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Budynek, w którym ulokowano
gimnazjum, należał pierwotnie do
przyzamkowej zabudowy. W 1454
roku stał się świadkiem buntu
elblążan przeciwko panowaniu
Krzyżaków i zdobycia zamku
przez elbląskich mieszczan. W
uznaniu ich zasług król Kazi-
mierz Jagiellończyk przekazał
ocalały budynek wraz z poza-
mkowym terenem miastu Elbląg.
Początkowo umieszczono w nim
Zakon Brygidek, jednak szybko z
tego zrezygnowano. Należy do-
cenić wielką dojrzałość i odwa-
gę ówczesnych włodarzy, którzy
zdecydowali się założyć pierwszą
w Polsce średnią szkołę huma-
nistyczną. Nie spodobało się to
biskupowi warmińskiemu, który
liczył na utworzenie szkoły pod-
ległej Kościołowi. Spór z bisku-
pem zaognił też fakt, że nie dość,
że miała to być szkoła świecka, to
jeszcze jej organizację oddano w
ręce holenderskiego emigranta,
protestanta Wilhelma van der
Volgergrandta, znanego jako
Gnapheus. Pod jego światłą ręką
szkoła od początku kształciła w
dziedzinie filozofii i łaciny, po-
czątków greki, medycyny, prawa

i teologii, a dzięki zdolnościom
swojego rektora zyskała szeroką
sławę.
Uczyli się tu synowie mieszczań-
scy z całej Europy oraz członko-
wie rodzin szlacheckich i sena-
torskich Rzeczypospolitej. Po-
bierał w niej naukę m. in. Mikołaj
Firlej, który za panowania Stefa-
na Batorego kierował budową
floty wojennej w Elblągu oraz
pracami usprawniającymi port
elbląski i przygotowaniami do
przekopania Mierzei Wiślanej.
W 1599 roku władze Elbląga za
najważniejszą inwestycję komu-
nalną uznały rozbudowę i mo-
dernizację gmachu Gimnazjum.
Przez ponad dwieście lat gmach
Gimnazjum był najbardziej oka-
załym szkolnym budynkiem w
obu częściach Prus.
Funkcje oświatowe budynek
pełnił do końca lat 60-tych XX.
wieku. Chociaż mocno zdewas-
towany podczas pobytu wojsk
napoleońskich, cudem przetrwał
radziecką inwazję. W 1973 roku,
po bardzo pobieżnym remoncie,
został przekazany przez polskie
władze miasta na siedzibę
elbląskiego muzeum.

W rocznicę powołania Gimnaz-
jum Elbląskiego, Muzeum Ar-
cheologiczno-Historyczne za-
kończyło projekt „Z muzeum w
przyszłość”. Można powiedzieć, że
znowu budynek Gimnazjum od-
zyskał właściwe sobie miejsce.
Gruntownie wyremontowany, z
głównym wejściem od nadrzecz-
nego bulwaru, prezentuje szacu-
nek elblążan do historii ich mias-
ta oraz trend do wyprzedzania
swoich czasów. Od kilku lat
elbląskie muzeum należy do naj-
nowocześniejszych muzeów w
Europie, a nowatorski i autorski
sposób prezentacji zbiorów stawia
nowe wyzwania w muzealnic-
twie. Duża w tym zasługa dyrek-
tor Muzeum Marii Kasprzyckiej,
która kieruje instytucją od wielu
lat.
Nowy budynek dostępny będzie
dla zwiedzających od listopada
tego roku.

(r)

29 września 1535 roku otworzono w Elblągu miejskie, świeckie Gimnazjum Elbląskie. Teraz mieści
się tu nowoczesne muzeum.

Elbląskie Muzeum zaprasza w listopadzie

Muzeum po remoncie
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- Oczekujemy zdecydowanego
wzrostu wynagrodzeń dla nauczy-
cieli. Taka podstawowa kwota, któ-
rej się domagamy to 1000 złotych
podwyżki do podstawowego wyna-
grodzenia nauczycieli. Chcemy
również, aby rząd wycofał się z pro-
jektu oceny nauczyciela, którego
kształt w naszej ocenie doprowadzi
do totalnego chaosu – powiedział
Janusz Koziński, Prezes Okręgu
War m i ń sk o - Ma zu r sk i e g o
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego.
Związkowcy domagają się również
wydłużenia urlopów, przede
wszystkim dla pracowników ad-
ministracji i obsługi, a także
wyłączenia najniższego wynagro-
dzenia dla tych pracowników. Ak-
tualne rozwiązania skutkują tym,
że te wynagrodzenia są bardzo
spłaszczone.
Kiedy mogłoby dojść do tych
ewentualnych podwyżek- Mamy
świadomość, że teraz Rząd pracuje
nad projektem budżetu, także
chcemy, aby te postulaty zostały
wprowadzone od pierwszego stycz-

nia. Jest to podobny postulat, jak
przedstawicieli Solidarności. Mamy
podobne postrzeganie problemu –
dodał Janusz Koziński.
W manifestacji pod minister-
stwem uczestniczyło około 400
pracowników oświaty z naszego
województwa.

NSZZ Solidarność rów-
nież protestował
- Główny postulat, z którym
szliśmy, to wzrost wynagrodzeń za-
sadniczych dla nauczycieli, w wy-
sokości 15% od stycznia 2019 roku.
Żądaliśmy takiej podwyżki już dwa
lata temu, kiedy rozpoczęły się roz-
mowy z Ministerstwem Edukacji.
Obiecano nam 15%, ale rozbite na
trzy lata, ale nie jesteśmy tym usa-
tysfakcjonowani. Chcemy, aby już
od początku przyszłego roku, nasze
wynagrodzenie zwiększyło się, nie
o obiecane 5%, ale o 15%. Zwra-
camy się również o usunięcie nie-
korzystnych przepisów dotyczących
oceny pracy nauczyciela i awansu
zawodowego – powiedziała
Elżbieta Szydlik zastępca prze-

wodniczącej Rady Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

Nauczyciele jak ucznio-
wie
- Jesteśmy trochę traktowani, jak
uczniowie, ponieważ aby być nau-
czycielem musimy zdobyć 55%
tych kryteriów i wskaźników, które
się tworzą, albo już się stworzyły w
szkołach. Dla porównania uczeń
na maturze musi uzyskać tylko
30%. Tak nie powinno być, że my
którzy wychowujemy i uczymy
dzieci, jesteśmy traktowani tak
samo jak uczniowie – dodaje
Elżbieta Szydlik.
Solidarność żąda także całkowitej
likwidacji godzin karcianych. W
2008 roku poszedł zapis w karcie
nauczyciela, że nauczyciel szkoły
podstawowej i gimnazjalnej musi
zrealizować dwie godziny bezpłat-
nie tygodniowo w szkole, a nau-
czyciel szkół ponadgimnazjalnych
był zobowiązany do przepracowa-
nia jednej takiej godziny. Pozornie
te godziny zostały zlikwidowane,

ale tak naprawdę nadal nauczy-
ciele są obarczani tymi godzinami,
za które nie dostają pieniędzy.
Z województwa warmińsko-ma-
zurskiego w manifestacji oświato-

wej „Solidarności” wzięło udział
około 300 osób - Złożyliśmy po-
stulaty u Pani minister podczas
manifestacji i zobaczymy, jak dalej
te rozmowy się potoczą. Dopiero

wtedy nasza sekcja krajowa będzie
podejmować decyzje o ewentual-
nych kolejnych krokach – kończy
Elżbieta Szydlik.

raf

Protesty związkowców. Głównym postulatem są
podwyżki dla nauczycieli

Protesty nauczycieli w Warszwie Źródło; ZNP

Przedstawiciele oświaty z NSZZ Solidarność i Związku Nauczycielstwa Polskiego manifestowali
pod Ministerstwem Edukacji. Głównym postulatem są większe podwyżki dla nauczycieli.

