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SKŁAD OPAŁU TARTAK
“Węglo Drew”

Olsztyn, ul. Lubelska 29, tel. 89 534 58 05, 660 410 269

EKOGROSZEK LUZEM - 720 i 840 zł 1t
pakowany - 800 i 940 zł 1t

WĘGIEL GROSZEK - 708 zł 1t
worek 25 kg - 20 zł

WĘGIEL ORZECH - 800 zł 1t
worek 25 kg - 22,50 zł

WĘGIEL KOSTKA - 840 zł 1t
MIAŁ WĘGLOWY - 590 zł 1t
KOKS ORZECH - 1410 zł 1t
deska szalunkowa od 570 zł,
więźby dachowe od 780 zł,

PELLET

Od początku przyszłego roku
spodziewane są podwyżki
cen za prąd
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ELBLĄG / PASŁĘK: 119 KM/H
PRZED SZKOŁĄ.
ZASŁUŻONA KARA ZA
RAŻĄCE PRZEKROCZENIE
PRĘDKOŚCI
Przy ograniczeniu do 40 km/h pe-
wien nieodpowiedzialny kierowca
pędził 119 km/h. Nie dość, że prze-
kroczył dozwoloną prędkość aż o 79
km/h, to zrobił to w okolicy szkoły
podstawowej przy ul. Sprzymie-
rzonych w Pasłęku. Kierowca tłuma-
czył, że się spieszył. Policjanci nie
mieli dla niego taryfy ulgowej.
12.10.2018 około godz. 10:00 przy
ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku
29-latek kierujący skodą został za-
trzymany przez patrol drogówki. Po-
wodem kontroli było popełnione
wykroczenie – mężczyzna rozpędził
swoje auto do 119 km/h. Co naj-
gorsze - zrobił to pod szkołą pod-
stawową, gdzie obowiązuje ograni-
czenie do „czterdziestki”. kwp

LIDZBARK WARM.: NA
WIDOK POLICJANTÓW
ZACZĄŁ UCIEKAĆ
I UDERZYŁ W RADIOWÓZ.
BYŁ POSZUKIWANY I MIAŁ
NARKOTYKI

Do policyjnej izby dziecka trafił
16-latek, który kierując motocy-
klem crossowym, na widok poli-
cjantów zaczął uciekać i uderzył w
radiowóz. Chłopak był poszuki-
wany przez sąd , bo uciekł z młod-
zieżowego ośrodka wychowawcze-
go. Podczas przeszukania policjan-
ci znaleźli przy nim niewielkie iloś-
ci marihuany.
Do zdarzenia doszło 14.10.18 kilka
minut przed godziną 9.00. Na widok
przejeżdżających ul. Dąbrowskiego
policjantów patrolu interwencyj-
nego kierujący motocyklem cros-
sowym, bez tablic rejestracyjnych za-
czął uciekać. Do czynności zostały
zadysponowane wezwane dodat-
kowe służby patrolowe i krymi-
nalne. Podczas przeszukiwania za-
lesionego terenu kryminalni znaleźli
schowanego w zaroślach 16-latka.
Jak się okazało powodem ucieczki
przed stróżami prawa, była inna
ucieczka ...z młodzieżowego oś-
rodka wychowawczego, gdzie nie-
letni odbywał zasądzony przez lidz-
barski sąd środek wychowawczy.
Podczas przeszukania odzieży 16-
latka kryminalni znaleźli foliowe za-
winiątko z zawartością suszu roś-
linnego. Policjanci doprowadzili
nieletniego do komendy, a spraw-
dzenie substancji testerem narko-
tykowym potwierdziło, że jest to
marihuana.
Nastolatek trafił do policyjnej izby
dziecka. Za popełniony czyn karal-
ny odpowie teraz przed sądem ro-
dzinnym i nieletnich. mk/in
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Nowa karetka będzie drugą tego
typu w elbląskim szpitalu. Pier-
wsza, która służy szpitalowi 8 lat
mocno już się wyeksploatowała.
Specjalistyczna karetka „N”
(noworodkowa) kosztowała blisko
800 tysięcy złotych i jest sporym
wsparciem dla funkcjonowania
Oddziału Noworodka, Patologii i
Intensywnej Terapii Noworodka.
Elbląska karetka obsługuje prakty-
cznie połowę województwa
warmińsko-mazurskiego. A od sty-
cznia do września br. karetka „N”
wyjeżdżała 86 razy pokonując 17
tysięcy kilometrów.
-Dziękujemy wszystkim, którzy
wspierają Orkiestrę w styczniowych
Finałach, bo to właśnie dzięki nim
możemy teraz wspierać polskie
szpitale w tak potrzebny,
nowoczesny sprzęt medyczny. Kiedy
otrzymujemy pilne prośby szpitali o
wsparcie, to wiemy, że decyzja
naszej Fundacji to często ostatnia
deska ratunku w walce o jak
najlepsze możliwości pracy lekarzy.
Z dumą realizujemy nasz
podstawowy cel, jakim od 27 lat jest
ratowanie życia i zdrowia
najmłodszych pacjentów w polskich
szpitalach – powiedział Jurek
Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP.
Przekazany ambulans spełnia
najwyższe współczesne standardy.
Oprócz typowego wyposażenia w
karetce znajduje się także
specjalistyczny inkubator transpo-
rtowy, który pozwoli szybko
przewozić pacjentów, dla których
każda minuta jest na wagę życia.
Co więcej - dzięki przeka-zanemu
pakietowi przeglądów i ube-
zpieczeń pierwsze lata eksploatacji
pojazdu będą się wiązały jedynie z
kosztami paliwa. -Najważniejszy

jednak jest komfort i bezpieczeństwo
najmniejszych pacjentów oraz ich
rodziców, którzy mogą mieć
pewność, że ich maleństwa znajdują
się pod opieką najlepszych lekarzy i
najlepszego sprzętu, jaki dziś jest w
medycynie dostępny – dodaje Lidia
Niedźwiedzka-Owsiak, członek
zarządu i dyrektor ds. medy-
cznych Fundacji.
Nowa karetka to najcenniejszy ze
sprzętów, jakie otrzymał elbląski
szpital. Od początku działalności
WOŚP do Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Elblągu trafił już
sprzęt medyczny o łącznej wartości
2,5 mln zł. barest

Karetka za 800 tysięcy złotych dla Elbląga

Moment przekazania daru od WOŚP

Podpisując się pod ideą tego projek-
tu pozwolę sobie zaproponować
malutkie case study dotyczącego
globalnej, jak i lokalnej dezinfor-
macji, wracając tym samym do po-
ruszanego już na tych łamach za-
gadnienia wiarygodności sondaży
przedwyborczych.
Otóż 10 października Radio Zet (a
za nią m.in. nasze lokalne media:
„Gazeta Wyborcza Olsztyn” oraz
portal Debata.pl) podało taką in-
formację: „Z sondażu przeprowa-
dzonego przez Instytut Badań Sa-
morządowych na zlecenie radio-
zet.pl i lokalnapolityka.pl wynika, że
w starciu o fotel prezydenta w Olszty-
nie, będzie potrzebna II tura wybo-
rów. (…) 20,25 proc. mieszkańców
Olsztyna dalej jest niezdecydowa-
nych, na kogo odda swój głos. Sza-
cowana przez IBS frekwencja w
Olsztynie to 62,70 proc.”.
Dalej podane zostały słupki popar-

cia dla poszczególnych kandyda-
tów (z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku) oraz infor-
macja, że „Badanie zrealizowane
przez Instytut Badań Samorządo-
wych w dniach 8-9 października
2018 r., metodą wywiadów telefo-
nicznych wspomaganych kompu-
terowo (CATI). Przebadano repre-
zentatywną próbę N=504 pełno-
letnich mieszkańców Olsztyna. Pró-
ba została dobrana w sposób kwo-
towo-losowy w oparciu o dwa kry-
teria: płeć i wiek. Przy przyjęciu stan-
dardowego poziomu ufności 95 proc.
maksymalny błąd statystyczny wy-
nosi 4,3 proc.”.
Jak napisali autorzy tej informacji:
„Dokładność tego oraz innych badań
w Olsztynie będzie można sprawdzić
na stronie sprawdzamysondaze.pl po
ogłoszeniu oficjalnych wyników wy-
borów”.
Zanim poznamy wyniki wyborów, w

stosunku do których będzie można
zweryfikować trafność przewidy-
wań IBS, już dziś można zajrzeć na
strony internetowe projektu „Na
Straży Sondaży” prowadzonego kil-
ka lat temu przez naukowców z Uni-
wersytetu Warszawskiego. Nawet
pobieżna lektura zamieszczonych
tam artykułów dotyczących sposo-
bów prawidłowego prowadzenia
badań sondażowych pozwala na
stwierdzenie, że to co przygotował In-
stytut Badań ma z badaniami nie-
wiele wspólnego, a sam wynik tego
„sondażu” najprawdopodobniej da-
leki będzie od wyników uzyskanych
przez kandydatów w wyborach.
Dlaczego? – warto zwrócić uwagę na
kilka szczegółów zawartych w cyto-
wanych fragmentach tej informacji.

Niestety „reprezentatywność” tych
badan pozostawia wiele do życzenia,
zarówno pod względem doboru kry-
teriów (tylko dwa), jak i jej liczeb-
ności próby. Aby wnioskowanie o po-
pulacji na podstawie próby było
poprawne – próba badawcza musi
być próbą reprezentatywną.
Jeżeli ponad 20 proc. badanych de-
klaruje, że nie wie na kogo odda swój
głos, to słupki poparcia stworzone
zostały przez Instytut na podstawie
opinii już nie pięciuset, a tylko nie-
całych 400 respondentów. Pomijam
przy tym pytanie, czy zadzwoniono
do 504 osób, czy też 504 osoby
udzieliły odpowiedzi ankieterom?
Jednym z najpoważniejszych błędów
towarzyszących badaniom son-
dażowym spowodowany jest tzw.
brakiem udziału – niemożnością
uzyskania odpowiedzi od respon-
dentów. A szczególnie wysoki odse-
tek takich sytuacji występuje w son-
dażach telefonicznych.
Liczebność próby zmienia także „in
plus” wartość maksymalnego błędu
statystycznego, jakim obarczone jest
każde badanie statystyczne. Z pew-
nością będzie on zdecydowanie
większy niż deklarowane +/– 4,3
punkty procentowe (a nie jak piszą
autorzy – „wynosi 4,3 proc.”, bo to za-

sadnicza różnica). A to oznacza, że
przedział ufności dla tych wyni-
ków można szacować na co najmniej
10 pkt. proc. (+/– 5 pkt. proc.). Tym
samym na przykład „sondażowy”
wynik lidera tego zestawienia –
32,29 proc., równie dobrze może
mieć wartość 37 proc., jak i 27 proc.
W tym kontekście warto by również
postawić pytanie: po co, przy takim
wielkim błędzie, wyniki podawane
są z dokładnością do jednej setnej?
Oczywiście można by jeszcze wiele
na temat tego „sondażu”, ale szko-
da chyba na to czasu.
Przeglądając zawartość „Lokalnej
polityki” znalazłem tam ciekawy
artykuł pt. „Jak rozpoznać profesjo-
nalny sondaż?”, którego uważna
lektura stała się punktem wyjścia do
powyższej analizy. Poleciłbym go au-
torom „sondaży” z Instytutu Badań
Samorządowych. Zainteresowanych
zagadnieniem odesłałbym jednak do
bardziej wiarygodnych stron po-
święconych badaniom, na przykład
wspomnianych nastrazysonda-
zy.uw.edu.pl. Wszystkim zaś po raz
kolejny polecałbym dystans (i to
duży) do przedwyborczych „son-
daży”.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Ministerstwo cyfryzacji uruchomiło kilka dni temu portal, który w
czasie kampanii wyborczej oraz wyborów ma zapewnić „ochronę
przed kampaniami dezinformacyjnymi, zarówno na poziomie ogól-
nokrajowym, jak i lokalnym” – jak wyjaśniał to Marek Zagórski, szef
resortu. „Będzie on informował, jak odróżniać informację fałszywą
od prawdziwej”.

W piątek (12 października) Szpital Wojewódzki w Elblągu dzię-
ki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy powiększył swoją
flotę ratunkową o nową karetkę "N" (noworodkową). Prze-
kazania nowego pojazdu dokonał osobiście Jurek Owsiak oraz
Lidia Niedźwiedzka–Owsiak.Pojazd kosztował 800 tysięcy
złotych

Sondażowa lipa
Jurek Owsiak z talentem showmana
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Według danych (na koniec sierp-
nia) przedstawionych przez Mi-
nisterstwo Inwestycji i Rozwoju w
Pomorskiem na podpisane już
umowy przypada 79 proc. dzielo-
nych przez regiony, a dokładniej
przez urzędy marszałkowskie,
funduszy unijnych (w ramach
tzw. regionalnych programów
operacyjnych), na Opolszczyźnie
– 69 proc., w Wielkopolsce – 65
proc., na Mazowszu i Dolnym
Śląsku – po 60 proc., ale w Za-
chodniopomorskiem tylko 49
proc., w Warmińsko-Mazurskiem
i Kujawsko-Pomorskiem – po 50
proc. .

Minister atakuje
Według ministra inwestycji i roz-
woju niektóre urzędy mar-
szałkowskie muszą bardzo
przyspieszyć rozdysponowywanie
funduszy unijnych, żeby dużej ich
części nie stracić.
Dane resortu pokazują, że za-
grożone jest około 1,3 mld euro:
887 mln euro z tzw. rezerwy wy-
konania i 407 mln euro w związku
z niewykonaniem zasady n+3 (re-
guła zarządzania publicznymi
środkami UE). Minister powie-
dział, że o ile pieniądze z rezerwy
wykonania można przesunąć, np.
do innego programu czy woje-
wództwa, to pieniądze nierozli-
czone w ramach zasady n+3
trzeba będzie zwrócić do Brukseli.
Mówiąc o tym, z czego wynikają
opóźnienia w wykorzystaniu unij-
nych funduszy w regionach, mi-
nister wskazał na nieprzy-
gotowane inwestycje, opóźnione

konkursy, zbyt wolną ocenę pro-
jektów, niejasne kryteria wyboru
inwestycji, brak wsparcia dla
wnioskodawców. Z jednej strony
trzeba powiedzieć, że wojewódz-
two warmińsko-mazurskie zro-
biło pewien postęp, ponieważ
obecnie jest zagrożonych dużo
mniej środków niż to bywało w
przeszłości. Tym razem ta liczba
sięga ponad 97 mln złotych. Z
drugiej jednak strony jeżeli cho-
dzi o rozliczenie środków unij-
nych, to w województwie
warmińsko-mazurskim wskaźnik
na dzień 31 sierpnia zatrzymał się
na poziomie nieco ponad 10% i
jest jednym z najniższych w Pol-
sce.

