się
w różnych częściach naszego wo-
jewództwa i w mniejszych ośrod-
kach. Poprzedni finał odbył się w
Białej-Piskiej. Uznaliśmy, że jest
tam obiekt, który spełnia nasze
oczekiwania, są ludzie, którzy są
zaangażowani w organizację tego
finału, a także chętny klub i
miasto. W tym roku wysłaliśmy
już zapytania do samorządów, czy
klubów o tym, kto jest chętny do
organizacji tego meczu.
-Nie marzy się Panu finał na
większym stadionie np. w Ostró-
dzie?
Finał z reguły angażuje głównie
kibiców drużyn, które do niego
awansowali. Wydaje mi się, że
obiekty takie jak w Ostródzie czy
Ełku, na chwilę obecną są zbyt
duże, a sama wielkość miasta też
powoduje, że jest mniejsze zaan-
gażowanie klubów czy samo-
rządów. Mogę powiedzieć, że w
tych większych miastach finału w
najbliższych latach raczej nie bę-
dzie.
-Jak Warmińsko-Mazurski
Związek Piłki Nożnej wspiera
szkolenie młodzieży?
My staramy się to organizować w
ten sposób, że przeprowadziliśmy
reformę rozgrywek młod-
zieżowych i podzieliliśmy je na
trzy poziomy. Dzięki temu
drużyny najlepsze rywalizują z
najlepszymi, a oczywiście każdy
ma szansę awansu i spadku. Naj-
ważniejsze dla tej reformy było to,
ze nasza ekstraklasa, gra całą

rundę ze sobą i dzięki temu
potem, jak mamy eliminacje do
centralnych lig, to nasi chłopcy są
już oswojeni z presją, co przy-
niosło efekty w tym roku. Odno-
towaliśmy dwa awanse. W
juniorze młodszym Olimpia
Elbląg awansowała do Centralnej
Ligi Juniorów U17, a w trampka-
rzach U15, AP Ostróda zanoto-
wała też taki awans.
-Czy w naszym województwie
jest odpowiednia baza infras-
trukturalna, żeby młodzież
mogła w dobrych warunkach
trenować?
W większości miejscowości jest
dobra, albo nawet i bardzo dobra.
Są oczywiście na tej mapie gorsze
miejsca, jak np. Olsztyn, gdzie
tych boisk cały czas brakuje. Po-
wstaje naprawdę wiele obiektów
zwłaszcza w mniejszych ośrod-
kach.
-Baza jest na dobrym poziomie,
a jeżeli chodzi o trenerów młod-
zieży? Mamy ich w wojewódz-
twie wystarczająco dużo?
Zdecydowanie tak. W wojewódz-
twie mamy około 600 trenerów,
którzy cały czas podnoszą swoje
kwalifikacje. Cały czas stawiamy
sobie za cel, żeby trenerzy byli wy-
kształceni. Organizujemy co roku
dwie kursokonferencje trenerskie,
do tego odbywa się jeszcze kurso-
konferencja stricte młodzieżowa.
Trenerzy muszą w nich uczestni-
czyć, aby otrzymać licencje na ko-
lejny sezon. Kursy, które
organizujemy są jednymi z najlep-
szych w Polsce. O wykształcenie
naszych trenerów jestem spo-
kojny.
-Jest szansa na to, że z naszego
województwa za kilka lat po-
szczególni piłkarze zagrają w
ekstraklasie, a może i w repre-
zentacji Polski?
To powinno być naszym celem.
Patrząc na nasze województwo i
to, że jest ono jednym z biedniej-
szych, to kluby takie jak Stomil
Olsztyn czy Olimpia nie będą zbyt
szybko w ekstraklasie i naszą
szansą jest rozwój poszczególnych
zawodników. Takie przykłady jak
Adrian Mierzejewski czy Bartosz
Białkowski pokazują, że zawod-
nicy z naszego województwa mają
szansę przebić się wyżej.
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Marek Łukiewski - prezes WMZPN

Powstaje wiele obiektów w mniejszych ośrodkach
Rozmawiamy z prezesem Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki
Nożnej, Markiem Łukiewskim, o obecnym stanie futbolu na War-
mii i Mazurach.
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