Na początku warto dowiedzieć się, jak ustalane są taryfy cen- Taryfa
powinna zapewniać pokrycie planowanych uzasadnionych kosztów oraz
uzasadnionego zwrotu z kapitału. Jak wynika z przepisów - przychód
przedsiębiorstwa, na podstawie którego kalkuluje się zawarte w taryfie
ceny i stawki opłat, musi pokryć koszty prowadzenia działalności przed-
siębiorstwa, które bez akceptacji jako uzasadnione nie mogą być bazą do
obliczenia cen wytwórcy ciepła i stawek opłat dystrybutora. Koszt paliwa
jest istotnym kosztem w taryfie wytwórcy ciepła – powiedziała Justyna
Pawlińska, Starszy specjalista ds. Komunikacji Społecznej, Depar-
tament Komunikacji Społecznej w Urzędzie Regulacji Energetyki.
Koszt paliw kopalnych, zwłaszcza paliwa węglowego, z którego w 2017
r. było wytwarzane 73,8% ciepła w Polsce w ostatnich kilkunastu mie-
siącach znaczenie wzrósł. Kosztami uzasadnionymi mogą być również
inne koszty niezbędne do prowadzenia działalności dostawcy ciepła, w
tym koszt kapitału zaangażowanego w dostawę ciepła. Powodem ewen-
tualnego wzrostu kosztów wytwarzania ciepła może być również ko-

nieczność dostosowania urządzeń wytwórczych do wymogów środo-
wiskowych. Wzrosła także cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla,
co przy zmniejszającej się puli darmowych uprawnień dla wytwórców
ciepła, przekłada się na kolejny, obiektywny koszt, będący składnikiem
kosztów mających wpływ na wzrostowy trend cen i stawek opłat w ta-
ryfach dla ciepła przedsiębiorstw energetycznych.
To wszystko sprawia, że ewentualne podwyżki w cenie są możliwe, na-
leży również podkreślić, że nie ma jednego rynku ciepła, który można
byłoby porównywać, analizować i prognozować dla całego kraju czy re-
gionu, np. województwa. Rynki ciepła mają charakter lokalny i wiele
czynników wpływa na finalny efekt opłat za dostarczone ciepło do od-
biorców. Obecnie Urząd Regulacji Energetyki zatwierdza napływające
propozycje taryf.

Ceny ciepła w Elblągu i Olsztynie
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej poinformowało, że z
dniem 15 czerwca 2018 r., w oparciu o decyzję Prezesa Urzędu Regula-
cji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2018r., wprowadziło zmianę cen za
ciepło i stawek opłat za usługi przesyłowe. Taryfa dla ciepła została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 07 maja 2018 r. W nowej taryfie EPEC nastąpiła
obniżka cen i stawek za usługi przesyłowe średnio o 1,04%.
Są miejsca, w których będą jednak nieznaczne podwyżki cen.- Z uwagi
na znaczny wzrost ceny zakupu miału węglowego, wzrosła natomiast cena
wytwarzania ciepła w ciepłowni przy ul. Dojazdowej. Uwzględniając
założenia przyjęte przez Spółkę do kalkulacji taryfy dla ciepła, obciążenia
Odbiorców ogółem w okresie obowiązywania taryfy mogą być wyższe
średnio o 0,30%. Okres obowiązywania taryfy EPEC to 14 miesięcy od
dnia jej wprowadzenia do stosowania – powiedziała Anna Skrobotun z
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
- Generalnie już od pewnego czasu odchodzimy od tzw. sezonu grzew-
czego. Firma nasza przez cały rok dostarcza ciepło, na takim poziomie ja-
kiego mieszkańcy oczekują. Spadek temperatury spowodował jednak
wzrost zainteresowania włączeniem ciepła. Właściwie prawie wszystkie
spółdzielnie w Olsztynie zgłosiły już chęć podłączenia ciepła. Jeżeli chodzi
o ceny ciepła, to trzeba pamiętać, że nie są one uchwalane przez Radę
Miasta uchwałą, tylko są akceptowane przez Urząd Regulacji Energetyki.
Nasza taryfa została zatwierdzona od 1 lipca i żadnych podwyżek, ani
zmian w niej nie będzie – powiedziała Adrianna Górecka, z olsztyń-
skiego MPEC. raf

MPEC Olsztyn nie zmienia cen za ogrzewanie

Mamy już kalendarzową jesień. Tym samym rozpoczyna się
także sezon grzewczy. Sprawdziliśmy czy czekają nas pod-
wyżki, jeżeli chodzi o opłaty za ogrzewanie.

Rozpoczął się sezon grzewczy. Ile zapłacimy za ogrzewanie?
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2. Iwona Gniado –
wieloletni urzędnik
samorządowy ds. sportu
i turystyki.

3. Danuta Zubrycka –
społecznik, prezes Stowa-

rzyszenia „Dolina Róż”
w Bartoszycach.

4. Sylwia Piekart –
pedagog, specjalistka od
doradztwa zawodowego.

5. Włodzimierz Łączyński
– społecznik, od 35 lat

działacz Polskiego Związku
Działkowców.

6. Jerzy Machejek – znany
dziennikarz i wydawca,
obecnie rolnik z Kwietnika.

7. Agnieszka Bieryńdo –
handlowiec z Pieniężna,
dumna matka 2 synów,

specjalistka od
spraw socjalnych.

8. Bogdan Baczewski –
wolontariusz, sołtys wsi
Stopki, działacz społeczny.

9. Andrzej Zielonka –
elblążanin, inspektor

Policji w st. spocz. Były I z-ca
K-ta Miejskiego w Elblągu i I

z-ca K-taWojewódzkiego
w Olsztynie.

SILNY SAMORZĄD
DEMOKRATYCZNA POLSKA LISTA NR 5

1. Władysław Mańkut,
przewodniczący Rady
Wojewódzkiej SLD, otwiera
listę kandydatów lewicy do
Sejmiku Warmińsko
-Mazurskiego.
To nasz były wojewoda,
senator i samorządowiec,
który wiele dobrego zrobił
dla regionu.

Zbigniew Dalak to
kandydat na burmistrza
Braniewa. Doświadczony
działacz, wieloletni
dyrektor Administracji
Budynków Komunalnych
w Braniewie.

Szanowni Państwo,
kandydaci lewicy mają wiele doświadczeń i są dobrze
przygotowani, by służyć naszemu regionowi. Poprzyj-
my ich, głosujmy za szybkim rozwojem Warmii i Ma-
zur, za Polską demokratyczną i Polską w Unii Euro-
pejskiej. Pokażmy na wyborach troskę o los naj-
bliższych, ale i o przyszły kształt Polski i Europy.

Sfinansowano ze środków KKW SLD Lewica Razem
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– Nareszcie hala została wybudo-
wana. Nareszcie największy Zespół
Szkół w powiecie ma obiekt spor-
towy z prawdziwego zdarzenia.
Nareszcie wy, droga młodzieży,
macie do dyspozycji nowoczesną
halę i będziecie mogli ćwiczyć i roz-
wijać swoje pasje – starosta
olsztyński Małgorzata Chyziak
podsumowała na wstępie uro-
czystości najtrafniej odczucia
wszystkich zebranych.
Ponad połowę całkowitej kwoty
inwestycji przekazano na budowę
hali z budżetu Powiatu.
Ostateczny koszt inwestycji wy-
niósł ponad 8 mln zł. Gmina Bis-
kupiec przekazała ze swojego
budżetu kwotę 2,3 mln zł. Pozos-
tałe środki w wysokości 1,6 mln zł
to dotacja od marszałka woje-
wództwa ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki.
– 40 lat czekaliśmy na tę halę –
mówią mieszkańcy Biskupca. I
było warto.
Pełnowymiarowa hala widowi-
skowo-sportowa to budynek o
wymiarach 28,5m x 55,05m x
11,71m, połączony ciągiem ko-
munikacyjnym ze szkołą z możli-
wością odcięcia dostępu do części

szkolnej. Posłuży zarówno młod-
zieży jak i mieszkańcom gminy.
Może pełnić funkcje sportowe, re-
habilitacyjne, jak też kulturalno-
oświatowe. Halę można wyko-
rzystać jako salę gimnastyczną,
teatralną, wykładową bądź salę
zabaw. Dzięki właściwemu
wytłumieniu mogą się tu odby-
wać koncerty. We wszystkich
przypadkach zapewnione jest
pełne zaplecze socjalne oraz
spełnione są wymagania odnoś-
nie ewakuacji, zasad bhp i przepi-
sów sanitarnych.
Pełnowymiarowe boiska do piłki
ręcznej, koszykówki, siatkówki,
tenisa ziemnego, piłki nożnej ha-
lowej oraz badmintona to nie
wszystko. Powstały tu też ścianki
wspinaczkowe, a powierzchnia
boiska może zostać podzielona na
trzy części treningowe.
Widownia wyposażona jest w try-
buny mobilne i stałe (na antresoli)
z miejscem dla ponad 400 osób, w
tym również dla osób z nie-
pełnosprawnością.
Na zapleczu socjalnym znalazły
się szatnie z łazienkami, pokój tre-
nera, magazyn sprzętu sporto-
wego, sala ćwiczeń oraz damskie i