Marszałek się broni
Marszałek Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Gustaw
Marek Brzezin wydał specjalne
oświadczenie, w którym zaznacza,
że nie widzi zagrożenia odnośnie
utraty środków- Nie ma mowy o
utracie środków z tytułu nie-
spełnienia tzw. zasady n+3. Do jej
wypełnienia województwo potrze-
buje przekazać do KE do końca
2018 r. wnioski o płatność na kwotę
238 mln euro (certyfikacja). Do
końca sierpnia przekazaliśmy
wnioski o płatność za okres do
30.06.2018 r. o wartości 182,2 mln
euro, a do końca września wyślemy
dokument na kolejne 27,1 mln
euro. Na biurkach naszych pra-
cowników w trakcie weryfikacji
mamy 628 wniosków
o płatność na sumę 32,1 mln euro.
Na ich weryfikację i wypłatę mamy

cztery miesiące. Do końca roku
wypłacimy Bankowi Gospodar-
stwa Krajowego 15 mln euro.
Razem da to 256,4 mln euro a po-
trzebujemy do wywiązania się z
zasady n+3, jak wskazałem wyżej
238 mln euro. Podobnie nie widzę
zagrożenia, jeśli chodzi o osiągnię-
cie ram wykonania w Regional-
nym Programie Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020.
Marszałek zauważa, że realizacja
programu, wiąże się z długą i mo-
zolną pracą- Wdrażanie programu
to nie sprint na 100 m, a długodys-
tansowy maraton. To nie walka na
olimpiadzie o 1 miejsce i złoty
medal. Realizacja programu po-
winna odbywać się odpowiedzial-
nie, bezpiecznie i efektywnie dla
wszystkich stron kontraktów: Za-
rządu Województwa – Beneficjen-
tów - Wykonawców. Gospodarki
regionalne powinny być zasilane
pieniędzmi zewnętrznymi przez
kilka lat równomiernie i stabilnie, a
nie w dwa lata wszystkimi na raz.
Nasze województwo historycznie
nigdy nie było liderem prędkości,
jeśli chodzi o kontraktację, płat-
ności, czy certyfikację wydatków.
Mamy swój sposób i plan na reali-
zację programów operacyjnych.
Stawiamy może dla niektórych
zbyt małe, ale dla nas pewne kroki.
Kontraktujemy projekty z pełną
dokumentacją techniczną, gotowe
do realizacji (przeważnie z pozwo-
leniami na budowę) często z
wyłonionym już wykonawcą. Czyli
bezpieczeństwo przede wszystkim,
bo nas naprawdę nie stać na utratę

pieniędzy na rozwój.

Pieniądze dla powiatów
i gmin
Jeżeli spojrzymy na kwoty jakie
otrzymały poszczególne powiaty
z RPO na lata 2014-2020 to zde-
cydowanie na pierwszym miejscu
plasuje się powiat olsztyński z
kwotą ponad 376 mln zł. Na dru-
gim miejscu jest powiat braniew-
ski z kwotą 250 mln zł, a na
trzecim ostródzki z kwotą ponad
203 mln zł.
W gminach powiatu olsztyń-
skiego sytuacja przedstawia się
następująco; Barczewo pozyskało

ponad 45 mln zł, Biskupiec
ponad 43 mln zł, Dobre Miasto
43.9 mln zł, Dywity 26.8 mln zł,
Gietrzwałd 23 mln zł, Jeziorany
10 mln zł, Jonkowo 41.8 mln zł,
Kolno 9.4 mln zł, Olsztynek 49.2
mln zł, Purda 33 mln zł, Stawi-
guda 38.3 mln zł i Świątki 12 mln
zł.
Powiat Bartoszycki otrzymał z
RPO kwotę ponad 115 mln zł.
Tutaj jednak poszczególne gminy
otrzymały bardzo podobne
kwoty: gmina Bartoszyce 13.1
mln zł, miasto Bartoszyce 40.6
mln zł, gmina Bisztynek 16 mln
zł, gmina Górowo Iławeckie 14.4

mln zł, miasto Górowo Iławeckie
17.3 mln zł i gmina Sępopol 13.8
mln zł.
Największe miasta w naszym wo-
jewództwie również otrzymały
pokaźne środki: Elbląg otrzymał
257.8 mln zł, a Olsztyn 568.9 mln
zł. Ogólnie w województwie war-
mińsko-mazurskim przyznano z
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020 kwotę
ponad 3.6 miliarda złotych.
Przedstawione dane były aktualne
na dzień 31 sierpnia b.r..

Źródło: Własne/PAP/Minister-
stwo Rozwoju i Inwestycji

W sprawie wydawania unijnych pieniędzy w naszym
regionie między ministrem a marszałkiem nie ma zgody
Województwo warmińsko-mazurskie jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o wykorzystywanie
środków unijnych. Czy grozi nam, że część tych środków po prostu przepadnie?

- Przede wszystkim są to postulaty
płacowe. Oczekujemy podwyżki w
wysokości 650 złotych. Jest to po-
stulat, który musiał być zmodyfiko-
wany w trakcie rokowań, ponieważ
taki efekt chcemy osiągnąć łącznie
z tym co oferuje program moderni-
zacji. W tym roku razem 650 zł,
czyli wartość dodana wyniosłaby
około 300 zł. Chcemy gwarancji, że
ta podwyżka będzie kontynuowana
w 2020 roku. Oprócz tego musimy
zadbać o waloryzację, ponieważ ta-
kowej nie było od prawie dziesięciu
lat – powiedział Sławomir Ko-
niuszy, przewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjan-
tów woj. warmińsko -
mazurskiego.
Kolejnym postulatem są płatne
nadgodziny i minister się już na to
zgodził. Następnie chodzi o wpro-
wadzenie strefy buforowej, 30 dni
płatnej absencji chorobowej. Poli-
cjanci chcą również, aby nie różni-
cować policjantów zatrudnionych
przed 1999 rokiem i po 1999 roku.
Ci zatrudnieni przed mogą sobie
doliczyć do emerytury pracę w cy-

wilu, a ci zatrudnieni po 1999 roku
nie mogą tego zrobić.
Policjanci nie zgadzają się na
obecne warunki stawiane przez
ministerstwo.- Nie mamy w tej
chwili nic na piśmie, ale to nie jest
problem, ponieważ nie przyjęliśmy
tych warunków przedstawionych
przez ministra. Nie zadecydowała
o tym nasza pazerność, a warunki
jakie dyktuje rynek pracy. Warunki
są takie, że bez znaczącej podwyżki
i bez odwrócenia reformy emery-
talnej, propozycje ministra wy-
glądają blado. Jest to półśrodek,
który problemu nie rozwiązuje –
dodał Sławomir Koniuszy.
W manifestacji, która odbyła się w
Warszawie uczestniczyło ponad
1000 policjantów z województwa
warmińsko-mazurskiego. A ogól-
nie uczestniczyło w niej ponad 30
tysięcy policjantów. Te liczby po-
kazują, jak duża jest skala nieza-
dowolenia policjantów z waru-
nków w jakich muszą pracować.
To jednak nie koniec protestów.-
Czekamy na ruch ze strony minis-
terstwa. Mamy jednak już zapla-

nowane spotkanie, na którym bę-
dziemy się zastanawiać nad dal-
szymi formami protestu. Będziemy
się oczywiście cieszyć, jeżeli minister
podejdzie poważnie do tego co się
podczas tej naszej manifestacji wy-
darzyło. Do problemu trzeba pod-

jeść bardzo poważnie, ponieważ
problem określa liczba wakatów, a
tych cały czas przybywa – stwier-
dził przewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjan-
tów woj. warmińsko - mazur-
skiego.

Przy okazji protestów i manifesta-
cji warto też poruszyć kwestię
tego, jak obecnie wygląda sytuacji
kadrowa, jeżeli chodzi o policję.-
W całej Polsce przybywa wakatów.
Wraz ze wzrostem liczby wakatów
przybywa również zadań dla poli-

cjantów. U nas w regionie nie jest
aż tak dokuczliwy problem waka-
tów, ponieważ ta liczba waha się w
pobliżu 120. My cierpimy z powodu
przyrostu zadań – zakończył
Sławomir Koniuszy.

raf

Policjanci domagają się podwyżek
W Warszawie doszło do manifestacji służb mundurowych. Po-
licjanci domagali się przede wszystkim znacznych podwyżek.
W manifestacji uczestniczyła spora liczba policjantów z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.

Manifestacja w Warszawie Fot. Paweł Przybyszewski
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Olsztyn - 20 październik 2018 r.
godz. 10:00. Miejsce: Spichlerz,
ul. Piastowska 13 Olsztyn. So-
bótka Literacko-Plastyczna. Za-
jęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat
Razem damy nura w świat baś-
ni, podań i legend warmińskich.

Olsztyn - 22 października 2018
r. godz. 18:00. Miejsce: Sala pod
Amfiteatrem, ul. Okopowa
Olsztyn. Spotkanie z cyklu Po-
ezję czyta się w poniedziałek: Ali-
cja Bykowska-Salczyńska
„CNO” Tom wierszy „Cno” jest
poezją, która nie ocala, nie przy-
nosi pocieszenia i pozostawia
człowieka bezradnym wobec
ogromu bólu. Wstęp Wolny.

Olsztyn - 25 października 2018
r. godz. 18:00. Miejsce:Galeria
DOBRO, ul. Stare Miasto 24/25
Olsztyn. Czy zwierzęta mają
prawa polityczne? Na czym po-
lega ekopolityka i pro zwierzę-
cy zwrot w kulturze zachod-
niej? Nad tymi pozornie para-
doksalnymi i fantastycznymi te-
matami zastanowimy się razem
z Adamem Jastrzębskim, ar-
tystą wizualnym i historykiem
sztuki, który przez trzy lata do-
kumentował i ingerował w życie
dwóch par gibonów. Wstęp wol-
ny.

Elbląg - Do końca październi-
ka w CSE „Światowid” można
oglądać wystawę fotografii Julii
Zinko pt. „To co mnie otacza”.
Mieszkanka Kadyn i pasjonatka
fotografii zapisuje na swoich
zdjęciach otaczającą ją rzeczy-
wistość.

Olsztynek - 20 października
2018 r. godz. 10:00 Konwent
św. Piotra Serdecznie zaprasza-
my na warsztaty fechtunku or-
ganizowane przez bractwo. Wy-
darzenie odbywa się dzięki do-
finansowaniu ze środków Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach konkursu "Wspólne
dziedzictwo - wspólna sprawa".
Miejsce: Sala widowiskowa przy
Szkole Podstawowej nr. 1. Wstęp
Bezpłatny.

Stawiguda - 26 październik
2018 r. godz. 17:00. Przegląd pio-
senki w ramach projektu "Festi-
wal Patriotycznych Zdarzeń"
Stowarzyszenie na Rzecz Dzie-
ci i Młodzieży Gminy Stawigu-
da, Gmina Stawiguda i Gminny
Ośrodek Kultury w Stawigu-
dzie serdecznie zapraszają miesz-
kańców Gminy Stawiguda w
wieku od juniora do seniora do
udziału w przeglądzie piosenki
patriotycznej. W programie:
występy artystyczne uczestni-
ków, słodki poczęstunek, wrę-
czenie dyplomów oraz upo-
minków uczestnikom przeglądu.

Stawiguda - 27 październi-
ka.2018 r. (sobota) godz. 10:00
sala Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Stawigudzie (ul. Leśna 2,
Stawiguda) Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Lokalnych „Tomaszkowo”
wraz z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Stawigudzie mają
przyjemność zaprosić na spot-
kanie pt. "Palcem po Map-ach!”
czyli wesołe animacje pod-
różnicze dla małych i dużych.

(Wyb. mar)

KRÓTKO

- Powiat w 2014 r. wdrożył projekt
„e-mapa”, który zaowocował
utworzeniem geoportalu geodezyj-
nego, przetworzeniem danych ana-
logowych do postaci numerycznej,
założeniem ewidencji budynków i
lokali. Funkcjonalność bazy da-
nych była jednak ograniczona,
szczególnie w zakresie udostępnia-
nia, aktualizowania i wymiany da-
nych. Inwestycja sprzed kilku lat
była pierwszym krokiem, za któ-
rym powinien pójść kolejny,
niosący ulepszenie i rozszerzenie
dostępu do usług publicznych. To
też uczyniliśmy. Pozyskaliśmy na
ten cel środki z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego w zakresie
zintegrowanej informacji geodezyj-
nej i kartograficznej Warmii i
Mazur. Projekt rozpoczęliśmy w
marcu 2018 r., w wakacje skorzys-
tali z niego pierwsi internauci.
Koszt całkowity to 4,1 mln, z czego
3,5 mln zł stanowi dofinansowa-
nie, a ponad 600 tys. zł wkład
własny Powiatu – wyjaśniła sta-
rosta Małgorzata Chyziak.
Zdaniem Anny Kowalewskiej,
geodety powiatowego i dyrektora
Wydziału Geodezji w starostwie,
projekt „e-mapa 2” w nowoczesny
sposób podchodzi do udostępnia-
nia danych. Główna zasadą jest
łatwa dostępność. – Odbiorcami
projektu są mieszkańcy powiatu
olsztyńskiego, przedsiębiorcy, in-
westorzy, projektanci, geodeci, rze-
czoznawcy majątkowi. Dostęp do
e-usług jest niezależny od wyko-
rzystywanego przez klienta sys-
temu operacyjnego, miejsca i
urządzenia (komputer, laptop, tab-
let, czy smartfon); warunkiem jest
dostęp do sieci Internet. Geoportal
dostosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych – istnieje w
nim możliwość powiększenia
czcionki i zmiana kontrastu strony.
Projekt realizuje też założenia Pro-
gramu Zintegrowanej Informaty-
zacji Państwa, czyli integracji usług

i danych zgromadzonych w
różnych rejestrach publicznych np.
GDOŚ-u, Wód Polskich, czy Lasów
Państwowych – mówiła Anna Ko-
walewska. Jak podkreśla, korzys-
tanie z geoportalu to oszczędność
czasu i pieniędzy. – Przez 2 mie-
siące od wprowadzenia projektu z
nowych usług geoportalu skorzys-
tano 290 razy, czyli tyle, ile klien-
tów obsługuje Wydział Geodezji
przez prawie 6 dni - wylicza.
Z nowych możliwości geoportalu
jest zadowolony m.in. Dariusz So-
biech, który jako pierwszy sko-
rzystał z możliwości powiatowego
systemu. – Wcześniej trzeba było
zgłosić prace geodezyjne i oczeki-
wać około tygodnia na przygoto-
wanie dokumentów w urzędzie.
Na dzień dzisiejszy w ciągu jed-
nego dnia można zgłosić prace,
otrzymać dokumenty i wyjść w
teren. Portal jest czytelny, a cała

procedura, łącznie z płatnością in-
ternetową, bardzo prosta – ocenia
geodeta. Dla potwierdzenia tych
słów gość starostwa – na oczach
dziennikarzy – wykonał całą ope-
rację od chwili zalogowania do
momentu otrzymania dokumen-
tów w pdf w ciągu niespełna 5
minut.
Jak wygląda procedura?
poprzez geoportal składamy sto-
sowny wniosek
zostaje on automatycznie zareje-
strowany w systemie i genero-
wany jest dokument obliczenia
opłaty
następnie można uiścić opłatę tak
jak w każdym sklepie interneto-
wym
system ewidencjonuje wpłatę i ge-
neruje do pobrania wnioskowane
dokumenty lub dane(Tylko w
przypadku potrzeby uzyskania
dokumentów związanych z da-

nymi osobowymi, które podlegają
ochronie, wymagana będzie we-
ryfikacja przez pracownika
urzędu na etapie identyfikacji
uprawnionego podmiotu)