męskie ogólnodostępne sanita-
riaty, dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Czy można było zainwes-
tować tę kwotę lepiej?
Bynajmniej – świadczą o tym ro-
ześmiane twarze uczniów i nau-
czycieli, zadowoleni rodzice i
mieszkańcy gminy Biskupiec oraz
przyległych miejscowości. Świa-
dczą o tym zdumione twarze przy-
byłych gości i ich pełne podziwu
słowa: „Myślałam, że już mnie nic
nie zaskoczy w naszym powiecie,
w naszym Biskupcu… ale wcho-

dząc tutaj poczułam się zasko-
czona i szczęśliwa” – wyznała poseł
na Sejm Urszula Pasławska. Bur-
mistrz Biskupca Kamil Kozłowski,
dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof
Janczara oraz wykonawca projektu
Piotr Pachucki podkreślali nie-
zwykle dynamiczną i konstruk-
tywną atmosferę podczas realizacji
projektu autorstwa Tomasza Śla-
dowskiego.
Imponujący efekt końcowy docenił
też członek zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Marcin
Kuchciński, gratulując i dziękując
radnym Powiatu za wytrwałość w

staraniach o realizację przedsięw-
zięcia, jak i wszystkim innym, któ-
rzy dołożyli cegiełkę do powstania
hali.
Otwarciu i poświęceniu hali towa-
rzyszyły nagradzane licznymi bra-
wami występy biskupieckich
cheerleaderek, dzieci i młodzieży z
klubówsportowychorazpokazżon-
glerki i akrobatyki Jakuba Przeradz-
kiego – uczestnika „Mam talent”.
W końcowym wystąpieniu starosta
olsztyński wyraziła podziękowanie
nie tylko współfinansującym insty-
tucjom, lecz także projektantowi –
za udany projekt, wykonawcy – za

należyte wykonanie prac i termi-
nowe wywiązanie się z harmono-
gramu, Wydziałowi Budownictwa
i Inwestycji starostwa – za sprawną
weryfikację projektu skutkującą
szybkim wydaniem pozwolenia na
budowę, oraz młodzieży – za cier-
pliwe znoszenie niedogodności
związanych z prowadzonymi za
oknem pracami budowlanymi.
Nowoczesny obiekt widowi-
skowo-sportowy jest odpowiedzią
na najpilniejsze potrzeby lokalnej
społeczności i służył będzie nie
tylko obecnym mieszkańcom, ale i
wielu przyszłym pokoleniom. (r)

Uroczyste otwarcie
nowej hali widowiskowo
-sportowej w Biskupcu

Od lewej: Piotr Pachucki, wykonawca, Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński, Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca, Krzysztof Janczara, dyrektor ZS w Biskupcu

W piątek 28 września 2018 r. byliśmy świadkami przełomowego
wydarzenia. Po wielu latach starań i dzięki dobrej woli radnych
V kadencji z budżetu Powiatu Olsztyńskiego przekazano środ-
ki w wysokości ponad 4 mln zł na budowę powiatowej hali wi-
dowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu.

REKLAMA
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Przed uczelnią nowe cele i wy-
zwania o czym wspominał rek-
tor PWSZ prof. Zbigniew
Walczyk, tym bardziej, że szkoła
właśnie zakończyła jubileusz
20-lecia istnienia.
-Przez cały okres 20 lat pracowa-
liśmy na rozwój naszej uczelni.
W ostatnim czasie otrzymaliśmy
prestiżowe wyróżnienie Polska
Nagroda Innowacyjności, które
przyznaje Polska Agencja Przed-
siębiorczości. Doceniono nasz
system praktyk zawodowych.
Projektem objęto 34 uczelnie, a
w nich 7 tysięcy praktykantów –
mówił prof. Zbigniew Wal-
czyk.
-Życzę studentom radosnego
studiowania, sukcesów nau-
kowych i osobistych, niech
ten czas wypełniony nauką
będzie także spożytkowany
na rozwijanie zainteresowań i
pasji. Kadrze naukowej życzę
satysfakcji z osobistych doko-
nań naukowych oraz zadowo-
lenia z postępów swoich
studentów. Oby ten rok przy-

niósł wszystkim możliwość
realizacji zaplanowanych
zadań i dał szansę na spełnie-
nie marzeń – życzyła obecna
na otwarciu roku akademic-
kiego Grażyna Kluge.
Najważniejszym punktem Inau-
guracji była immatrykulacja,
podczas której ślubowanie
złożyli studenci I roku wszyst-
kich kierunków. Oprawę mu-
zyczną przygotował Akademi-
cki Chór PWSZ w Elblągu pod
dyrekcją dr Anny Grodziewicz-
Cernuto, który odśpiewał trady-
cyjne pieśni towarzyszące
Inauguracji: Hymn Polski,
Gaudeamus oraz Gaude Mater
Polonia.
Na elbląskiej PWSZ studiować
można m.in. w Instytucie Eko-
nomicznym, Pedagogiczno-Ję-
zykowym, Informatyki
Stosowanej, Politechnicznym.
Uczelnia mocno współpracuje z
firmami z Elbląskiego Parku
Technologicznego.

(r)

Studenci elbląskiego PWSZ
rozpoczęli rok akademicki

Inauguracja roku PWSZ w Elblągu

Inauguracja roku akademickiego najbardziej znanej elbląskiej uczelni wyższej PWSZ przyciągnęła
do auli wielu gości. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz państwowych,
samorządowych i kościelnych, przedstawiciele instytucji pożytku publicznego, biznesu i ad-
ministracji, władze współpracujących uczelni.

-Ministerstwo Zdrowia angażuje
się w projekty związane ze wspar-
ciem oddziałów SOR-u. Z tej
okazji przyjechałem dzisiaj do
Państwa, by podpisać umowę na
dofinansowanie zakupu sprzętu
do ratowania dzieci na oddziale
ratunkowym - zapowiedział
podsekretarz stanu w MZ Ja-

nusz Cieszyński.
Z dofinansowania wynoszącego
niecałe 500 tys. zł zostanie naby-
tych 6 aparatów do ratowania
dzieci, w tym m.in. kardiomoni-
tor, defibrylator, aparat do znie-
czulania. Dwa wcześniejsze
projekty, modernizacja i zakup
sprzętu, kosztowały razem 10,7

mln zł. Z tego 3,3 mln zł to dofi-
nansowanie unijne. Reszta po-
chodziła z budżetu szpitala i
urzędu marszałkowskiego.
Remont nowego SOR trwał
około roku. Oddział zmienił się
nie do poznania. Obecnie znaj-
duje się tu 10 łóżek, zakupiono
nowy sprzęt, m.in. monitory

EKG, urządzenie do sterylizacji
pomieszczeń, pompy infuzyjne,
czy LUCASA, który pomaga
przy reanimacji pacjentów. Sala
została znacznie powiększona.
-Wielkie wyzwanie, ciężka praca
całego zespołu, determinacja w
staraniach o środki na realizację
projektu i wreszcie można cieszyć
się zmodernizowanym SOR-em
wyposażonym w nowoczesne
urządzenia ratujące życie ludzkie.
Przed dyrekcją szpitala i całą
załogą jeszcze trzeci etap. Jestem
przekonana, że będzie zrealizo-
wany bez przeszkód – mówi o in-

westycji Grażyna Kluge, dyrek-
tor elbląskiego biura regional-
nego Urzędu Marszałko-
wskiego.
Większy oddział potrzebuje licz-
niejszego niż dotychczas perso-
nelu medycznego, który zadba o
pacjentów z Elbląga i okolic.

Rocznie przebywa w nim około
35 tysięcy osób. - Dobrze by było,
żeby zawsze na dyżurze, na SOR-
ze, był anestezjolog. Chcemy, by
czterech lekarzy było 24 godziny
na dobę – mówiła Elżbieta Ge-
lert, dyrektor wojewódzkiego
szpitala, posłanka PO. (r)

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
otrzymał prawie pół miliona złotych
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu oddano do użytku zmodernizowany SOR oraz podpisano z podsekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, Januszem Cieszyńskim, umowy na dofinansowanie ze środków unijnych. Kwota dofi-
nansowania opiewa na blisko pół miliona złotych!

Od lewej: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Elżbieta
Gelert, Podsekretarz Stanu w MZ Janusz Cieszyński

REKLAMA
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Najłatwiej chyba wskazać tych, którzy raczej nie wygrają,
chociaż jak to w polityce–wiele może się jeszcze zdarzyć
podczas kampanii i wyniki głosowania mogą okazać się
sporym zaskoczeniem. Ale…

II liga
Raczej bez szansa prezydenturę jest Tomasz Pitura (KWW
Olsztyn Kocham), który jako ostatni zgłosił swoją kandy-
daturę, co związane było z tym, że w ostatniej chwili ze startu
rezygnowała osoba, która „poważnie była
brana pod uwagę” przez jego komitet. Nie
jest to najlepsza rekomendacja dla kandy-
data zresztą bardzo mało znanego w
Olsztynie. Wprawdzie reprezentuje „od-
dolny i apolityczny ruch społeczny”, ale ma
za sobą doświadczenia wyborcze – w 2015
roku w wyborach do parlamentu startując
z drugiego miejsca z listy Kukiz’15 w
okręgu 35. Zdobył 726 głosów.
Raczej niewielkie szanse ma również re-
prezentant olsztyńskiej Lewicy– Krzysztof
Kacprzycki (KW SLD Lewica Razem),
nieodmiennie do kilku już kadencji star-
tujący w wyborach prezydenckich, ale póki
co głównie po to, aby zwiększyć swoje
szanse na mandat olsztyńskiego radnego (o
który również się ubiega). W tym roku
nawet taki sukces może okazać się nie-
zwykle trudny do osiągnięcia, zważywszy
na niewielkie poparcie dla SLD w son-
dażach i słabość lokalnych struktur tej par-
tii w mieście (co najdobitniej pokazały
problemy z rejestracją list kandydatów na
radnych w dwóch okręgach). Lewica czasy
świetności – nie tylko w Olsztynie – ma już
dawno za sobą.
Podobnie jak w przypadku K. Kacprzyc-
kiego, również „żelaznym” kandydatem
wyborów prezydenckich w Olsztynie jest
aktualny poseł ruchu Kukiz’15 – Andrzej
Maciejewski (KW Wyborców Kukiz’15).
W wyborach w 2014 roku, jako reprezen-
tant Kongresu Nowej Prawicy zdobył nie-
wiele ponad 1500 głosów, zajmując ostatnie
miejsce wśród 7 kandydatów. Ale rok pó-
źniej uzyskał mandat posła do Sejmu VIII
kadencji startując z pierwszego miejsca listy komitetu wy-
borczego Pawła Kukiza (nota bene z tej samej, z której star-
tował T. Pitura). Wygląda na to, że i tym razem wybory
samorządowe są dla niego raczej „poligonem” przed przy-
szłoroczną walką o mandat parlamentarny.
Najpoważniejszą konkurentką dla T. Pitury w kategorii kan-
dydatów deklarujących reprezentowanie olsztyńskich
społeczników jest Monika Falej (KWW Wspólny Olsztyn),
niewątpliwie zdecydowanie bardziej znana od niego
działaczka organizacji pozarządowych.
Wprawdzie od wielu lat udowadnia, że w Olsztynie można
mieć ciekawe pomysły i je zrealizować, ale może to być zbyt
mało, aby przekonać do siebie większość olsztyniaków. Do
tego potrzebne bowiem jest jeszcze sprawne zaplecze, które
jest w stanie zorganizować efektywną kampanię, a z tym w
przypadku „lokalnych”, społecznych czy obywatelskich ko-
mitetów jest zawsze spory problem. Niemniej, jest ona
niewątpliwie najpoważniejszą kandydatką, chociaż – excu-
sez le mot – z grona „pomniejszych” kandydatów.

Ekstraklasa
Listę „poważnych” kandydatów otwiera ubiegający się o ree-
lekcję Piotr Grzymowicz (KWW Piotra Grzymowicza), dla
którego będą to już czwarte wybory na prezydenta miasta.
Wprawdzie już ponad dziesięcioletnie sprawowanie władzy
w mieście zapewnia mu najsilniejszą pozycję startową, ale
trzeba cały czas pamiętać, że z wyborów na wybory popar-
cie dla jego kandydatury systematycznie spada, co jest efek-
tem głównie braku charyzmy i umiejętności skutecznego
komunikowania się z mieszkańcami. Widać to i w tej kam-
panii, w której nieodmiennie autorytarnie (co zdefiniowała
kiedyś jedna z gazet, nadając mu przydomek – „I tak wiem
lepiej”) broni swoich planów związanych z kolejnymi inwe-
stycjami w mieście (które – jeśli wygra – „będzie na pewno
realizował”), niwecząc tym samym próby „uspołecznienia”
jego programu wyborczego poprzez wprowadzenie do

niego deklaracji dotyczących sfery życia kulturalnego i spor-
towego miasta. W sytuacji w której wszyscy kandydaci kry-
tykują konkurenta za „rozkopanie Olsztyna” – prezydent, w
środku kampanii wyborczej, uruchamia duży program re-
montu ulic, publicznie deklaruje kontynuację rozwoju sieci
tramwajowej i inne duże programy budowlano-moderni-
zacyjne – działania te można uznać za „samobójcze” z pun-
ktu widzenia marketingu politycznego.
Zupełnie inną strategię od lat stosuje (ze sporym powodze-

niem) największy konkurent prezydenta Grzymowicza – ex-
prezydent Czesław J. Małkowski (KWW Czesława Jerzego
Małkowskiego).
Jak może unika on publicznych debat z konkurentami, kon-
centrując swoją walkę o głosy na bezpośrednich spotkaniach
z wyborcami. W ich trakcie zapewnia o swojej niewinności
w głośnej „sexaferze” podkreślając, że długotrwałość pro-
cesu dowodzi, iż oskarżenia są kruche. Składa też każdemu
obietnice „bezpiecznego, uczciwego i bardzo przyjaznego
ludziom Olsztyna”, bo „mam wizję miasta, którą realizo-
wałem przez siedem lat, i która zyskała akceptację miesz-
kańców. Sądzę, że warto do tego go wrócić”.
O tym czy powtórzy wynik z poprzednich wyborów, kiedy
w pierwszej turze zdystansował konkurentów uzyskując
prawie czterdziestoprocentowe poparcie, zadecyduje w
dużej mierze olsztyński sąd, rozpatrujący aktualnie apela-
cję w jego sprawie. Z pewnością silną konkurencją dla
niego są też Michał Wypij i Beata Bublewicz – dwójka
kandydatów reprezentujących dwa dominujące obecnie (i
walczące ze sobą od lat) na polskiej scenie politycznej ugru-
powania: obóz Zjednoczonej Prawicy, tworzony przez koa-
licję PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski oraz Koalicja
Obywatelska, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i sto-
warzyszenia Inicjatywa Polska.
Niewątpliwie słabszą pozycję w tym „duecie” ma Michał
Wypij (KW PiS). Chociaż widać, że jak na razie nieźle po-
rusza się w obszarze marketingu politycznego, brakuje mu
prestiżu i charyzmy niezbędnej do bezpośredniego pozy-
skiwania wyborców. Jego poważną „wadą” jest też brak ja-
kiegokolwiek doświadczenia zawodowego, czy w
działalności publicznej – co często podnoszą jego konku-
renci.
Wprawdzie w swoich wypowiedziach deklaruje się jako
„kandydat PiS-u” (co potwierdził publicznie przebywający
niedawno w Olsztynie Jarosław Kaczyński), ale reprezen-
tuje przede wszystkim „mniejszego koalicjanta” tego ugru-

powania – partię Razem J. Gowina. Jest tym samym
„ciałem obcym”, kandydatem narzuconym przez Nowo-
grodzką olsztyńskim działaczom Prawa i Sprawiedliwości,
z trudem tylko akceptującym decyzję partyjnej centrali.
A trzeba dodać, że jego kandydatura jest efektem organi-
zacyjnej słabości olsztyńskiego PiS, od lat targanego we-
wnętrznymi konfliktami związanymi z rywalizacją o
władzę w terenie prowadzoną przez „frakcje” Iwony Arent
i Jerzego Szmita. W samym mieście marnie idzie też

współpraca tego ugrupowania z trzecim
koalicjantem – Solidarną Polską, repre-
zentowaną w radzie miejskiej m.in. przez
Elżbietę Wirską (która zapowiadała
nawet samodzielny start w wyborach
prezydenckich).
Na korzyść M. Wypija przemawiają
niewątpliwie ogólnopolskie sondaże po-
parcia dla partii politycznych, których
Prawo i Sprawiedliwość jest od
dłuższego czasu niekwestionowanym li-
derem. Jednak, jak pokazują wyniki po-
przednich wyborów, „od zawsze”
poparcie PiS w większości z tzw. dużych
miast jest niższe od średniej dla reszty
kraju (o czym przekonała się cztery lata
temu ubiegająca się o olsztyńską prezy-
denturę wspomniana I. Arent, a osiem
lat temu i J. Szmit). Politolodzy raczej
zgodnie spodziewają się, że i tym razem
nie będzie inaczej.
Analizując działalność polityczną kan-
dydata prawicy trudno też nie odnieść
wrażenia, że podobnie jak w przypadku
posła A. Maciejewskiego, jego aktua-
lnym celem nie jest fotel prezydenta
Olsztyna. Udział w tych wyborach jest
tylko środkiem do celu, jakim jest za-
pewnienie sobie „biorącego” miejsca na
liście kandydatów Zjednoczonej Prawicy
w przyszłorocznych wyborach parla-
mentarnych. To, czy takie uzyska zależeć
będzie w dużym stopniu od poparcia
jakie uzyska w tych wyborach – ma więc
o co się starać.
Wprawdzie poparcie dla Platformy Oby-
watelskiej w sondażach jest zdecydowa-