Jakie usługi zostały urucho-
mione?
> usługi związane z udostępnie-
niem materiałów z powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego oraz wydaniem ypisu,
wypisu i wyrysu, wyrysu w ewi-
dencji gruntów i budynków
(głównie korzystają inwestorzy,
projektanci i mieszkańcy)
> usługi związane z procesem
obsługi rzeczoznawców majątko-
wych
> usługi związane z procesem po-
zyskiwania informacji o obiektach
zgromadzonych w bazach danych
(np. dla gestorów sieci)
> usługi uzupełniające związane z

obsługą wykonawców prac geo-
dezyjnych i kartograficznych

Dlaczego warto korzystać z
usług nowego geoportalu?
> zapewniają one szybki i sprawny
dostęp do aktualnej informacji
o charakterze przestrzennym
> skracają czas złożenia i realizacji
wniosku oraz uzyskania potrzeb-
nych informacji – dokumentów
czy danych
> geoportal jest czynny 24 go-
dziny na dobę przez 7 dni w ty-
godniu, a więc daje komfort
uzyskiwania danych także poza
godzinami pracy urzędu
> nie wymaga wizyty w wydziale
geodezji, a więc jest to duża
oszczędność czasu, wysiłku i pie-
niędzy związanego z dojazdami
do urzędu.
Link do geoportalu: powiatol-
sztynski.geoportal2.pl mbm

Geodezyjne e-usługi w powiecie
Jak zdobyć dane geodezyjne szybciej, taniej i wygodniej? Na przykład korzystając z możliwości, jakie daje nowy geoportal po wdrożeniu projektu „e-mapa 2
– rozwój e-usług powiatu olsztyńskiego”. Teraz procedura pobrania dokumentu w wersji pdf zajmie nawet niecałe 5 minut. Mogli się o tym przekonać dzien-
nikarze podczas konferencji prasowej zorganizowanej 10 października w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Od lewej Dariusz Sobiech, geodeta, Anna Kowalska, dyrektor Wydziału Geodezji, Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński

Idea przekazywania informacji w
sposób szybszy niż ustnie, czy pi-
semnie za pośrednictwem posłańców
czy kurierów jest bardzo stara i
praktyczne zastosowanie znalazła
już w starożytności. Pierwszy prze-
kaz: tele(„daleko”) + grámma („li-
tera, pismo”) – miał mieć miejsce już
w antycznej Grecji. W X wieku
p.n.e., przy wykorzystaniu łańcucha
ognisk miała zostać przesłana do
Myken wiadomość o zdobyciu Troi.
W podobny sposób przesyłano też
ważne informacje w cesarstwie
rzymskim. Pod koniec XVIII wieku
Claude Chappe wynalazł optyczny
telegraf semaforowy, w którym za
pomocą odpowiedniego ustawie-
nia trzech ruchomych ramion na
maszcie możliwe było przesyłanie
nawet długich komunikatów przez
łańcuch stacji, umieszczonych na

specjalnych wieżach.
Współczesna historia telegramu
związana jest przede wszystkim z
osobą Samuela Morse’a, który
wprawdzie nie był pierwszym, któ-
ry opracował telegraf elektromag-
netyczny, ale jego propozycja oka-
zała się najprostsza, a tym samym
i najpraktyczniejsza w użytkowaniu.
Komunikat przekazywany był tzw.
alfabetem Morse’a – systemem kro-
pek i kresek, przesyłanych jako im-
pulsy elektromagnetyczne jedną
parą przewodów, co zapewniało
prostotę i niezawodność działania
tego tak zwanego systemu Morse’a.
Dzięki temu szybko się rozpo-
wszechnił i uznany został za stan-
dard w ówczesnej telekomunikacji,
przyczyniając się do wzrostu mię-
dzynarodowych korporacji, rozwo-
ju kolei transkontynentalnych, zmia-

ny sposobu prowadzenia działań
wojennych, itd. Przyśpieszył także
rozwój środków masowego przeka-
zu. Nawiązanie pierwszych połączeń
telegraficznych było symbolicznym
początkiem epoki mediów elektro-
nicznych.
Jednak wraz z rozwojem techniki, te-
legraf zaczął mieć coraz poważnie-
jszych konkurentów w zakresie szyb-
kiego przekazywania informacji na
odległość. Najważniejszym z nich był
telefon, opatentowany przez Ale-
xandra Bella w 1876 roku, a po-
wstały w wyniku jego prób udo-
skonalenia… telegrafu. Później było
radio, telewizja, Internet. Gwoź-
dziem do trumny telegramu w zna-
nej nam postaci stało się pojawienie
się usługi przesyłania krótkich wia-
domości tekstowych (Short Messa-
ge Service, SMS) w cyfrowych sie-

ciach telefonii komórkowej. Swoje
dołożyły też najpierw faksy, a na-
stępnie e-maile.
Od czasu kiedy w grudniu 1992 roku
wysłano pierwszego SMS-a (z życze-
niami z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia) stało się jasne, że era tele-
gramów mija. Rozwój przede
wszystkim telefonii komórkowej i In-
ternetu sprawiły, że już na po-
czątku XXI wieku usługi tej, jako
przestarzałej i nierentownej, po-
zbyła się ze swojej oferty Teleko-
munikacja Polska. Teraz przyszedł
czas i na Pocztę Polską.
Cóż, trudno się też temu i dziwić –
współczesna telekomunikacja po-
zwala na praktycznie nieograni-
czony kontakt on-line pomiędzy
ludźmi na całej Ziemi i to prak-
tycznie za darmo. A za przesłanie
zawierającego 160 znaków telegra-

mu, który dotrze do odbiorcy w
ciągu sześciu godzin, trzeba było
zapłacić Poczcie Polskiej ponad
czterdzieści złotych. Nic dziwnego,
że i sama poczta poinformowała o
rezygnacji ze świadczenia tej usługi
na swojej stronie internetowej i
na… Twitterze.
Żegnając się z telegramem, może
warto poszperać w rodzinnych pa-
miątkach, znaleźć te kilkadziesiąt
znaków z ważnymi wiadomościa-
mi zamieszczonych na pocztowym
blankiecie – mogą przywołać wie-
le wspomnień. Stop.

Aureus

Koniec telegramu – Stop – Trochę żal – Stop

Aureus Septimius Severus

Wraz z początkiem października Poczta Polska zrezygnowała z usługi nadania telegramów dla klientów indywidualnych. Wpraw-
dzie formalnie klienci biznesowi nadal będą mogli z nich jeszcze korzystać, ale nic już nie zmieni faktu, że usługa ta przechodzi
do Historii, a wraz z nią kończy się pewna epoka w telekomunikacji.
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Wiadukt uroczyście
otwarty
Uroczyste otwarcie wiaduktu na-
stąpiło 6 października. Inwestycja
robi spore wrażenie. Na otwarciu
uroczyście wstęgę przecinali Pre-
zydent Elbląga Witold Wróblew-
ski, marszałek województwa
warmińsko- mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin, wykonawca inwe-
stycji Prezes Zarządu MTM
Marek Ignatowski oraz wicepre-
zydent Elbląga Janusz Nowak.
Plany połączenia wiaduktem Za-
torza z miastem sięgają aż 1996
roku, kiedy to Rada Miejska wpi-
sała ten cel w Strategię Rozwoju
Elbląga. Mieszkańcy tej dzielnicy
długo czekali na ten moment jed-
nak 6 października to życzenie
stało się faktem. Oddajemy do
użytku obiekt, który bezproble-
mowo będzie łączył Zatorze z
miastem – mówił podczas otwar-
cia Prezydent Elbląga Witold

Wróblewski.
Inwestycja rozpoczęła się we
wrześniu ubiegłego roku. Budowa
wiaduktu wraz z drogami dojaz-
dowymi kosztowała 35 mln zł (w
tym 15 mln zł z dofinansowania -
ponad 12,2 mln zł z RPO Warmii
i Mazur na budowę dróg dojazdo-
wych i ok. 2,7 mln zł z PKL).

Prezydent Elbląga twier-
dzi, że to kompletna bzdu-
ra i rozważa pójście do sądu
Po tak uroczystym otwarciu nikt
nie spodziewał się jednak, że pub-
likacja Gazety Polskiej Codzien-
nie wywoła tyle zamieszania
odnośnie bezpieczeństwa i stanu
wiaduktu dla mieszkańców.
Wszystko za sprawą opinii in-
spektora Nadzoru Budowlanego
Grzegorza Guzowskiego, jednego
z kandydatów PiS do Rady Miasta.
-Chcę jednoznacznie potwierdzić,
że wybudowany wiadukt jest bez-

pieczny. To kompletna bzdura, że
grozi nam jakieś niebezpieczeń-
stwo. Podejrzewam, że kłamstwo
powstało wyłącznie na potrzeby
kampanii wyborczej. Jest to
bzdura pozbawiona wiarygod-
nych dokumentów. Bardzo się dzi-
wię, że niektórzy politycy zamiast
cieszyć się z tego, co jest budo-
wane, co służy mieszkańcom, ob-
rzucają to błotem – inwestycje,
które naprawdę służą nam wszyst-
kim. Wiadukt został przekazany
do odbioru przez Powiatowego
Inspektora Budowlanego, który
zresztą otrzymywał różne donosy.

Chcę jednoznacznie podkreślić, że
PIB nie podlega Prezydentowi
miasta, jest niezależną instytucją i
potwierdził prawidłowość tzw.
procesu oddawania. Ja jeszcze roz-
ważę, czy nie pójść z tą sprawą do
sądu - argumentował podczas
konferencji prasowej Prezydent
Wróblewski, kandydat na Prezy-
denta Elbląga.
-Grzegorz Guzowski jest Inspekto-
rem Nadzoru Budowlanego, jednak
wstępu na budowę wiaduktu nie
miał. W artykułach, które ukazały
się w gazecie i mediach interneto-
wych, mamy do czynienia ze ste-

kiem kłamstw. Po pierwsze mówi
się, że te opinie wyraził Inspektor
Nadzoru Budowlanego. To nie jest
zawód, to jest samodzielna funk-
cja techniczna w budownictwie,
zawsze przypisana do konkretnej
budowy. Skąd zatem mogły poja-
wić się takie opinie o wiadukcie?
Po drugie, on używa nastę-
pujących sformułowań: nasuwa
się wątpliwość, niezbyt przyłożono
się, powyższe może się przyczynić,
najprawdopodobniej, możliwe, że
. To jedyne tzw. konkrety, które pa-
dają w jego opinii. Po trzecie prace
były wykonane przez profesjo-

nalną firmę, której kierownik wy-
kazał się ogromną fachowością.
Inwestycja została zrealizowana
zgodnie z projektem. Przed odda-
niem obiektu do użytkowania zos-
tała przeprowadzona kontrola
PINB, pozwolenie na otwarcie
wiaduktu zostało wydane 5 paź-
dziernika. Jest to obiekt klasy A, o
podwyższonej nośności do 50t.
Ciężar jaki został naniesiony pod-
czas prób obciążeniowych wynosił
160t- mówił z kolei wiceprezy-
dent Elbląga Janusz Nowak z
SLD.

barest

Elbląg ma nowy wiadukt na Zatorze – sporo emocji wokół
inwestycji
Wiadukt łączący dzielnicę Zatorze, z pozostałą częścią Elbląga,
został uroczyście oddany do użytku 6 października. Elblążanie
długo czekali na jego otwarcie gdyż wreszcie połączy on
dzielnicę z resztą części miasta bez postojów na torach kole-
jowych. Nikt nie spodziewał się jednak, że po uroczystym otwar-
ciu przez materiał prasowy w trakcie kampanii wyborczej roz-
pocznie się dyskusja o stanie bezpieczeństwa wiaduktu. Pre-
zydent Elbląga zaprzeczył kategorycznie prasowym rewelacjom.

Plaża i kąpielisko nad rzeką
Elbląg – zagospodarowanie
zaniedbanego terenu po pra-
wej stronie rzeki
12 października na moście nad
rzeką Elbląg kandydat na Prezy-
denta Elbląga z Kukiz’15 Stefan
Rembelski podczas konferencji
prasowej pokazał lokalnym me-
diom tereny po prawej stronie

rzeki, które chciałby w przyszłości
zagospodarować wzorem dużych
europejskich i polskich miast na
plażę i kąpielisko. Stefan Rembel-
ski, stwierdził, że także w Elblągu
możemy mieć swoją małą plażę
Copa Cabanę. Takie plaże jak wi-
dzimy po podróżach można prze-
cież zaobserwować np. w Pradze
nad Wełtawą, czy w stolicy Słowa-
cji Bratysławie nad Dunajem.