nie mniejsze niż cztery lata temu, ale w tzw. dużych
miastach jest ono nadal większe niż średnia krajowa, a poza
tym PO to ciągle najsilniejszy z graczy „niebędących PiS-
em”. W skali kraju szanse na utrzymanie się u władzy do-
tychczasowych włodarzy miast reprezentujących to
ugrupowanie są więc duże, ale trzeba pamiętać, że i fawo-
ryci nie zawsze wygrywają.
Niemiej, takie obserwacje dotyczące poparcia ze strony wy-
borców, to niezły punkt wyjścia dla walki o prezydenturę
prowadzonej w Olsztynie przez reprezentantkę Koalicji
Obywatelskiej – Beatę Bublewicz (Koalicyjny KW Plat-
forma i Nowoczesna).
Niewątpliwie jej olbrzymim atutem jest rozpoznawalność
związana z dziesięcioletnią działalnością w parlamencie
oraz nazwiskiem, odziedziczonym po znanym olsztyńskim
mistrzu rajdowym (przy okazji dającym jej 1. miejsce na
liście, która zostanie zamieszczona na karcie wyborczej –
co nie jest bez znaczenia dla jej wyniku). Handicapem jest
też pełne poparcie jej kandydatury ze strony lokalnych
struktur Platformy i Nowoczesnej, co zapewnia sprawną
realizację nowoczesnej w formie kampanii wyborczej,
opartej – przynajmniej na razie – na dużej aktywności w
promowaniu swoich propozycji programowych koncen-
trujących się na sferze społecznej i kulturalnej.
Dodatkowo dysponuje tzw. atutem płci, który – z kobie-
cym wdziękiem – już wykorzystuje w kampanii hasłem
„Oddajmy Olsztyn w kobiece dłonie!”. Ważnym atutem jest
też wskazanie już na starcie kampanii Izabeli Smolińskiej-
Letza z Nowoczesnej, jako kandydatki na wiceprezydenta.
Przemawiają za nią również doświadczenie menedżerskie
oraz polityczne.
Przepowiadając „z fusów” wynik głosowania olsztyniaków
21 października można stwierdzić, że „na pewno” dojdzie
do drugiej tury i 4 listopada będą najprawdopodobniej wy-
bierać Prezydenta miasta z pary, którą stworzą… ?

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Dr Wojciech K. Szalkiewicz

Walka o fotel w olsztyńskim ratuszu (cz. II)
Olsztyn - 8 października 2018 r.
godz. 18:00. Miejsce: Galeria
DOBRO, ul. Stare Miasto 24/25
Olsztyn. POLACY EUROPY:
spotkanie z Dorotą Masłowską.
Czy tylko w Polsce jest Polska? Z
jedną z najważniejszych pol-
skich pisarek młodego pokolenia
porozmawiamy o jej najnowszej
książce pt. „Inni ludzie”. Spot-
kanie poprowadzi Emilia Kon-
werska.

Olsztyn - 9 października 2018 r.
godz. 17.30. Miejsce: Kamienica
Naujacka MOK, ul. Erwina Kru-
ka 3 Olsztyn. Świetlica Kulturalna
: Poezja Arkadiusza Szordy-
kowskiego. Spotkanie z poetą
tworzącym gatunek, który okreś-
la psychofilozjonizmem, czyli
filozofią duszy… Współorgani-
zacja: Federacja Organizacji So-
cjalnych Województwa War-
mińsko-Mazurskiego. Wstęp
Wolny.

Olsztyn - 12 października 2018
r. godz. 18:00. Miejsce: Galeria
DOBRO, ul. Stare Miasto 24/25
Olsztyn. Polski dom w Nowym
Jorku – spotkanie z Janem Błasz-
czakiem. Jan Błaszczak jest au-
torem nowości „Serii Amery-
kańskiej” Wydawnictwa Czarne
pt. „The Dom. Nowojorska bo-
hema w polskim Lower East
Side”. O Ameryce, Polsce i The
Velvet Underground. Spotkanie
poprowadzi Piotr Przytuła.

Elbląg - 13 października 2018 r.
o godz. 11:00 na stadionie przy
ulicy Saperów w Elblągu odbę-
dzie się bieg charytatywny
"Pączkowe 2km". Celem biegu
jest zebranie funduszy na Ni-
dzicki Fundusz Lokalny, który
wspiera stypendialnie ubogie
dzieci.

Barczewo - 7 października 2018r.
godz. 17:00. Dywickie impresje-
wernisaż wystawy grupy ,,Pale-
ta" z Dywit. Miejsce: Skarbiec
Kultury Europejskiej, ul. Grun-
waldzka 15, Wystawę uświetni
Chór ,,Moderato" z Barczewa.

Bartąg - 7 października 2018
r.od godz. 12:00. Gminny Ośro-
dek Kultury w Stawigudzie ser-
decznie zaprasza na VI Stawi-
gudzki Festiwal Muzyki Sakral-
nej, który odbędzie się w Parafii
św. Jana Ewangelisty a Sanktua-
rium Opatrzności Bożej w
Bartągu . PROGRAM: 12:00
Msza Rodzinna, 13:00 występy
Chórów: Konsonans z Tomasz-
kowa, Legenda ze Stawigudy,
Moderato z Barczewa,14:00 Kon-
cert gwiazdy: Zespołu Mocni w
Wierze z Olsztyna * wstęp wol-
ny.

Olsztynek - 7 października 2018
r. o godz. 10:00. Jesienne warsz-
taty i pokazy, pieczenie ziem-
niaków w ognisku oraz występy
muzyczne, gry i zabawy. I to
wszystko w kupieckiej atmosfe-
rze dawnych lat. Skansen w
Olsztynku zaprasza na XVI Tar-
gi Chłopskie Smaki Jesieni.Je-
sienną porą skansen w Olsztyn-
ku powróci do tradycji kiszenia
warzyw, pieczenia ziemniaków w
ognisku. Podczas imprezy od-
będą się pokazy strzyżenia owiec,
werkowania koni, pracy psów
pasterskich, kowalstwa oraz krę-
cenia powrozów. kowala.

Wyb. (mar)

KRÓTKO

Żarty się skończyły i na poważnie zaczęła się już walka wyborcza, także ta o fotel Prezydenta Olsztyna. A stanęło do niej ostatecznie ośmiu kandydatów: Bea-
ta Bublewicz, Monika Falej, Piotr Grzymowicz, Krzysztof Kacprzycki, Andrzej Maciejewski, Czesław Jerzy Małkowski, Tomasz Pitura oraz Michał Wypij. Wpraw-
dzie nazwisko włodarza stolicy Warmii i Mazur poznamy najprawdopodobniej dopiero na początku listopada, ale już dziś, na podstawie różnych przesłanek,
można pokusić się o szacowanie ich szans na sukces w tej walce.
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-7,5 miliona złotych, to koszt, który
w pierwszej chwili wzbudzał lekkie
przerażenie. Nie dlatego, że budżet
by tego nie udźwignął, ale dlatego,
że ceny za wykonawstwo bardzo
wzrosły. Dofinansowanie nie było
zbyt wielkie, ponieważ wyniosło
niespełna 700 tysięcy złotych. W tej
chwili następuje lekki wzrost de-
mografii, więc trzeba jasno powie-
dzieć, że przedszkola są bardzo
potrzebne – powiedział Stanisław
Trzaskowski, burmistrz Dobre-
go Miasta.
W przedszkolu i żłobku, dzieci
mogą również korzystać z zajęć
dodatkowych- Dołożyłam wszel-

kich starań, żeby te nasze sale wy-
glądały pięknie i bajecznie. Zajmu-
jemy się opieką, wychowaniem i
edukacją dzieci, ale mamy również
dodatkowe zajęcia dla dzieci.
Mowa o zajęciach plastycznych i
muzycznych z elementami logope-
dii – powiedziała Dagmara Para-
dzińska, Dyrektor Żłobka
Miejskiego w Dobrym Mieście.
Podczas oficjalnego otwarcia,
oprócz okolicznościowych prze-
mówień i podziękowań, miał
miejsce występ dzieci. Arty-
styczna niespodzianka przygoto-
wana przez najmłodszych
wszystkim bardzo się spodobała.

Beata Harań, wiceburmistrz
Dobrego Miasta, jest niezwykle
zadowolona, że udało się stwo-
rzyć, tak dobre warunki dla
dzieci- Wszyscy są zadowoleni.
Warunki są tutaj o niebo lepsze niż
w starym przedszkolu na ulicy
Grudziądzkiej. Jest pięknie, kolo-
rowo, czysto i bezpiecznie, nawet
narożniki są zabezpieczone, żeby
dzieci nie doznały kontuzji. Loka-
lizacja jest również bardzo dobra.
Jest to centrum miasta, są przygo-
towane miejsca parkingowe, będzie
jeszcze budowana droga dojaz-
dowa od ulicy Zwycięstwa. Jest też
plac zabaw z boku budynku, prze-
znaczony dla młodszych i dla star-
szych dzieci.
Rodzice również są bardzo zado-
woleni z nowego przedszkola i z
tego, jak ono wygląda. Podkreślali,
że najważniejsze jednak jest to, że
podoba się ono dzieciom i dzięki
temu z chęcią będą przychodzić i
spędzać w nim czas, jednocześnie
przygotowując się do zajęć szkol-
nych.
To jednak nie koniec inwestycji
oświatowych w Dobrym Mieście.-
W planie , jest budowa przedszkola
na ulicy Grudziądzkiej, ponieważ
tamto przedszkole nie nadaje się do
użytku, również przedszkole na
ulicy Malczewskiego nie spełnia
warunków, więc wybudujemy
nowe przedszkole, żeby warunki
dla dzieci były godne – powie-
działa wiceburmistrz, Beata
Harań.

raf

Beata Harań,wiceburmistrz Dobrego Miasta

Cieszą się rodzice i dzieci
w Dobrym Mieście
W Dobrym Mieście otwarto nowe przedszkole i żłobek przy
ulicy Warszawskiej. Obiekty znajdują się w centrum miasta i
są świetnie wyposażone.

Jesienną porą skansen w
Olsztynku powróci do tradycji
kiszenia warzyw. W chałupie ze
wsi Chojnik odbędzie się pokaz
kiszenia kapusty, a szerzej o tra-
dycji przygotowywania kiszonek
na zimę opowiedzą członkowie
Stowarzyszenia Chłopów Bo-
sych. Tradycyjnie będzie można
również skosztować pieczonych
ziemniaków z ogniska.
Podczas imprezy będzie można
wziąć udział w warsztatach ręko-
dzieła wykonując biżuterię z pa-
pieru, żołędzi oraz fasoli oraz
stworzyć jesienne kompozycje z
ogrodu i pola. Swoje umiejęt-
ności zaprezentuje kowal w ra-
mach pokazu Motyka, gracka,
haczka, kopaczka. Ponadto od-
będą się także pokazy psów pa-
sterskich, werkowania koni,
strzyżenia owiec oraz kręcenia
powrozów.
Sporo atrakcji będzie czekać
również na najmłodszych
uczestników Targów. Będą na
nich czekać gry i zabawy z wiej-
skiej zagrody, które przygotuje
Miejski Dom Kultury w Olsztyn-
ku. Dodatkowo zaplanowano
przejażdżki konne na kucykach.
Na scenie wystąpią Warnijska
Kapela z Olsztyna oraz „Zgry-
wańce” Kapela Kaszubska z Koś-
cierzyny. Dawniej targi typowo
chłopskie opierały się przede

wszystkim na wymianie handlo-
wej pomiędzy mieszkańcami
wsi. Czasy się zmieniły i zmienił
się również klimat targów. Pod-
czas Targów Chłopskich w
Olsztynku, udział w kiermaszu

rzemiosła i regionalnych kulina-
riów, zgłosiło ponad 60 wystaw-
ców. Na straganach nie zabra-
knie pieczywa, wędlin, ryb,
serów, przetworów, miodów oraz
słodyczy. (r)

Kupiecka atmosfera dawnych lat
w skansenie w Olsztynku
Jesienne warsztaty i pokazy, pieczenie ziemniaków w ognisku, występy muzyczne oraz gry
i zabawy. I to wszystko w kupieckiej atmosferze dawnych lat. Skansen w Olsztynku zapra-
sza 7 października na XVI Targi Chłopskie Smaki Jesieni.
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- Jesteśmy w dobrym stanie, jeżeli
chodzi o wdrażanie Regionalnego
Programu Operacyjnego. Tempo
jest bardzo dobre. Analiza poka-
zuje nam, że po 2018 roku nie
grozi nam utrata żadnych środ-
ków z RPO. Zasługa jest Państwa,
ponieważ my tylko oferujemy i
przygotowujemy, ale to Państwo
są beneficjentami. Przygotowuje-
cie i piszecie projekty, a następnie
korzystacie z tych środków – po-
wiedział marszałek Gustaw
Marek Brzezin.

Tym razem umowy dotyczły Osi
I Inteligentna gospodarka War-
mii i Mazur oraz Osi V Środo-
wisko przyrodnicze i racjonalne
wykorzystanie zasobów. Gmina
Stawiguda podpisała umowę na
dofinansowanie jednej z najwi-
ększych inwestycji w ostatnim
czasie.
- Jest to kolejna umowa, którą
podpisujemy w tym roku. Chodzi
o rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Stawigudzie. Inwestycja ta jest
niezbędna dla mieszkańców.

Obiekt obsługuje blisko 90% te-
renu naszej gminy i jest to rozbu-
dowa niezwykle potrzebna, aby
gmina Stawiguda mogła dalej się
rozwijać – powiedziała Irena
Derdoń, wójt gminy Stawi-
guda.
Wartość całego projektu wynosi
ponad 16.5 mln złotych, a kwota
dofinansowania wyniesie 4.8
mln złotych - W tym roku planu-
jemy rozpocząć pracę, a zakoń-
czyć w 2020 roku – dodaje Irena
Derdoń. raf

Irena Derdoń,wójt Gminy Stawiguda odbiera gratulacje i podpisaną umowę od Gustawa Marka Brzezina, marszałka
województwa warmińsko-mazurskiego

Gmina Stawiguda otrzymała
dofinansowanie na rozbudowę
oczyszczalni ścieków
W Urzędzie Marszałkowskim zostało podpisanych kolejnych 17 umów z RPO WiM 2014-2020.
Łączna kwota dofinansowania to 48,6 mln zł. Jednym z beneficjentów była gmina Stawiguda.

Konferencja rozpoczęła się od
wystąpienia Ireny Derdoń, wójt
gminy Stawiguda. Podczas wy-
stąpienia wójt przedstawiała naj-
ważniejsze inwestycje, jakie
zostały zrealizowane na terenie
gminy w ostatnim czasie. Następ-
nie głos zabrali przedsiębiorcy.

Waldemar Bacławski, Prezes Za-
rządu INTER PARTS opowie-
dział, dlaczego firma zdecydowała
się na rozwinięcie swojej inwesty-
cji w gminie Stawiguda. Marek
Chodań, szef oddziału firmy DB
Schenker, powiedział, dlaczego
jego firma została przeniesiona do

Stawigudy. Natomiast Józef
Żuraw, członek rady nadzorczej
OBRAM poinformował o budo-
wie nowego zakładu w Tomasz-
kowie.
Po wystąpieniach przyszedł czas
na wyróżnienia, które przyznano
w trzech kategoriach:
Innowacje: Grupa Brawo sp. z o. o.
Inwestycja Roku: Gospodarstwo
Rybackie Olsztyn II Sp. z o. o.
Dojrzały Biznes: Barwa System
Sp. z o. o.
Wszyscy nagrodzeni przedsię-
biorcy mówili, że w Stawigudzie
czują rodzinną atmosferę i jest
tu bardzo dobry klimat dla biz-
nesu. Podkreślano, że w Urzę-
dzie Gminy w Stawigudzie
zawsze znajduje się czas dla
przedsiębiorców. Jeżeli potrzeba
jakiejś pomocy, to jest ona
udzielana w trybie natychmias-
towym, jak również bardzo
szybko są załatwiane sprawy
związane z ewentualnymi, no-
wymi inwestycjami. Przedsię-
biorcy podkreślali, że ich
współpraca z samorządem w
gminie Stawiguda przebiega
wzorowo i gmina jest bardzo
przyjaznym miejscem dla
każdego przedsiębiorcy.
Dobry klimat przyciąga kolejne
inwestycje
- Staramy się zawsze pomagać na-
szym przedsiębiorcom i chcemy by
wszystkie decyzje zapadały stosun-
kowo szybko. Podatki utrzymu-
jemy cały czas na tym samym
poziomie, aby firmy nie traciły, na
ewentualnym ich wzroście i mogły
się dalej rozwijać. Biznes zawsze
przyciąga biznes. Dbanie o dobre
relacje z przedsiębiorcami jest dla
nas, swojego rodzaju promocją i
sprawia, że nowi przedsiębiorcy
trafiają do naszej gminy -powie-
działa Irena Derdoń, wójt gminy
Stawiguda.
Kolejni inwestorzy wybierają
gminę Stawiguda – W paździer-
niku na terenie naszej gminy roz-
poczynają inwestycje cztery kolejne
firmy. Dzięki wpływom od obec-
nych i nowych przedsiębiorców
zyskuje samorząd, ale przede
wszystkim mieszkańcy. My zawsze
jesteśmy otwarci na współpracę i w
urzędzie zawsze podamy przedsię-