Niski koszt inwestycji w po-
równaniu z rewitalizacją Ba-
senu przy ulicy Spacerowej

W takim stanie rzeczy budowa
kąpieliska i plaży na wprost Sta-
rego Miasta byłaby wielka atrakcją
dla mieszkańców i turystów od-
wiedzających nasze miasto. Inwe-
stycja mogłaby powstać w
partnerstwie publiczno-prywat-

nym z udziałem elbląskich przed-
siębiorców. -Po wniesieniu przez
miasto aportem gruntów ( lub jego
wieloletniej dzierżawie) nakłady
inwestycyjne zamknęłyby się kwotą
nie większą jak 7 -8 mln złotych.
Formuła partnerstwa publiczno-
prywatnego nie wyklucza dążeń
elblążan do odbudowy kąpieliska
na Spacerowej w przyszłości.
Wszystko musi być jednak wyli-

czalne – tłumaczył podczas kon-
ferencji Stefan Rembelski.
Kandydat Kukiz’15 zwrócił rów-
nież uwagę na jakość wody. Pod-
kreślił, że może nie będzie ona
nigdy tak idealna jak w jeziorach
mazurskich, ale nie ustępuje ona
klasą wody jaka jest dostępna w
Zalewie Wiślanym, gdzie tak
często jeżdżą elblążanie się kąpać.
Jeszcze w 2009 roku woda w rzece
Elbląg była pozaklasowa. -Dzisiaj
po wielu latach jakość wody na tyle
się poprawiła, że niektóre jej para-
metry są w klasie drugiej, niektóre
w trzeciej, czy czwartej. Inwestycja

będzie również uwzględniała wszel-
kie względy bezpieczeństwa dla
kąpiących się poprzez różne roz-
wiązania techniczne jakie obo-
wiązują obecnie na świecie –
mówił Stefan Rembelski, kandy-
dat Kukiz’15 na Prezydenta
Elbląga.
Na sam koniec przedstawiona zos-
tała wizualizacja założeń projektu
z wizualizacją plaży i kąpieliska w
przyszłości. Patrząc na zaniedbany
prawy brzeg rzeki inwestycja ta
może być świetnym pomysłem, by
zwiększyć atrakcyjność Starego
Miasta w Elblągu. barest

Nad rzeką Elbląg powstanie mała Copa Cabana?
Elblążanie co wakacje przeżywają dramat jeśli idzie o upały w mieście. Od kiedy zamknięte zostało kąpielisko przy ulicy Spa-
cerowej nie ma miejsca w mieście by w letnie dni z przyjaciółmi czy rodziną i dziećmi skorzystać z plaży oraz kąpieli w mieście.
Chce to zmienić kandydat na Prezydenta Elbląga z Kukiz’15, Stefan Rembelski.

Stefan Rembelski, chce miejsca do wypoczynku dla elblążan

Taka plaża w centrum miasta, w upalne lato to skarb dla mieszkańców

Wiadukt wzbudza emocje Elblążanie cieszą się z wiaduktu
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Taryfy na sprzedaż prądu dla od-
biorców w gospodarstwach do-
mowych reguluje Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki. Zatwierdze-
nie taryfy ( a więc cennika) od-
bywa się zawsze na wniosek
przedsiębiorstwa energetycznego,
a poprzedza je wnikliwe postępo-
wanie administracyjne.
Ramy prawne prowadzenia przez
Prezesa URE postępowań taryfo-
wych wyznaczają: Prawo energe-
tyczne oraz rozporządzenia
taryfowe. Zgodnie z tymi aktami
taryfy powinny w szczególności
zapewniać z jednej strony pokry-
cie uzasadnionych kosztów
działalności gospodarczej przed-
siębiorstwa wraz z uzasadnionym
zwrotem z kapitału zaangażowa-
nego w tę działalność, ale jedno-
cześnie zapewniać ochronę
interesów odbiorców przed nie-
uzasadnionym poziomem cen i
stawek opłat.

Czynniki cenotwórcze
Od początku przyszłego roku
poznamy nowe ceny- Taryfy na
sprzedaż energii do odbiorców w
gospodarstwach domowych wyga-
sają z końcem roku. Zatem, po-
dobnie jak w latach ubiegłych,
Urząd dopiero oczekuje na wnio-
ski taryfowe. Na jakim poziomie
będą kształtowały się opłaty za
energię elektryczną w 2019 r., bę-
dzie wiadomo dopiero po zakoń-
czeniu procesu taryfowego.
Zwyczajowo wnioski były składane
późną jesienią – powiedziała Ag-
nieszka Głośniewska Rzecznik
Prasowy Departamentu Komu-
nikacji Społecznej Urzędu Re-
gulacji Energetyki
Wskazania są jednak takie, że ta-
ryfy powinny być wyższe.- Na
ceny energii w dużej mierze wpływ

mają ceny węgla oraz ceny upraw-
nień do emisji CO2, a te ostatnio
rosły – dodała Agnieszka Głoś-
niewska.
Obecnie ceny hurtowe energii na
polskiej giełdzie są już o około 70
proc. wyższe niż przed rokiem.
Jak już wcześniej wspomniano,
jest to efekt podwyżek cen węgla,
ale i rosnących w zawrotnym tem-
pie notowań uprawnień do emisji
CO2. Więc skoro spółki energe-
tyczne muszą więcej płacić za
energię, to zapewne będą musiały
również zażądać więcej od klienta
indywidualnego.
W tym roku zmian cen nie bę-
dzie, ale wszystko może się zmie-
nić z początkiem 2019 roku.-
Spółka należąca do Grupy Energa
zajmująca się handlem energią -
Energa Obrót SA nie wnioskowała
do Prezesa URE o zmianę taryfy
na energię elektryczną obo-
wiązującą w 2018 roku. Obecnie
obowiązuje dotychczasowa taryfa
na sprzedaż energii elektrycznej
dla odbiorców indywidualnych i
cena energii oferowanej przez
naszą spółkę jest bez zmian. Nie
ma żadnych podwyżek. Uważnie
obserwujemy sytuację cenową na
giełdzie oraz działania konkuren-
cji. Kontrolujemy czynniki ceno-
twórcze, bezwzględnie eliminując
koszty nieuzasadnione. Zgodnie z
prawem, to Prezes URE określa w
procedurze wytyczne w zakresie
uzasadnionych kosztów będących
składową taryfy na dany rok, które
mają wpływ na ostateczny kształt
taryfy. Proces taryfowania na 2019
rok standardowo rozpocznie się na
przełomie października i listopada
– powiedział Andrzej Dunajski
Dyrektor Biura Prasowego
Grupy Energa.

Podwyżki cen za prąd
odczują samorządy
Niestety podwyżka cen energii elek-
trycznej będzie dla naszego miasta
bolesna. Najlepsza oferta jaką
otrzymaliśmy w przetargu (na gru-
powy zakup energii elektrycznej)
znacznie przewyższa cenę, którą
otrzymaliśmy w ubiegłorocznym
postępowaniu. W związku z tym,
że na ostateczną cenę mają wpływ
dwie składowe (cena przesyłu oraz
zużycie) to prognozujemy, że w
przyszłym roku ceny wzrosną śred-
nio o około 35%. To oznacza, że za
oświetlenie uliczne zapłacimy o
prawie 700 000 złotych więcej, a za
zużycie prądu w budynkach na-
leżących tylko do naszej gminy

(szkołach, przedszkolach, jednost-
kach budżetowych, spółkach
gminy, etc.) zapłacimy o ponad 5
200 000 zł więcej – powiedziała
Marta Bartoszewicz, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w
Olsztynie.
W Olsztynie koszt zakupu energii
do budynków należących tylko do
gminy Olsztyn (w szkołach, przed-
szkolach, jednostkach budżeto-
wych, spółkach gminy, etc.) na rok
2018 wyniósł 8 832 971 zł, a w 2019
kwota ta wyniesie ponad 14 mln zł.
Jak widać różnica jest ogromna.
Urząd Miasta w Olsztynie będzie
musiał z budżetu miasta przekazać
ponad 5 mln zł więcej, a również o
prawie 700 tys. zł wzrośnie koszt

oświetlenia ulicznego. Łącznie UM
w Olsztynie zapłaci blisko 6 milio-
nów złotych więcej za energię niż w
roku 2018.
Samorząd w Elblągu również wię-
cej zapłaci za energię w 2019 roku.
Gmina miejska Elbląg wraz z
miejskimi jednostkami organiza-
cyjnymi od 2016 roku uczestniczy
w grupowym zakupie energii
elektrycznej w ramach grupy za-
kupowej organizowanej przez
Urząd Miasta w Olsztynie. Dzięki
temu w latach 2016 i 2017 samo-
rząd uzyskał spore korzyści finan-
sowe w stosunku do 2015 roku.
Jednak stawka energii za rok 2018
i 2019 jest zróżnicowana. W 2018
roku cena jaką samorząd elbląski

zapłacił za 1 MWh wyniosła 308,7
zł, a w 2019 roku cena ta wyniesie
337 zł. W Elblągu obecnie mo-
dernizowane jest oświetlenie dróg
i miejsc publicznych. Dzięki temu
miasto ma obniżyć zużycie energii
o około 50%.
Na razie nie wiadomo, czy wzrost
cen i wyższe opłaty w samo-
rządach spowodują podwyższenie
cen dla danego mieszkańca w
usługach. Wiadomo jednak, że sa-
morządy będą musiały w związku
z tą podwyżką, przekazać więcej
środków na zakup energii, a to
spowoduje, że w jakimś innym
sektorze funkcjonowania miasta,
tych środków będzie mniej.

raf

Już od początku przyszłego roku możemy się spodziewać pod-
wyżek cen za energię. Za prąd zapewne zapłacą więcej zarówno
poszczególni mieszkańcy, jak i samorządy miejskie.

REKLAMA

Od początku przyszłego roku spodziewane są podwyżki cen za prąd
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-JakpodsumowałbyPanswojedo-
konania jako radnego powiato-
wego w mijającej kadencji samo-
rządu?
- Myślę, że nie były to zmarnowa-
ne cztery lata. Udało się w tym cza-
sie zrealizować szereg inwestycji, na
których naszemu lokalnemu
społeczeństwu bardzo zależało, a nie
udało się ich wykonać we wcześ-
niejszych kadencjach. Mam tu na

myśli głównie remonty
i modernizację dróg po-
wiatowych, leżących w
granicach Gminy
Olsztynek, a będących
często w opłakanym sta-
nie. Jedna z wyremon-
towanych dróg prowa-
dzi z Olsztynka przez Je-
miołowo do wsi Kunki.
Inwestycja realizowana
była etapami. Odcinek
w Jemiołowie został wy-
remontowany przy
współfinansowaniu
gminy Olsztynek. Po-
wstała tu nowa na-
wierzchnia i wysepki,
ograniczające prędko-
ść. Do tego wyłożono

chodniki a ulica została oświetlona.
Następnym etapem było wyre-
montowanie drogi na odcinku Je-
miołowo- Kunki, gdzie również
została wyłożona nowa nawierzch-
nia. Zyskaliśmy długi odcinek dro-
gi całkowicie zmodernizowanej,
która długo posłuży mieszkańcom.
Kolejna inwestycja została zreali-
zowana na trasie Królikowo- Lich-
tajny. Droga była tu bardzo wąska

z obniżonymi poboczami, co jest
bardzo niebezpieczne, szczególnie
w okresie jesienno- zimowym. W
ubytkach zalegały woda i śnieg.
Kilkukilometrowy odcinek jezdni
został poszerzony, a pobocze utwar-
dzone. Obecnie został rozpisany
przetarg na remont kolejnego od-
cinka tej drogi i myślę, że już
niedługo rozpoczną się tam prace.
Inną, zrealizowana inwestycją był re-
mont drogi, prowadzącej przez
miejscowość Platyny, gdzie wcześ-
niej były ogromne ubytki w asfalcie
oraz jej przedłużenia do Warlit
Małych. Tam również położono
nawierzchnię bitumiczną. W sa-
mym Olsztynku został wyremon-
towany przełom ulicy Ostródzkiej
w pobliżu Stacji Paliw ORLEN, na
który mieszkańcy bardzo narze-
kali. Rozumiałem skargi miesz-
kańców, bo doświadczałem niedo-
godności poruszania się tym od-
cinkiem drogi „na własnej skórze”.
Na komisji wnioskowałem o prze-
prowadzenie tam remontu, bo stan
drogi groził wystąpieniem kata-
strofy. W tej chwili jest tam równa
nawierzchnia i nie ma zagrożenia.
Na terenie gminy Olsztynek mamy

także drogi gruntowe, które są za-
rządzane przez powiat. Powiat
Olsztyński przekazuje gminie środ-
ki na ich utrzymanie. Zostały one
poprawione poprzez nawiezienie
sypkiego materiału i gresu, pozys-
kanego w trakcie budowy drogi
S7. Dotyczy to na przykład drogi El-
gnówko- Zawady. Złożyłem wnio-
sek do projektu budżetu na 2019 rok
o przekazanie środków na remon-
ty dróg Olsztynek- Nadrowo- Wa-
plewo i Olsztynek- Biesal. Są to dro-
gi powiatowe, leżące na terenie
Gminy Olsztynek. Wnioskowałem
również o remont chodnika wzdłuż
drogi powiatowej w Waplewie. Są tu
duże ubytki płytek i pozałamywa-
ne przepusty wodne. Jeśli roz-
strzygniemy przetarg na Królikowo-
Lichtajny i zostanie jakaś pula pie-
niędzy, automatycznie zostaną one
przekazane na remont tego chod-
nika.
-Sukcesy drogowe to jedno, ale jest
pan przecież prezesem OSP w
Waplewie. Czy udało się w tej ka-
dencji pomóc strażakom?
Minioną kadencję uważam za
owocną również ze względu na to,
że właśnie udało się niemało wspo-

móc Ochotnicze Straże Pożarne. W
drugim roku obecnej kadencji na
mój wniosek wsparcie finansowe
otrzymała OSP w Waplewie. Dzię-
ki temu został zakupiony nowy po-
jazd Iveco a także przeprowadzono
rozbudowę strażnicy poprzez pod-
niesienie dachu. Pozyskaliśmy też
sporo środków na dosprzętowienie
tej jednostki. W kolejnych latach
również inne jednostki uzyskiwały
dofinansowanie. Pomoc z Powia-
tu trafiła też do jednostek Policji. Ko-
menda Miejska Policji uzyskała
środki finansowe z Powiatu Olsztyń-
skiego na zakup radiowozów. Nasz
komisariat w Olsztynku dostał rów-
nież dofinansowanie na wypo-
sażenie biura.
-Czymchciałby sięPanzająćwko-
lejnej kadencji, jeżeli wyborcy po
razkolejnydadząPanumandatza-
ufania?
- Najbardziej leży mi na sercu dal-
sze poprawianie stanu naszych dróg,
bo w ubiegłych latach były one
kompletnie zaniedbane. Jest to dla
mnie priorytet. Kolejnym moim
celem jest skomunikowanie miejs-
cowości leżących na terenie gminy,
a odległych od Olsztynka. W tej
chwili jeżdżą jedynie pojazdy do-
wożące dzieci do szkół. Nie zawsze
chcą lub mogą zabierać innych pa-
sażerów. Sam niejednokrotnie po-
magam mieszkańcom, dowożąc
ich do różnych instytucji lub przy-
chodni lekarskiej w Olsztynku. Bar-