biorcom pomocną dłoń – dodaje
Irena Derdoń.
Na terenie gminy działa Gminna
Rada Biznesu. Krzysztof Kamiń-
ski, członek rady, a także Prezes
Zarządu Alnea podkreśla, że

dobry klimat wpływa na chęć
przedsiębiorców do inwestowa-
nia na terenie gminy Stawiguda-
Przedsiębiorcy powinni czuć się w
miejscu, w którym inwestują, jak
u siebie w domu i ja się tak czuję.

Zawsze można, bez żadnego pro-
blemu w urzędzie wszystko załat-
wić. Przedsiębiorcy, to wszystko
widzą, doceniają i coraz częściej
inwestują na terenie gminy.

raf

Przedsiębiorcy i samorzadowcy na Gali

Gmina Stawiguda uhonorowała najlepszych przedsiębiorców
W Dorotowie miała miejsce konferencja „Samorząd, który wspiera przedsiębiorczość”. Podczas konferencji uhonorowano najlepszych przedsiębiorców z gminy Stawiguda.
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AUTO-MOTO SPRZEDAM
FIAT 125p 1986r, 668-689-547.
MERCDES 410D, (1989r), do 3.5t, plan-
deka-4m, 601-654-164.
RENAULT Espace 3, 2,016V 140km
(2000r) 7 miejsc, granatowy, kliatyzacja,
świeżo sprowadzony po opłatach. 508-
295-260.
RENAULT Thalia 1,5 CDI, 2002r, srebr-
ny, pali max 4,5 oleju napędowego, w ce-
nie razem 4.000zł, 694-369-667.
ŻUK Lublin 1992r, Izoterma, sprze-
dam, 510-873-203.

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
2-pokojowe studentom, 506-527-759.
APARTAMENT 120m2,komfortowo
urządzony, duża loggia, Jaroty, 2300zł,
605-334-042.
KAWALERKA w centrum Elbląga, z bal-
konem 22m2, słoneczna, po remoncie, z
pełnym wyposażeniem (tv, agd). Kontakt:
608-488-652 (nie odpowiadam na sms).

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

18tys./ha,8,7HA Dźwierzuty, w jednym
kawałku, przeważa IIIb i IVa, 600242584.

CERKIEWNIK działki blisko jeziora
Limajno, 602-313-371.
CHCESZ uniknąć zachorowania na na-
wotwory-nie pij wody chlorowanej. Kup
działkę (1500m2) budowlaną uzbro-
joną w uzdrowisku Frombrok z dostę-
pem do wody niechlorowanej. Cena
29,500zł, tel. 502-247-257.
DOBRE MIASTO po generalnym re-
moncie, parter, 20 minut od Olsztyna,
99.000.zł, 732-596-420.
DOM (bliźniak, mieszkania), Olsztyn,
693-238-249.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
GARAŻ w Olsztynie, lokalizacja i stan
bez znaczenia, może być bez prądu i bez
kanału, płacę gotówką, 573-148-557.
MIESZKANIE, dom z zadłużeniem,
komornikiem, z lokatorem, ze służeb-
nością. Z każdym problemem. Gotów-
ka, 720-420-420.

RÓŻNE KUPIĘ

PŁYTA drogowa mon, jumbo, trelinka,
cegłam płytki chodnikowe, ściany opo-
rowe, kruszywo betonowe, konstrukcje
stalowe. Prowadzimy sklep prefabry-
kantów po skończonej inwestycji:płyt
drogowych jumbo, kostki oraz konte-
nerów budowlanych. 500-104-197.
FIRMA Marek Mikulko, skup bydła
rzeźnego, 606-301-554; 606-121-882.

RÓŻNE SPRZEDAM
16,80zł blachy na dachy, 605-931-138.
DREWNO opałowe, gałęziówka iglasta
100zł za mp z dowozem, gałęziówka liś-
ciasta twarda 140zł za mp, brzoza 150zł
za mp, iglaste grube 120zł za mp, dąb
170zł za mp, 606-958-843.
DZIAŁKA ogrodnicza, 692-041-734.
GRUZ mielony, betonowy z domieszką
destruktu asfaltowego sprzedam, okoli-
ce Olsztynka, 500-134-614.

PRACA DAM
INŻYNIER lub technik budowlany z nie-
mieckim, budowy Niemcy, 666-071-
951.
KIEROWCA C+E Dorotowo, 503-103-
703.
KIEROWCA kat. C (wywrotka), 608-
364-346.

PRACA SZUKAM

MĘŻCZYZNA 45-letni poszukuje pra-
cy w gastronomii, pomoc kuchenna z
możliwością przyuczenia, 669-980-945.
POSIADAM orzeczenie o niepełnos-
prawności podejmę pracę jako dozorca
wraz z zamieszkaniem z małą odpłat-
nością. Olsztyn, okolice, 727243487.
POSPRZĄTAM dokładnie, umyję okna,
500-562-520.
POSPRZĄTAM domy, mieszkania, umy-
ję okna, tanio, solidnie, 504-540-196.
RENCISTA lat 52, sprzątanie, rozno-
szenie ulotek, zmywanie talerzy, praca w
cefarmie, robienie zamówień, stróżowa-
nie, prace w szklarni,ogrodnictwo, ro-
bienie zakupów dla emerytów lub to-

warzystwo, 577-032-236.
SZUKAM pracy w handlu. Posiadam
doświadczenie. Jestem na emeryturze.
508-932-463.

USŁUGI
KASACJA pojazdów, skup aut, własny
odbiór, 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.

RODZINA Z 6-LETNIM
DZIECKIEM SZUKA

WOLNOSTOJĄCEGO,
SAMODZIELNEGO DOMU
Z OGRODZONĄ DZIAŁKĄ

DO WYNAJĘCIA
TEL. 518095153

SKUP ZBOŻA KUKURY-
DZY GROCHU RZEPAKU

ŁUBIN, MIN. 20 T
ZAPEWNIAM TRANS-
PORT, TEL 504082106.

DOMEK WOLNOSTOJACY
100 M2, 2008 R BUDOWY,
DO ZAMIESZKANIA NA

DZIALCE 600 M2

ZAGOSPODAROWANEJ
OGRODZONEJ W STEBAR-

KU GMINA GRUNWALD
TEL. 89 527 74 86.

5O LETNI WOLNY
WYJEDZIE DO PEWNEJ

PRACY Z PANIA ZA
GRANICE NAJCHETNIEJ

NA DLUZEJ 666860708.

ZABIERAM AGD., RTV.
RÓŻNE RZECZY, WANNY.

MEBLE, PIECYKI,
ODZIEŻ, ITP.

TEL. 731-743-011

ZABIERAM AGD., RTV.
RÓŻNE RZECZY, WANNY.

MEBLE, PIECYKI,
ODZIEŻ, ITP.