dzo naciskam, co będę nadal robił,
na sprzedaż działek, leżących przy
Domu Dziecka w Olsztynku. Jest to
prawie 5 ha całkowicie niewyko-
rzystanego terenu i nie ma potrze-
by, aby nadal był utrzymywany w za-
sobach Powiatu. Bardzo mi zależy
na tym, aby zagospodarowano go
tak, aby służył mieszkańcom gmi-
ny Olsztynek. Na razie udało się tam
zlikwidować duże, dzikie wysypisko
śmieci. Teren został uporządko-
wany i oznakowany tabliczkami. W
dużej mierze była to moja zasługa.
Na pewno będę dążył do utworze-
nia zamiejscowego stanowiska pra-
cy w Olsztynku - Wydziału Ko-
munikacji po to, żeby nasi miesz-
kańcy mogli na miejscu załatwić
czynności urzędowe, związane z
rejestracją pojazdów. Takie wy-
działy istnieją w Dobrym Mieście,
Biskupcu, dlaczego więc nie miałyby
funkcjonować w Olsztynku?
Sprawą, która stale jest obecna i do
zrobienia, to budowa nowoczesnej
powiatowej hali sportowej przy ZS
w Olsztynku. Będę o to zabiegał i
chcę ,aby taka hala w nowej kadencji
została zbudowana.Praca, którą
wykonuję w Urzędzie jest mi po-
mocnaw sprawowaniumandatu,bo
znam problemy mieszkańców i
często pomagam im z urzędu. Nie
uciekam od trudnych tematów, sta-
ram się wszystko załatwiać na
bieżąco.
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Dobre drogi najważniejsze
Mirosław Szostek, kandydat do Rady Powiatu z ramienia komitetu wyborczego Koalicja Obywatelska – Platforma i Nowoczesna,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu obecnej kadencji, Komendant Straży Miejskiej w Olsztynku, prezes OSP w Waplewie w roz-
mowie z nami podsumowuje swoja kadencję w Radzie Powiatu Olsztyńskiego.

Podczas Konwentu, z okazji ju-
bileuszu XX-lecia, Prezes Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i ich Rodzin
w Olsztynku, Radosław Juszczyk
przedstawił, co udało się przez te
wszystkie lata Stowarzyszeniu
osiągnąć.
- Nasze stowarzyszenie istnieje od
1998 roku. Powstało, ponieważ
taka była potrzeba osób z nie-
pełnosprawnością. Stowarzysze-
nie wypełnia taką lukę w
wyrównywaniu szans w edukacji
społecznej czy szkolnej. Głównym

naszym celem jest otwarcie osób
niepełnosprawnych na świat.
Chcemy, aby osoby niepełnos-
prawne wychodziły z domów i in-
tegrowały się ze środowiskiem
lokalnym – powiedział Ra-
dosław Juszczyk, Prezes Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i ich Ro-
dzin w Olsztynku.
Konwent był również okazją do
przedstawienia planowanych
przez rząd zmian systemowych
m.in. nowy system orzecznictwa,
a także strategię na rzecz osób z

niepełnosprawnością do roku
2030. Jednym z prezentowanych
zagadnień były też usługi wspie-
rające niezależne życie w świetle
rekomendacji ONZ dla Polski
oraz o pracach nad założeniami
dla projektów ustaw dla Nowego
Systemu Wsparcia osób z nie-
pełnosprawnościami. A wszyscy
zaproszeni goście mogli wymie-
nić się spostrzeżeniami podczas
panelu dyskusyjnego.
Tadeusz Milewski, Prezes War-
mińsko-Mazurskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych za-
chęca wszystkich do współ-
pracy.-Musimy w dalszym ciągu
poprawiać życie osób niepełnos-
prawnych. Naszą dewizą ży-

ciową, jest to, żebyśmy żyli w
społeczeństwie, a nie obok niego.
Zwracamy się również do osób
niezwiązanych z osobami nie-
pełnosprawnymi, żeby zechcieli z
nami współdziałać.
Urząd Miejski w Olsztynku jest
przyjazny osobom niepełnos-
prawnym. -Trzeba się wsłuchi-
wać w głos osób, które mają
określone niesprawności czy
kłopoty, ponieważ one są najlep-
szym przewodnikiem dla nas, w
jaką stronę iść. Przed nami dużo
pracy, żeby przystosować nasz
Urząd, nie tylko dla osób z nie-
sprawnością ruchową, ale także
dla osób z innymi niesprawnoś-
ciami i teraz nad tym pracujemy

– powiedział Bogusław Kowa-
lewski, zastępca burmistrza
Olsztynka.
Z okazji jubileuszu XX-lecia ist-
nienia stowarzyszenia nie mogło
zabraknąć okolicznościowego
tortu. Uroczystości zorganizo-
wano w partnerstwie z Warmiń-

sko-Mazurskim Sejmikiem
Osób Niepełnosprawnych w
Olsztynie, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Olsztynku
oraz Warmińsko-Mazurskim
Oddziałem Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. raf

XX-lecie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i ich Rodzin w Olsztynku
W Olsztynku miał miejsce II Warmińsko-Mazurski Konwent Re-
gionalny organizacji i środowisk osób niepełnosprawnych.
Podczas Konwentu, swoje XX-lecie świętowało, Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku.

Pierwszy z prawej: Radosław Juszczyk Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku

-Jest to wizyta w ramach realizacji
projektu pomiędzy Urzędem Woje-
wódzkim, Wydziałem Polityki
Społecznej, a ekspertami z Bru-
kseli. Celem głównym jest wy-
miana doświadczeń w obszarze
przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, wspierania ofiar przemocy
w rodzinie oraz pracy ze spraw-
cami przemocy – powiedziała Jo-
anna Jabłonka- Kastrau,
zastępca dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Warmińsko-

Mazurskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Olsztynie.
Wydział Polityki Społecznej, War-
mińsko- Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego, wysoko ocenia
program przeciwdziałania prze-
mocy realizowany w Miejskim
Ośrodku Pomocy w Olsztynku-
Wiele tutaj się dzieje, realizowa-
nych jest wiele cennych inicjatyw i
projektów, dlatego to właśnie
Olsztynek wybraliśmy, żeby przed-
stawić, jak realizowany jest tutaj

program związany z przemocą w
rodzinie-mówiła Joanna Jabłon-
ka-Kastrau.
Wymiana doświadczeń jest naj-
ważniejszą częścią wizyty gości z
Belgii.- Uczestnicy delegacji mówią
nam o tym, jak realizowane są
programy dla sprawców przemocy
w Belgii, a my przedstawiamy wy-
niki zrealizowanych różnych pro-
gramów, dla osób stosujących
przemoc w Olsztynku – powie-
działa Ewa Szerszeniewska, dy-

rektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Olsztynku.
W poprzednim roku olsztynecki
MOPS zrealizował program
„Olsztynek gmina bez przemocy”.
Dzięki temu zarówno osoby pro-
wadzące ten program, jak i jego
uczestnicy nauczyli się rozmawiać
na tematy związane z przemocą.
Goście z Belgii byli bardzo zado-
woleni z tego spotkania i już wia-
domo, że w przyszłym roku
odbędzie się kolejne.- W zeszłym

roku tematem naszych rozmów i
działań, była pomoc ofiarom prze-
mocy, w tym roku ośrodkiem na-
szego zainteresowania jest praca ze
sprawcami przemocy, a za rok

przewidujemy wymianę specjalis-
tów w dziedzinie prewencji – po-
wiedziała Cecile Kowal, kierow-
nik Kliniki Praxis.

raf

Delegacja z Brukseli przebywała
z wizytą w olsztyneckim MOPS-ie
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku przebywała delegacja z Brukseli. Celem wizyty było zapoznanie gości
z doświadczeniami zgromadzonymi przez olsztynecki MOPS przy realizacji projektu „Olsztynek gmina bez przemocy”. Ze stro-
ny polskiej gościom w zrealizowaniu wizyty pomagali pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

Delegacja z Brukseli w olsztyneckim MOPS-ie
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Grzegorz Guski
OKRĘG nr 15 LISTA nr 15

Krzysztof Śmiech
OKRĘG nr 14 LISTA nr 15

Beata Ferek
OKRĘG nr 12 Lista nr 15

Beata Ewa Harań
Mam 53 lata. W Dobrym Mieście mieszkam ponad 27 lat. Jestem matką
3 dzieci: dwóch dorosłych córek i nastoletniego syna. Mam też dwoje
wnucząt.
W 1989r. ukończyłam studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Pogłębiałam dalej swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe
z zakresu oświaty, zarzadzania (KUL, OSW) oraz z administracji –Aka-
demia Liderów Samorządowych (Wyższa Szkoła Bankowa).
Pracę zawodową rozpoczęłam w Szkole Podstawowej Nr3 w Dobrym Mie-
ście. Potem pracowałam w Gimnazjum Publicznym, gdzie przez szereg
lat pełniłam funkcję wicedyrektora.
Kolejnym etapem była praca na stanowisku dyrektora Centrum Kultu-
ry w Dobrym Mieście. Wtedy obok codziennej działalności instytucji kul-
tury organizowałam imprezy masowe ( na które pozyskiwałam środki
unijne). W tym czasie mogli Państwo uczestniczyć w koncertach or-
ganizowanych przeze mnie np. Myslotitz, Lady Pank czy też Budki Suf-
lera. Do dziś dużym zainteresowaniem cieszy się impreza, którą zapo-
czątkowałam - Jazzteaval, na którym gościliśmy min. Grupę Mocarta,
Ireneusza Krosnego i wielu innych znanych i lubianych wykonawców.
Z samorządem związana jestem od ponad 20 lat. Ciesząc się Państwa za-
ufaniem zostałam wybrana na radną Rady Miejskiej i członka zarządu
(w kadencji 1998-2002). Przez ostatnie osiem lat pełnię funkcję zastępcy
burmistrza. Stanowisko to wymaga dużego zaangażowania i wiedzy. Trze-
ba umieć współpracować ze wszystkimi i godzić różne, często sprzecz-
ne ze sobą interesy i oczekiwania stron( Mieszkańców, Wspólnot). Kon-
sekwentnie umiem realizować swoje pomysły. To z mojej inicjatywy po-
wstał Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie, Spółdzielnia
Socjalna „Stajnia”, Dom Seniora , drugi oddział żłobka, OTL gdzie znaj-
dzie się miejsce min. na świetlicę dla dzieci, siłownię i świetlicę dla młod-
zieży.
Przebieg mojej pracy zawodowej jest dowodem na to,że jestem przygo-
towana do pełnienia tej niezwykle odpowiedzialnej funkcji jaką jest funk-

cja burmistrza. Stanowisko to wymaga rozwagi, doświadczenia, wie-
dzy, skuteczności i zaangażowania. Wszystkie te cechy posiadam. Mam
doświadczenie w kierowaniu zespołem. W pracy nie opieram się na emo-
cjach lecz z rozwagą rozpatruję każda sprawę. Wszystkie zadania zawsze
wykonuję z dużym zaangażowaniem. Nigdy nie obiecuję rzeczy nie-
możliwych do spełnienia. W podejmowanych przeze mnie decyzjach za-
wsze kieruję się dobrem Mieszkańców i Gminy.

Szanowny Wyborco!
Daje się zauważyć,że cala nasza Gmina z roku na rok pięknieje. Miasto
otrzymało nowe przestrzenie publiczne, obiekty, miejsca parkingowe. Wieś
też zmienia swoje oblicze. Kolorowe place zabaw, „orliki”, świetlice co-
raz lepsze drogi.
Dużo zostało już zrobione ale… i dużo pozostało do zrobienia. Trzeba
dalej pozyskiwać fundusze zewnętrzne i inwestować w infrastrukturę
drogową, remonty mostów, kanalizację. Będę starać się by każdy
Mieszkaniec wsi i każdy Mieszkaniec miasta mógł bez problemu i bez-
piecznie dojechać do domu, pracy, miasta.
Poprawa bezpieczeństwa to jeden z moich priorytetów!
Będę zabiegać o nowe przedszkole z oddziałem żłobkowym oraz drugi
ŚDS by pomóc w sprawowaniu opieki nad najmłodszymi i najstarszy-
mi członkami rodzin.
Stawiać będę na rozwój Gminy poprzez budownictwo mieszkaniowe, roz-
wój gospodarczy- pomoc inwestorom.
Sport to dziedzina potrzebująca rozwoju; konieczna jest w mieście mo-
dernizacja stadionu (z uwzględnieniem części lekkoatletycznych) a na
wsiach poprawa ( budowa) boisk i placów na potrzeby młodzieży i dzie-
ci. Wszystkie plany, szerzej przedstawione w moim programie, są real-
ne i możliwe do wykonania! Proszę dać mi szansę to udowodnić.
Dzięki Państwa głosom mogę być pierwszą w historii Dobrego Miasta
kobietą-burmistrzem.
Razem zadbajmy o Dobre Miasto i Dobrą Wieś.