TEL. 731-743-011

Wójt Gminy Świątki informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Świątkach

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świątki znajduje się

wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
- dz. nr 1/95 obręb Świątki oraz w trybie bezprzetargowym - adres Różynka 38,

dz. nr 274/2 obręb Różynka . Więcej inf. na stronie

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3667
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3655

Wójt Gminy Świątki
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- Liczmy, że w ciągu miesiąca po-
winny zostać zrealizowane do
końca roboty i później zostanie już
tylko kwestia otwarcia basenu i
oddania go do dyspozycji chętnych
– powiedział Norbert Gesek, za-
stępca burmistrza Ostródy.
Nie obywa się jednak bez trud-
ności, ponieważ wykonawcy
mają swoje problemy- Nie ukry-
wam, że trochę mamy przesunię-
cie z terminami, ponieważ
wykonawcy mają problemy z pra-
cownikami, ale październik jest
takim miesiącem, w którym chcie-
libyśmy basen uruchomić – dodaje
Norbert Gesek.
Sprawa związana z ostródzkim

basenem ciągnie się już bardzo
długo. Najpierw był problem z
wykupieniem basenu, następnie
gdy miasto zdecydowało się go
wykupić, powstał problem ze
znalezieniem firm, które podjęły
by się remontu basenu. Ostatecz-
nie w związku ze złagodzeniem
kryteriów przetargów znalazły się
firmy, które podjęły się remontu
zarówno zewnętrznej jak i we-
wnętrznej części.
Ostróda jest miastem typowo tu-
rystycznym. Wielu mieszkańców
i turystów podczas lata spędza
czas nad ostródzkimi jeziorami i
korzysta z ich uroków. Gdy przy-
chodzi okres jesienno-zimowy,

miasto trochę zamiera, ponieważ
mieszkańcy nie mają zapewnio-
nych zbyt wielu atrakcji w tym
okresie.
Basen był w Ostródzie takim
miejscem, w którym często całe
rodziny spędzały czas, ale także
przychodziły tam pojedyncze
osoby, w tym samym celu.
Dobrze, że takie miejsce wróci na
mapę Ostródy i można być pew-
nym zainteresowania mieszkań-
ców korzystaniem z basenu.
Ceny za podstawowe pływanie
mają być niższe niż w wtedy, gdy
basen był w rękach prywatnego
przedsiębiorcy.
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Pomimo problemów ostródzki
basen ma zostać otwarty
w październiku
Wyjaśnia się powoli sytuacja związana z ostródzkim basenem. Mimo delikatnych opóźnień, w
październiku basen powinien zostać ponownie otwarty.

Koniec ery trenera
Adama Barosa
Trener Adam Baros osiągnął wie-
le w poprzednich sezonach z
Olimpią Elbląg, jednak obecny se-
zon nie był takim jaki obiecy-
wałby sobie zarząd, trener i sami
piłkarze. Drużyna Olimpii Elbląg
nie zdobyła punktów od 22 sierp-
nia a porażka u siebie z Rozwojem
Katowice (drużyną z dołu tabeli)
przekreśliła szanse na pozostanie
Adama Barosa dłużej na ławce
trenerskiej Olimpii Elbląg
Zarząd klubu w porozumieniu z
trenerem rozwiązali umowę z
Adamem Barosem. Kończy się
tym samym pewien etap w klubie,
gdyż były już trener spędził w
Olimpii niemal 5 lat, przychodząc
do Olimpii z Concordii Elbląg.

Nowe szanse
Nowym trenerem zespołu został
Adam Nocoń. Ostatnio treno-
wał Podbeskidzie Bielsko-Biała, z
którym zajął 9 miejsce w pierw-
szej lidze. Jako zawodnik grywał
między innymi w GKS Bełchatów,
Górniku Zabrze czy Ruchu Ra-

dzionków, w którym zakończył
piłkarską karierę.
W pierwszym meczu Adama No-
conia drużyna Olimpii Elbląg
była bliska zwycięstwa na wyjeź-
dzie ze Zniczem Pruszków. Pod
koniec pierwszej połowy strzel-
cem gola dla elblążan został Ma-
teusz Szmydt. Gospodarze z
Pruszkowa rzucili się do odra-

biania strat w drugiej połowie
co udało im się w 85 minucie me-
czu. Bramkę dla Znicza zdobył
Zjawiński.
Nowy trener Olimpii Elbląg bę-
dzie mógł powalczyć o pierwsze
zwycięstwo już 6 października
gdy Olimpia Elbląg podejmie Stal
Stalową Wolę.
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Olimpia Elbląg ma nowego
trenera. Adam Nocoń tchnie
nowego ducha w drużynę?
Koniec września był intensywnym czasem w Olimpii Elbląg. Żółto- biało- niebiescy rozegrali
sporo spotkań, w tym ze Śląskiem Wrocław w Pucharze Polski, doszło także do zmiany trenera.
Adama Barosa zastąpił Adam Nocoń, czy teraz elbląski klub zacznie wygrywać?

Mateusz Szmydt zdobywca gola w Pruszkowie

Ostródzki basen niedługo ożyje

REKLAMA
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Olsztynianie podeszli do meczu w
Głogowie w dobrych nastrojach, po-
nieważ w pierwszym, w tym sezonie
meczu na własnym boisku pokonali
Odrę Opole, a następnie w Pucharze
Polski wygrali z Gryfem Wejherowo.
Teraz przyszedł czas na przełamanie
złej passy z meczów wyjazdowych w
pierwszej lidze.

Mecz rozpoczął się od przewagi ze
strony gospodarzy, którzy chcieli
szybko wyjść na prowadzenie. Na
nieszczęście dla olsztyńskiej druży-
ny, udało im się to. Po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego, błąd popełnił
Janusz Bucholc i Michał Michalec
pokonał Piotra Skibę.
Po tej bramce Stomil przejął inicja-

tywę na boisku. Piłkarze z Głogowa
cofnęli się na własną połowę i ocze-
kiwali na akcje olsztyńskiej
drużyny. Stomil stwarzał za-
grożenie, głównie po stałych frag-
mentach gry, ale brakowało
skuteczności. Najlepszą sytuację
miał Miłosz Trojak, ale piłka po
strzale głową minęła lewy słupek

bramki, strzeżonej przez Mateusza
Abramowicza.
W pierwszej połowie gra skupiała się
jednak bardziej w środku pola. Było
mnóstwo walki, wiele fauli, ale bra-
kowało jednak jakości w grze ofen-
sywnej.
W drugiej połowie przewaga Sto-
milu była już bezdyskusyjna, ale nie
przekładała się ona na dogodne sy-
tuacje podbramkowe. Olsztynianie
odbierali piłkę, rozgrywali ją, ale jak
dochodzili do pola karnego, to
wtedy akcje zazwyczaj się kończyły.
Jedną z najlepszych akcji przepro-
wadził Dominik Kun, który zagrał
kapitalną piłkę do Piotra Głowac-
kiego, ale ten nie trafił w piłkę.
Głogowianie w 71 minucie zagrozili
bramce strzeżonej przez Piotra
Skibę. Napolow przeprowadził
świetną indywidualną akcję, ale
piłka po jego strzale trafiła w po-
przeczkę. Stomil w ostatnim kwad-
ransie meczu zaryzykował i ruszył
do ofensywy większą liczbą graczy,
ale to przyniosło odmienny skutek.
Gospodarze przeprowadzili kontrę,
którą na bramkę zamienił Damian
Kowalczyk.
W tym momencie było już jasne, że
jest po meczu. Głogowianie pomimo
bardziej asekuracyjnej gry wygrali
2:0. Stomil zanotował szóstą ligową
porażkę w ostatnich siedmiu me-
czach. raf

Ligowe wyjazdy im nie służą.
Stomil przegrał w Głogowie

Dominik Kun fot. archiwalne

Stomil Olsztyn pojechał do Głogowa, aby przerwać złą passę wyjazdowych spotkań w lidze. Pomimo dobrej gry olsztynianie jednak nie
zdobyli żadnych punktów.

Alicja Gajewska od roku trenuje pod okiem Waldemara Ga-
jowniczka pchnięcie kulą i rzut dyskiem. Intensywne tre-
ningi pod okiem dobrego trenera doprowadziły ją podczas
ostatnich Mistrzostw do złota – rzut dyskiem (45,15m),
pchnięcie kulą (13,63m).
Dziewczyna jest zawodniczką, która osiąga wysokie wyniki
w pływactwie, pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. Już nie
pierwszy raz stała na podium. W 2015 roku na dystansie
50 metrów popłynęła kraulem i zajęła 2 miejsce – zdoby-
wając tytuł wicemistrza województwa z czasem 32:27.
Na początku tego roku wygrała Halowy Mityng Warszawski,
uzyskując ponad metr przewagi nad przeciwniczkami z całej
Polski, w kategorii pchnięcie kulą. A ostatni weekend przy-
niósł jej wspomniane złote medale.
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Braniewianka wróciła
z Mistrzostw Polski
z podwójnym złotem!
W ostatni weekend 22-23 września, w Bełchato-
wie odbyły się Mistrzostwa Polski w lekkiej atle-
tyce. Braniewianka daleko wyprzedziła konku-
rencję, zdobywając dwa złote medale w rzucie dys-
kiem oraz pchnięciu kulą. Swoją bezkonkurencyj-
nością pobiła również swój dotychczasowy rekord
życiowy.
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