Beata Harań
BEATA HARAń KANDYDATKA

NA BURMISTRZA DOBREGO MIASTA

Edmund Wawirowicz
OKRĘG nr 9 LISTA nr 15

Malgorzata Żukowska
OKRĘG nr 7 LISTA nr 15

Grażyna Skindel
OKRĘG nr 5 LISTA nr 15

Przemysław Trzaskowski
OKRĘG nr 3 LISTA nr 15

Joanna Patrycja
Wasilewska
OKRĘG nr 2 LISTA nr 15

Ela Bilińska-Wołodźko
OKRĘG nr 4 LISTA nr 15

Anna Barbachowska
OKRĘG nr 11 Lista nr 15

Henryk Borejko
OKRĘG nr 6 LISTA nr 15

Natalia Gierwiatowska
OKRĘG nr 8 LISTA nr 15

Katarzyna Włodarska
OKRĘG nr 1 LISTA nr 15

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE KWW BEATY HARAń

Materiał sfinansowany przez KWW Beaty Harań
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Jednym z ostatnich punktów po-
rządku obrad było przedstawienie
przez wójta Sławomira Kowal-
czyka sprawozdania z działalności
Wójta Gminy Świątki w VII ka-
dencji , tj. w latach 2014 – 2018.
W tym okresie Gmina Świątki zrea-
lizowała projekty, służące podnie-
sieniu jakości i dostępności usług
administracyjnych w gminach.
Było to możliwe dzięki dotacjom z
różnych źródeł finansowania. Na
przykład w 2016 roku na Projekt
„Akcelerator e-Rozwoju JST” po-
zyskano 200 tys. zł dofinansowania,
z czego 30 tys. zł przeznaczono na
zakup sprzętu informatycznego a
170 tys. zł na szkolenia pracowni-
ków. Kolejnym dużym przedsięw-
zięciem było wdrożenie projektu
informatyzacji usług publicznych
(e-usług). Całkowita wartość pro-
jektu to 721 394 zł, z czego 613 185
pochodziło z dotacji. Łącznie na in-
formatyzację i szkolenia pozyskano
813 175 tys. zł. Podczas ostatniej ka-
dencji Gmina Świątki aktywnie
współpracowała z Powiatem
Olsztyńskim. Jednym z efektów
tego współdziałania było przekaza-
nie gminie na roboty publiczne do-
tacji w ogólnej kwocie 200 tysięcy
zł. Gmina Świątki wzięła także
udział w programie dotacyjnym
Mikrogranty, uruchomionym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie. Celem tego programu
jest wybór i dofinansowanie działań
o zasięgu lokalnym z zakresu edu-
kacji ekologicznej, promujących
ochronę środowiska naturalnego.
Gmina Świątki pozyskała z tego
źródła, na realizację 24 projektów,
dotację w kwocie 35 274 zł.

Strażacy maja powody do
zadowolenia
Minione cztery lata to wzrost
nakładów Gminy Świątki na do-
posażenie i unowocześnienie jed-
nostek OSP. W marcu 2015 na
potrzeby OSP w Skolitach został
zakupiony średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy za 7 500 zł. Do
tej pory OSP Skolity dysponował
3-osobowym Mercedesem, który
został przekazany do OSP
Worławki. OSP w Kwiecewie
wzbogaciła się o średni wóz bo-
jowy za 6 000 zł, ze wspomaga-
niem, napędem na cztery koła,
zbiornikiem na wodę o pojem-
ności 2,7 m3 i siedmioosobową
kabiną. W październiku 2017 do
OSP w Świątkach trafił wóz
strażacki ciężki marki Jelcz za 15
000 zł. Stary wóz został sprzedany
do Kolna za 6000 zł. Na remont za-
kupionego pojazdu gmina otrzy-
mała dotację w wysokości 15000 zł
ze Starostwa Powiatowego w

Olsztynie. Na doposażenie bojowe
jednostek OSP w latach 2015-2018
Gmina Świątki wydała 124 527 zł,
pozyskując dofinansowanie z bar-
dzo wielu źródeł.
Zdaniem wójta Sławomira Ko-
walczyka, krokiem milowym w
rozwoju Gminy Świątki było pod-
jęcie w dniu 29.06.2015 r. przez
Radę Gminy uchwały o powołaniu
spółki prawa handlowego ze 100%
udziałem Gminy, o nazwie Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych
WODKAN Świątki Sp. z o. o.
Dzięki tej decyzji Gmina Świątki
odnotowała w kolejnych latach
duże oszczędności, mimo wielu in-
westycji w remonty zakupy
sprzętu, mieszadła, strumienice,
agregaty i naprawy ciągników.
Suma zaoszczędzonych środków
w latach 2016-2018 wygenerowa-
nych dzięki powołaniu Spółki wy-
niosła w sumie 641 000 zł.

Drogi i chodniki
W mijającej kadencji samorządu
Gmina Świątki może się pochwalić
dużą dbałością o stan dróg lokal-
nych. Jedną z ważniejszych inwe-
stycji drogowych była budowa we
współpracy z Powiatem Olsztyń-
skim i Zarządem Dróg Wojewódz-
kich chodnika w Świątkach o
długości 380 m. W tym samym
okresie ułożono 160 m chodnika w
Kwiecewie. W roku 2016 nastąpiła
przebudowa drogi Świątki – Ko-
malwy o długości 3,2 km. Dzięki
wsparciu Zarządu Województwa
w 2016 roku wybudowano 410 m
chodnika w Kwiecewie. Również
w 2016 roku zmodernizowano 1,6
km drogi gruntowej w Brzydowie.
Ta ostatnia inwestycja została zrea-
lizowana dzięki dotacji Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, która
wyniosła 70 000 zł. Gmina Świątki

wyłożyła na ten cel z własnych
środków 75 755 zł. W 2017 roku
wyremontowano 1,3 km drogi na
trasie Różynka – Bukwałd, rów-
nież przy wsparciu Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. W
2017 r. położone zostało kolejne
2,3 km nowego dywanika asfalto-
wego na trasie Komalwy –
Worławki, tym razem dzięki dota-
cji z ministerialnego Programu
rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata
2016-2019. W 2017 r. Gmina
Świątki podpisała porozumienie z
Powiatem Olsztyńskim na wyko-
nanie łącznie 891m chodników w
miejscowościach Brzydowo, Ga-
rzewo i Różynka. Powiat przekazał
na ten cel 200 000 zł. W 2018 r.
Zarząd Województwa przyznał
kolejne 50 tys. zł na modernizację
1,3 km drogi gruntowej na trasie
Różynka-Bukwałd. Inwestycję już
zrealizowano. Wkład Gminy
Świątki wyniósł 88 000 zł. W
bieżącym roku podpisano porozu-
mienie z Powiatem Olsztyńskim
na kolejne 200 000 zł z przezna-
czeniem na chodniki na terenie
Gminy Świątki. Inwestycje przewi-
dziane w przetargu to łącznie 742
m chodników w miejscowościach
:Gołogóra, Brzydowo i Garzewo.
Obecnie na ukończeniu jest bu-
dowa drogi wraz z chodnikiem do
osiedla „Nad jarem” o długości 320
metrów. Całkowity koszt tego za-
dania to 577.177,68 zł. Dzięki do-
tacji sfinansowane zostanie 63,62%
kosztów budowy.

Żłobek i nowa bibilioteka
Kolejną, ważną dla mieszkańców
Gminy Świątki inwestycją była bu-
dowa żłobka, którego uroczyste
otwarcie nastąpiło w 2017 roku.
Budowa została w ponad 60% sfi-

nansowana z programu „Maluch
+”. W tym samym roku Gmina
Świątki rozpoczęła realizację pro-
jektu budowy elektrowni fotowol-
taicznych o wartości 632.610 zł.
85% kwalifikowanych kosztów in-
westycji zostało pokrytych ze środ-
ków zewnętrznych. W grudniu b.r.
ma zostać zakończona budowa
nowej siedziby Gminnej Biblioteki
w Świątkach. Środki na tę inwesty-
cje pozyskano z Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa
finansowanego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Całkowity koszt inwestycji
wyniesie 3 mln 200 tys. zł , z czego
MKiDN pokryje 2 mln zł. W
nowym budynku o powierzchni
użytkowej ponad 660 m², przysto-
sowanym dla osób niepełnospraw-
nych, znajdą się: sala widowi-
skowo-konferencyjna, która będzie
pełnić również funkcję pracowni
muzycznej z zapleczem cateringo-
wym oraz pomieszczenia socjalne,
magazynowe i techniczne. Na pięt-
rze powstaną pracownie ceramiki,
rzeźby, tradycji i rękodzieła arty-
stycznego oraz pomieszczenia so-
cjalne, magazynowe i techniczne.
W 2018 r. rozpoczęto projekt pod
nazwą „Budowa ogólnodostępnej
niekomercyjnej infrastruktury tu-
rystycznej i rekreacyjnej połączona
z edukacją w zakresie świadomości
ekologicznej, historycznej i kultu-
rowej”. Projekt zakłada budowę
placu zabaw oraz nowej sceny mo-
bilnej i monitoringu w Parku Wiej-
skim w Świątkach. Wartość
całkowita przedsięwzięcia to 298
000 zł, z czego 186 000 zł zostanie
pokrytych dzięki dotacji. Koleją
dotację, tym razem z Ministerstwa
Sportu i Turystyki Gmina pozys-
kano na utworzenie 5 Otwartych
Stref Aktywności we Włodowie,
Żardenikach, Jankowie, Gołogórze
i Komalwach. Wartość całkowita
inwestycji to 260 000 zł, z czego
120 000 zł to dotacja MSiT.
Wójt Sławomir Kowalczyk zazna-

czył, że samorząd dba zarówno o
potrzeby seniorów, jak i młodzieży.
W 2016 r. podpisano deklarację o
przystąpieniu do Programu Wspo-
magania Uczniów w Wyborze Za-
wodu „LABORATORIUM. W
gminie dostrzega się i nagradza
zarówno sukcesy naukowe, jak i
sportowe młodych ludzi. Duży na-
cisk kładzie się także w Świątkach
na wspieranie klubów sportowych.
Podsumowując swoje wystąpienie,
Sławomir Kowalczyk mówił o
tym, że w mijającej kadencji w
Gminie Świątki sześciokrotnie
zwiększono nakłady na infrastruk-
turę drogową i okołodrogową,
kompleksowo zmodernizowano
ponad 10 km dróg (w tym 5,8 km
nowego dywanika asfaltowego), 5
km dróg szutrowych, odmulono
12 km rowów, wymieniono ponad
50 przepustów, wykonano ponad
2,4 km chodników, dobiega końca
budowa 320 m nowej drogi wraz z
chodnikiem z kostki betonowej, w
trakcie procesu inwestycyjnego
jest kolejne 740 m chodnika, wy-
budowano żłobek i kończona jest
budowa biblioteki. Powstało 6
stref aktywności i wypoczynku,
zakupiono nową 100-metrową
mobilną scenę, wykonano moni-
toring parku wiejskiego. Gmina,
we współpracy z sołectwami, bib-
lioteką i organizacjami poza-
rządowymi zrealizowała ponad
40 drobnych projektów. Ponadto
powstały 4 km sieci wodociągo-
wej; wprowadzono system wspar-
cia na budowę przydomowych
ujęć wody 14 rodzin z Skolit, Ga-
rzewa, Gołogóry i Różynki. Wójt
Kowalczyk uznał, że jednym z
większych sukcesów władz samo-
rządowych było obniżenie podat-
ków od środków transportowych
i obiektów poza działalnością gos-
podarczą. Zadłużenie Gminy na
koniec roku jest planowane na
24,9% budżetu, co jest bezpieczną
wielkością.

red

W gminie Świątki sporo inwestycji i zabiegów o poprawę
warunków życia mieszkańców w mijającej kadencji samorządu
Kończąca się kadencja samorządu jest okazją do podsumowań i ocen. W środę 10 października b.r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gmi-
ny Świątki. Podjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2018 – 2032
i zmiany budżetu gminy na rok 2018. Przyjęto też nowy regulamin, określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom różnych dodatków do wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego.

Czwartego października, Wójt Gminy Stawiguda, Irena Derdoń
podpisała umowę na zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego.
Trzy nowe autobusy ułatwią komunikacje mieszkańcom Tęczowego
Lasu, Bartążka, Bartąga oraz Rusi.
Zakup dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014
–2020: „Efektywność energetyczna”. red

Nowe autobusy ułatwią
komunikację mieszkańcom
Gminy Stawiguda

Poznanie zasad pierwszej pomo-
cy to nie wszystko – na podjęcie

działań ratujących życie przez
świadków zdarzenia ogromny

wpływ ma również ich postawa,
pewność co do swoich umiejęt-

ności, a także obawy, które częs-
to im towarzyszą. Dzieci oswajają
się z tak ważnymi zagadnieniami,
kształtowane są właściwe nawy-
ki – pierwsza pomoc staje się dla
nich czymś naturalnym, a mun-
dur strażacki budzi w nich teraz
podziw i uznanie!
Działania OSP Bartąg wspiera
Wójt Gminy Stawiguda, Irena
Derdoń oraz Sołectwo Bartąg.
Na rzecz akcji przekazany został
defibrylator i fantom, dzięki któ-
remu możemy czuć się bezpiecz-
niej.

red

STRAŻACY Z BARTĄGA UCZĄ POMAGAĆ
Najdzielniejsza z najdzielniejszych ekipa OSP Bartąg uczy najmłodszych w Gminie Stawiguda pierwszej pomocy. Po-
mysłodawcą akcji jest Sławomir Zomrowski, który bezinteresownie poświęca swój czas przekazując poprzez zabawę wszyst-
kie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Od lewej: Jarosław Milewski,sekretarz Gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk,wójt
Gminy Świątki, Dobrosława Sztajnborn, skarbnik Gminy Świątki

Podpisanie umowy w sparwie autobusów. Z prawej Irena Derdoń, wójt Gmi-
ny Stawiguda
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Samolot z papieżem Franciszkiem
wylądował na wileńskim lotnisku
22 września przed południem.
Wilno przywitało papieża jesiennie
zachmurzonym niebem i
deszczem. Mimo to mieszkańcy i
goście miasta licznie się zgroma-
dzili, aby powitać Głowę Kościoła
Katolickiego.

Piękne powitanie
Na lotnisku jako pierwsza Fran-
ciszka przywitała prezydent Dalia
Grybauskaitė. Dzieci ubrane w li-
tewskie stroje ludowe wręczyły mu
kwiaty. Następnie odegrane zostały
hymny Stolicy Apostolskiej i Litwy.
Na lotnisku gościa witali również
prezydent Valdas Adamkus, pre-
mier Saulius Skvernelis, przewod-
niczący sejmu Viktoras
Pranskietis, przedstawiciele Koś-
cioła na Litwie na czele z arcybis-
kupem wileńskim Gintarasem
Grušasem, także ponad 200
uczniów ze szkół katolickich w
kraju oraz żołnierze kompanii re-
prezentacyjnej. Papież powitany
został okrzykami: Viva Papa!,
chorągiewkami w barwach naro-
dowych Litwy i barwach papie-
skich.
Z lotniska papież udał się do
Pałacu Prezydenckiego, gdzie od-
było się spotkanie kurtuazyjne z
prezydent Litwy. Podczas spotka-
nia z prezydent Dalią Grybauskaitė
Ojciec Święty wręczył przywie-
ziony z Watykanu prezent – repro-
dukcję ikony-mozaiki z IX wieku,
przedstawiającej Chrystusa. Ory-
ginał mozaiki znajduje się w Bazy-
lice Św. Piotra, nad grobem Św.
Piotra, pod ołtarzem papieskim.
Papież wręczył również cztery
swoje książki oraz medal papieski.
Prezydent z kolei przekazała pa-
pieżowi miniaturowy Dzwon Wol-
ności - symbol niepodległości
naszego kraju. Ten dzwon powstał
na podstawie dzwonu, który w
1919 roku Sejm Amerykańskich
Litwinów w Chicago postanowił
sprezentować Litwie. Został on od-
lany w 1920 roku za zebrane datki.
Dzwon miał być zainstalowany na
Baszcie Giedymina w Wilnie, ale
kiedy prezent litewskich wychodź-
ców dotarł do Wilna, władzę w
mieście przejęli Polacy. Dlatego
dzwon postanowiono umieścić na
wieży w Kownie, gdzie po raz
pierwszy zabrzmiał 16 lutego 1922

roku. W czasach sowieckich
Dzwon Wolności milczał, jak też
inne dzwony na Litwie. W czasach
odrodzenia, jesienią 1988 roku
dzwon znów zabrzmiał, gdy nad
Muzeum Wojskowym w Kownie
została podniesiona litewska flaga.
Dźwięczy do tej pory podczas naj-
większych świąt. Na Dzwonie
Wolności, który został podaro-
wany dla Ojca Świętego, znajduje
się płaskorzeźba z Pogonią i słynny
czterozwrotkowy wiersz autorstwa
międzywojennego dyplomaty Bro-
niusa Kazysa Balutisa. Dzwon zos-
tał odlany w Polsce w Odlewni
Dzwonów Braci Kruszewskich w
Węgrowie. Prezydent wręczyła dla
papieża również nagranie utworu
„Gloria Lietuvai”, które zostało wy-
konane 16 lutego podczas obcho-
dów stulecia odzyskania
niepodległości przez Litwę. Na-
stępnie papież Franciszek i Dalia
Grybauskaitė odbyli spotkanie w
cztery oczy, które trwało około 15
minut. Podczas tej rozmowy zos-
tały omówione najbardziej ak-
tualne dla Litwy, regionu
bałtyckiego, ale też dla Europy i
świata kwestie. Papież również
wpisał się w księdze pamiątkowej:
„Z wdzięcznością za szczodre po-
witanie i gościnność chciałbym za-
pewnić Panią i naród litewski o
mych stałych modlitwach i że pro-
szę o liczne błogosławieństwa Boga
Wszechmogącego dla was wszyst-
kich”.
Po spotkaniu z Panią prezydent
papież Franciszek na placu Dau-
kantasa w Wilnie wygłosił swoje
pierwsze oficjalne przemówienie
podczas wizyty na Litwie. W spot-
kaniu z Ojcem Świętym na placu
Daukantasa wzięli udział politycy,
zagraniczni dyplomaci, duchowni,
przedstawiciele środowiska akade-
mickiego i artystycznego, spor-
towcy, działacze społeczni i in.
Papieża powitali też polscy
działacze polityczni i społeczni z
Wileńszczyzny, między innymi
przewodniczący Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie - Związku
Chrześcijańskich Rodzin, europo-
seł Waldemar Tomaszewski, sta-
rosta sejmowej frakcji
AWPL-ZChR Rita Tamašunienė,
prezes Związku Polaków na Litwie,
poseł Michał Mackiewicz, poseł Ja-
rosław Narkiewicz, mer rejonu wi-
leńskiego Maria Rekść, radny z

ramienia AWPL-ZChR w samo-
rządzie miasta Wilna Grzegorz Sa-
kson.
„Pozdrawiam wszystkich miesz-
kańców Litwy, którzy dzisiaj otwo-
rzyli mi drzwi swoich domów i
ojczyzny” – powiedział Franci-
szek, kierując do zebranych wy-
razy swojej miłości i serdeczne
podziękowania.
Ojciec Święty podkreślił, że przy-
był na Litwę w wyjątkowym dla
tego kraju momencie –w rok ob-
chodów stulecia odzyskania nie-
podległości. „W tym wieku
doznaliście wiele wyzwań i cier-
pień, byliście więzieni i zsyłani,
musieliście znosić nawet męczeń-
stwa. Obchody stulecia odzyskania
niepodległości to okazja do tego,
by się zatrzymać i przypomnieć
wszystko to, co doświadczyliście,
odnowić więzi z tym wszystkim, co
ukształtowało wasze państwo, zna-
leźć rozwiązania dla dzisiejszych
wyzwań i spojrzeć w przyszłość w
duchu dialogu i jedności ze wszyst-
kimi tu mieszkającymi, starając się,
by żaden z nich nie czuł się od-
trącony” – mówiła Głowa Kościoła
Katolickiego.

Papież zaznaczył, że każde pokole-
nie powinno uświadomić minione
trudy oraz osiągnięcia i w czasach
obecnych złożyć hołd swoim
przodkom. „Nie wiemy, co będzie
jutro, ale wiemy, że każde pokole-
nie powinno pielęgnować ducha,
który uczynił go dojrzałym, który
pomógł zamienić w możliwość
każdą konfrontację z bólem i nie-
sprawiedliwością. Tylko w taki
sposób korzenie, które pomogły
dojrzeć owocom i które dzisiaj nas
cieszą, pozostaną żywotne i zdrowe
” – powiedział Franciszek. „Ten
naród naprawdę jest silny duchem”

– powiedział Ojciec Święty. I to
sprawiło, jak podkreślił, że naród
nie załamał się w obliczu najwięk-
szych nieszczęść i budował swoją
państwowość.
Franciszek zwrócił uwagę na to, że
Litwa od zawsze dawała schronie-
nie, przyjmowała, łączyła ludzi
różnych narodowości i religii. „Na
tej ziemi wszyscy znajdowali swój
dom – Litwini, Tatarzy, Polacy,
Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy,
Ormianie i Niemcy; katolicy, pra-
wosławni, protestanci, staroobrzę-

dowcy, muzułmanie i Żydzi.
Wszyscy żyli razem w przyjaźni do
tej pory, aż zapanowały totalitarne
ideologie, które siejąc przemoc i
nieufność zniweczyły zdolność do
akceptowania innych i nienadawa-
nia znaczenia różnicom. Czerpiąc
siły z przeszłości od nowa odnaj-
dujecie te korzenie i odradzacie to,
dzięki czemu jesteście wyjątkowi i
szczególni, to, co przyczyniło się do
rozwoju waszego państwa i nie po-
zwoliło załamać się – tolerancja,
gościnność, szacunek i solidar-
ność” – tłumaczył Franciszek.
Papież mówił też o tym, że ostat-
nio coraz więcej pojawia się
głosów, które wykorzystując kon-
flikty i zagrożenia, sieją rozłam i
skłócają, twierdząc, że zapewnić
bezpieczeństwo i zachować własną
kulturę da się tylko poprzez po-
zbywanie się, wyganianie obcych.
„Wy, Litwini, powinniście mieć
swoje zdanie, przyjąć różnice. Na-
wiązując dialog, będąc otwarci i to-
lerancyjni, możecie stać się
mostem między Wschodem a Za-
chodem Europy. To owoc dojrzałej
historii, który wasz naród może za-
proponować dla światowej
społeczności, szczególnie dla Unii
Europejskiej” – tłumaczył papież.
Ojciec Święty mówił o tym, że
wszystkie obecne konflikty zostaną
trwałe rozwiązane tylko wtedy, jeśli

będzie brana pod uwagę każda
osoba, szczególnie ta najbardziej
wrażliwa socjalnie. Zwrócił uwagę
na to, że aby czerpać siły z prze-
szłości, szczególną uwagę należy
udzielać młodzieży, „która jest nie
tylko przyszłością waszego pań-
stwa, ale i teraźniejszością, jeśli
tylko nie straci łączności z korze-
niami narodu”.

Litwa mostem łączącym
wschód z zachodem
W swoim pierwszym przemówie-
niu papież Franciszek apelował do
mieszkańców Litwy, żeby stali się
„mostem łączącym Europę
Wschodnią i Zachodnią”. Zapew-
nił, że Kościół katolicki, jak i do tej
pory, będzie dokładał wszelkich
starań, aby Litwa mogła zrealizo-
wać swoje powołanie – bycia mos-
tem komunii oraz nadziei.
Witając papieża Dalia Grybauska-
itė powiedziała, że jego wizyta jest
„wyczekiwanym prezentem na
100-lecie Litwy”. Prezydent upew-
niła też, że wizyta papieża
wzmocni wiarę mieszkańców
Litwy i doda im nowych sił.

W Ostrej Bramie
Następnym punktem pobytu pa-
pieża Franciszka w Wilnie była Ka-
plica Ostrobramska. Udając się do
sanktuarium papieski samochód
zatrzymał się na placu między sie-
dzibą prawosławnego metropolity
Wilna a katolickim kościołem św.
Teresy. Tam powitali go pra-
wosławny metropolita i proboszcz
parafii.
Przy Ostrej Bramie przywitało
Franciszka około 2000 osób. Więk-
szość zebranych stanowili: rodziny
wielodzietne i zastępcze, opieku-
nowie, a także sieroty i chorzy. Po
drodze do Kaplicy Ostrobramskiej
papież błogosławił zebranych, za-
trzymywał się koło dzieci i senio-
rów, ściskał dłonie osobom na
wózkach.
Po krótkiej modlitwie w ciszy
przed obrazem Matki Boskiej
Ostrobramskiej Ojciec Święty od-
wrócił się do zgromadzonych pod
kaplicą i wygłosił przemówienie.
Mówił o tym, że w 1799 roku zos-
tały zniszczone mury obronne
Wilna i ocalała tylko jedyna brama
– Ostra Brama z umieszczonym w
niej obrazem Matki Boskiej
Miłosiernej. „Już od tamtych cza-
sów chciała nas nauczyć, że można
bronić nie atakując, że można być
roztropnym, bez niezdrowej nie-

ufności wobec wszystkich. Ta
Matka, bez Dzieciątka, cała ze
złota, jest Matką wszystkich. W
każdym z tych, którzy tu przy-
chodzą, widzi to, czego my sami
wielokrotnie nie potrafimy do-
strzec: oblicze Jej Syna Jezusa, wy-
ryte w naszych sercach” – mówił
Franciszek. Ojciec Święty mówił o
tym, że dziś każdego dnia do Matki
Boskiej Ostrobramskiej przy-
chodzą ludzie wielu narodowości i
wyznań: Litwini, Polacy, Białoru-
sini i Rosjanie, prawosławni i kato-
licy. „Dzisiaj pozwala na to łatwość
komunikacji, swoboda przemiesz-
czania się między naszymi krajami.
Jakże wspaniale by było, gdyby do
tej łatwości przemieszczania się z
jednego miejsca w drugie,
dołączyła także łatwość w tworze-
niu punktów spotkania i solidar-
ności między wszystkimi, by
upowszechnić dary, jakie darmo
otrzymaliśmy, żeby wydostać się z
własnych ograniczeń i dawać sie-
bie innym, przyjmując z kolei
obecność i różnorodność innych
jako dar i bogactwo w naszym
życiu” – stwierdził papież. Wspól-
nie z zebranymi odmówił również
modlitwę różańcową. W hołdzie
dla Matki Bożej Miłosierdzia pa-
pież ofiarował sanktuarium złoty
różaniec. Na koniec papież udzielił
zebranym błogosławieństwa.

Spotkanie z młodzieżą
Spod Ostrej Bramy papież udał się
swoim papamobile na spotkanie z
młodzieżą na placu Katedralnym.
W drodze witały go tłumy wier-
nych. Podczas przejazdu ulicami
Wilna papież Franciszek sprawił
niespodziankę pacjentom i perso-
nelowi Hospicjum bł. ks. Michała
Sopoćki, zatrzymując się tu na
chwilę. Społeczność hospicjum
szczególnie czekała na spotkanie z
Ojcem Świętym. W oczekiwaniu
na papieża pacjenci i ich rodziny,
wolontariusze, pracownicy oraz
sympatycy i przyjaciele hospicjum
utworzyli na trawniku przed pla-
cówką żywy różaniec o długości 70
metrów. W jego powstawaniu
wzięli udział także przedstawiciele
ośrodków paliatywnych z całej
Litwy, którzy również przybyli do
Wilna, aby zobaczyć papieża. Cho-
rzy na wózkach i łóżkach oczeki-
wali przed hospicjum na przejazd
Ojca Świętego. Papież Franciszek
podszedł do każdego chorego i
pobłogosławił. Każdy chory otrzy-
mał od papieża w darze różaniec.

Papież Franciszek z wizytą apostolską na Litwie
W dniach 22-23 września z wizytą apostolska na Litwie przebywał papież Franciszek. To była
pierwsza po 25 latach wizyta Ojca Świętego na Litwie, bowiem w 1993 roku we wrześniu Lit-
wę odwiedził św. Jan Paweł II.
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Młodzież oczekująca w Wilnie na
spotkanie z papieżem Francisz-
kiem wypełniła cały plac Kated-
ralny i dojścia do niego. Na to
jedyne spotkanie Ojca Świętego z
młodzieżą przyjechali młodzi nie
tylko z całej Litwy, ale też z państw
sąsiednich: Polski, Białorusi, Łotwy
i innych. Na placu postawiono
dwie sceny. Jedna przeznaczona
była dla papieża i delegacji, a druga
– dla występów młodzieżowych
podczas oczekiwania na spotkanie.
Na scenie, na której wystąpił Fran-
ciszek, został postawiony orygi-
nalny obraz Jezusa Miłosiernego,
namalowany według wizji św.
Faustyny i przeniesiony specjalnie
na tę okazję z pobliskiego Sanktua-
rium Miłosierdzia Bożego. Inna
scena była upiększona dużymi,
symbolicznymi wotami dzięk-
czynnymi, znanymi z wileńskich
świątyń, takimi, jak np. krzyże czy
serca. Spotkanie z papieżem po-
przedził kilkugodzinny program
przygotowawczy odbywający się
na drugiej scenie: młodzi modlili
się w oczekiwaniu na spotkanie z
Ojcem Świętym, słuchali specjal-
nie przygotowanych katechez oraz
występów młodzieżowych scholi i
zespołów. O godz. 15.00, w Go-
dzinę Miłosierdzia, wszyscy
zebrani na placu Katedralnym i
przed Kaplicą Ostrobramską,
dokąd przed spotkaniem z młod-
zieżą udał się papież, odmówili
Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Modlitwa została odmówiona w
pięciu językach: litewskim, pol-
skim, łotewskim, rosyjskim i an-
gielskim.
Spotkanie z Franciszkiem rozpo-
częło się od świadectw dwóch
osób, które opowiedziały, jak wiara
zmieniała ich życie. Młoda kobieta
o imieniu Monika poprzez wiarę
potrafiła przebaczyć ojcu, który
stosował przemoc i nadużywał al-
kohol – pogodziła się z nim. Nato-
miast cierpiącemu na ciężką
chorobę Jonasowi wiara pozwoliła
odnaleźć w sobie siły, by walczyć z
nią.

Nauka dla młodzieży
Papież Franciszek zebranej na
Placu Katedralnym młodzieży
mówił, aby odważyła się przeciw-
stawić swoim życiem indywidua-
lizmowi i zachęcał odwrócić się do
rodziny. Zachęcał młodzież, aby
mniej czasu poświęcała sobie, a
częściej dbała o ludzi wokół i za-
pomniała o lustrach. Zachęcał
młodzież, aby dążyła do świętości
już od spotkania i wspólnoty z in-
nymi ludźmi, by była uważna
wobec trosk innych: Ojciec Święty
wiele mówił o tym, jak ważne jest
zachowanie własnych korzeni.
„Nasza prawdziwa tożsamość
związana jest z przynależnością do
narodu. Nie ma ani laboratoryjnej,

ani destylowanej tożsamości.
Wszyscy wiemy, jak piękna jest, a
jednocześnie niełatwa, czasami
wręcz bolesna przynależność do
tego czy innego narodu. To w nim
zapuściła korzenie tożsamość, nie
jesteśmy ludźmi bez korzeni”. Pa-
pież mówił również o tym, że cza-
sami wiara prowadzi nas do
dyskusji z samym sobą, woła,
byśmy wyszli ze stworzonych przez
siebie schematów, a to może nam
zadać ból, pozbawić odwagi:
„Bądźcie jednak odważni! Idźcie
za Chrystusem. Jest to wspaniała
przygoda, która nadaje naszemu
życiu sens, pozwala nam się po-
czuć częścią wspólnoty, a ta wspól-
nota dodaje nam odwagi,
towarzyszy nam, zobowiązuje nas,
byśmy służyli innym. Droga młod-
zieży, naprawdę warto iść za
Chrystusem. Nie bójmy się uczest-
niczyć w rewolucji, do której nas
zaprasza – w rewolucji czułości”.
Ku wielkiej radości zgromadzonej
młodzieży papież zapytał, która li-
tewska drużyna koszykarska jest
lepsza: Žalgiris Kowno czy Ryta
Wilno. Na to pytanie sam odpo-
wiedział: „Nieważne, która jest
pierwsza. Nieważne, jaki jest
wynik. Ważne jest, że Bóg jest z
nami, zachęcając nas do tego, aby
pomagać innym”.
Modlitwa w wileńskiej katedrze
pw. świętych Stanisława i
Władysława była ostatnim pun-
ktem pierwszego dnia wizyty
Franciszka na Litwie. Po powitaniu
przez proboszcza katedry, papież w
kaplicy św. Kazimierza wraz z
około 60 zakonnicami i księżmi w
podeszłym wieku przez chwilę
cicho się modlił, po czym zwiedził
świątynię. W jednej z kaplic złożył
bukiet kwiatów przed figurą Matki
Bożej z Syberii. Przed odjazdem do
nuncjatury spotkał się jeszcze z
wolontariuszami i organizatorami
jego pielgrzymki.
Spod Katedry Wileńskiej Ojciec
Święty udał się do Nuncjatury
apostolskiej, gdzie papież nocował
podczas swej czterodniowej wizyty
w krajach bałtyckich. Papież jesz-
cze raz sprawił niespodziankę
wiernym, którzy licznie się zgro-

madzili przed nuncjaturą. Ojciec
Święty ukazał się na balkonie i po-
dziękował wszystkim zebranym.

Msza Św. w Kownie
Kulminacją wizyty papieża Fran-
ciszka na Litwie była Msza św. od-
prawiona przez Ojca Świętego w
Kownie w parku Santakos. Od
wczesnego rana na placu było
słychać pieśni, pokazywane były
filmy dokumentalne, wierni dzie-
lili się swoimi świadectwami. We
Mszy św. uczestniczyło ponad 100
tysięcy wiernych. Koncelebrowało
ją 30 biskupów z przewod-
niczącym litewskiego episkopatu
abp. Gintarasem Grušasem i 800
księży z Litwy, Polski, Białorusi,
Łotwy, Ukrainy, Rosji i Islandii.
Obecna była prezydent Litwy
Dalia Grybauskaitė i najwyższe
władze państwa. Obok wiernych z
całej Litwy przybyli liczni piel-
grzymi z krajów ościennych, m.in.
z Polski, Łotwy, Białorusi, a nawet
z Ukrainy. Przy ołtarzu towarzy-
szył wiernym słynący z łask obraz
Matki Bożej Trockiej, którego jubi-
leusz 300-lecia jest w tym roku ob-
chodzony na Litwie, a także
relikwiarz męczennika czasów ko-
munistycznych bł. abp. Teofila Ma-
tulionisa, beatyfikowanego przed
rokiem w Wilnie.
Przed Mszą św. papież objechał w
papamobile sektory na placu ce-
lebry, gdzie entuzjastycznie był wi-
tany przez zgromadzonych, którzy
mimo zimna i wietrznej pogody
czekali tam od świtu. Eucharystia
była sprawowana po łacinie, a czy-
tania mszalne wybrzmiały po li-
tewsku. Papież posługiwał się
krzyżem (pastorałem) Jana Pawła
II, tym samym, który towarzyszył
mu podczas słynnej pielgrzymki
na Litwę sprzed 25 lat.
W homilii Franciszek wskazał na
potrzebę bycia „Kościołem wy-
chodzącym”, nie lękania się wyjś-
cia i poświęcenia, wychodząc ku
ubogim, bezrobotnym zmuszo-
nym do emigracji oraz ku mniej-
szościom etnicznym mieszkają-
cym na Litwie. Papież przypo-
mniał, że życie chrześcijańskie za-
wsze obejmuje chwile krzyża,
które czasami zdają się nie mieć
końca. Wspominając wątki z his-
torii Litwy, która przeżyła dwie
okupacje: niemiecką i sowiecką,
wskazał na doświadczenie minio-
nych pokoleń: okupacji, deporta-
cji, a także donosicielstwa i
zdrady. „Cała Litwa może za-
świadczyć o tym z dreszczem
zgrozy, na wspomnienie choćby
tylko Syberii lub gett w Wilnie i
Kownie czy innych” – zauważył.
Apelował także o „uleczenie pa-
mięci swej historii”, nie dysku-
tując, kto „był czystszy w

przeszłości, kto ma większe prawo
do posiadania przywilejów, niż
inni”. Na zakończenie zaznaczył,
że „jako wspólnota czujemy się
prawdziwie i wewnętrznie soli-
darni z ludzkością – tego miasta i
całej Litwy – i z jej historią, prag-
niemy poświęcić swe życie służąc
z radością, i w ten sposób
uzmysłowić wszystkim, że Jezus
Chrystus jest naszą jedyną na-
dzieją”.
„Za władze Litwy i Europy, niechaj
razem z ich mieszkańcami budują
otwarty i gościnny dom, w którym
szanowana jest godność każdego”
– modlono się po polsku w trakcie
modlitwy powszechnej.
Papież Franciszek pod koniec
mszy w Kownie apelował o czuj-
ność, aby w porę odkryć zalążki
postaw górowania nad innymi
przez narody uważające się za lep-
sze. Doprowadziło to do zagłady
Żydów – mówił Ojciec Święty w
75. rocznicę likwidacji getta w Wil-
nie. Papież skierował pozdrowie-
nia dla wspólnoty żydowskiej i
mówił, że w niedzielne popołudnie
w Wilnie będzie modlić się przy
pomniku ofiar getta.
W Kownie Litwa otrzymała od pa-
pieża kolejny dar. Franciszek prze-
kazał dla Bazyliki pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Tro-
kach złotą różę w marmurowej
wazie z herbem papieża. Uważa
się, że to była ofiara papieża dla
Matki Boskiej Trockiej, opiekunki
Litwy. Tuż po Mszy św. Franciszek
odmówił Anioł Pański. Ta mod-
litwa jest tradycyjnie transmito-
wana z Watykanu. Tym razem jej
transmisja na cały świat była pro-
wadzona z Kowna.
Posiłek obiadowy papież spożył
wspólnie z litewskimi biskupami w
siedzibie kurii archidiecezji ko-
wieńskiej. Po obiedzie Ojciec
Święty spotkał się w katedrze ko-
wieńskiej z duchownymi, semina-
rzystami z trzech krajów
bałtyckich.

Historia również obecna
Ostatnim punktem programu po-
bytu Franciszka na Litwie była wi-
zyta w byłej siedzibie Gestapo,
NKWD i KGB w Wilnie, gdzie
podczas okupacji niemieckiej, na-
stępnie sowieckiej katowano i
mordowano uczestników ruchu
oporu, w tym też Polaków, księży i
biskupi. Obecnie mieści się tam
Muzeum Okupacji i Walk o Wol-
ność. W drodze na plac Łuki-
ski papież zatrzymał się na
modlitwę przy pomniku ofiar getta
na wileńskiej starówce. 23 wrześ-
nia przypada 75. rocznica likwida-
cji getta wileńskiego, w którym
podczas okupacji niemieckiej
przetrzymywano wileńskich

Żydów – 90 proc. społeczności
żydowskiej miasta zgładzono w
lesie ponarskim. W miejscu, gdzie
było wejście na teren getta, stoi
skromny pomnik.
Franciszek modlił się przy nim w
milczeniu i złożył kwiaty. Zdaniem
prezesa Litewskiej Wspólnoty
Żydów Fainy Kukliansky, był to
ważny gest: „Modlitwa papieża za
ofiary Holokaustu jest ważnym
gestem nie tylko wobec ofiar, ale
też wobec chrześcijan, którzy rato-
wali Żydów”. Dodała też, że to
wielki zaszczyt, że papież spotkał
się ze społecznością żydowską,
„mimo że jesteśmy innego wyzna-
nia”. „To nie jest zwykły papież. To
bardzo demokratyczny papież zde-
cydowanie walczący z przemocą”
– powiedziała.
Podczas wizyty papieża w Mu-
zeum Okupacji i Walk o Wolność
Ojcu Świętemu towarzyszyli met-
ropolici: wileński – abp Gintaras
Grušas i emerytowany kowieński
– abp Sigitas Tamkevičius, który
był tutaj więziony. Po przybyciu na
teren Muzeum papież złożył wie-
niec z żółtych róż i przez dłuższą
chwilę modlił się, po czym zszedł
do piwnic, gdzie torturowano i
rozstrzeliwano więźniów. W sku-
pieniu obejrzał kilka cel. Zapalił
ofiarowaną przez siebie oliwną
lampę w celi, gdzie przetrzymy-
wany był abp. Teofilius Matulionis,
męczennik czasów komunizmu,
beatyfikowany przed rokiem. Tam
przez długą chwilę Ojciec Święty
modlił się w całkowitym milcze-
niu. Odwiedził także celę śmierci,
gdzie w 1947 roku rozstrzelano bp.
Vincentasa Borisevičiusa.
W swej modlitwie w miejscu kaźni
litewskich patriotów i duchownych
papież Franciszek nawiązał do
krzyku Jezusa: „Boże mój, Boże
mój, czemuś mnie opuścił”. „Twój
krzyk, Panie, stale rozbrzmiewa, a
słychać go pośród tych murów,
które pamiętają cierpienia zaznane
przez wielu synów tego narodu.
Litwini i osoby pochodzące z
różnych narodów na własnym
ciele znosili urojenia wszechmocy
ludzi, którzy chcieli kontrolować
wszystko – modlił się Papież. – W
Twoim krzyku, o Panie, słyszymy
krzyk niewinnych, który łączy się
z Twoim głosem i woła do nieba.
To Wielki Piątek bólu i goryczy,
przygnębienia i niemocy, okru-
cieństwa i bezsensu, jakie
przeżywał naród litewski w obliczu
nieokiełznanej żądzy znieczu-
lającej i zaślepiającej serce”. „W tym
miejscu pamięci błagamy Cię,
Panie, aby twój krzyk nie pozwalał
nam zasnąć. Niech Twój krzyk, o
Panie uwolni nas od duchowej
choroby, którą jesteśmy zawsze ku-
szeni jako ludzie: zapomnienia o
naszych przodkach, przeżytych
doświadczeniach i znoszonych

cierpieniach – modlił się Ojciec
Święty. – Obyśmy w Twoim
krzyku i życiu naszych poprzedni-
ków, którzy wycierpieli tak wiele,
mogli znaleźć odwagę do po-
ważnego podejmowania odpowie-
dzialności dzisiaj i w przyszłości,
oby Twój krzyk był bodźcem, żeby
nie dostosowywać się do mody
danej chwili, do uproszczających
sloganów, czy jakiejkolwiek próby
pomniejszenia czy pozbawiania
każdej osoby godności, w jaką ją
przyoblekłeś”.
Na zakończenie pobytu w mu-
zeum Franciszek wpisał się do
księgi pamiątkowej. Z Muzeum
papież udał się pod stojący przy ul.
Ofiarnej (lit. Aukų) Pomnik Ofiar
Totalitaryzmu, pod którym rów-
nież złożył kwiaty i znów przez
chwilę modlił się w milczeniu. Na
zakończenie udzielił wszystkim
błogosławieństwa apostolskiego, w
tym byłym więźniom i zesłańcom
na Sybir, którzy zgromadzili się na
placu Łukiskim. Wśród zgroma-
dzonych był m.in. ks. Antoni Dilys,
wieloletni proboszcz parafii pw. św.
Piotra i Pawła w Wilnie, więzień
sowieckich łagrów.

Kolejny przystanek
w podróży
24 września papież odbył podróż
apostolską do Łotwy. We wtorek
25 września papież Franciszek od-
leciał z Wilna do Tallinna, który
był ostatnim punktem wizyty Ojca
Świętego w krajach bałtyckich. Na
wileńskim lotnisku żegnali pa-
pieża: prezydent Litwy Dalia Gry-
bauskaitė, premier Saulius
Skvernelis, przedstawiciele hierar-
chii kościelnej, wolontariusze. Wo-
lontariusze sprezentowali Franci-
szkowi koszulkę z napisem „Sava-
noris” (wolontariusz) i numerem
22, która ma uzupełnić papieską
kolekcję koszulek piłkarskich. Oj-
ciec Święty objął wolontariuszy,
którzy przyszli go pożegnać, po-
dziękował za pracę i wręczył sym-
boliczne upominki. Papież
pożegnał się też z prezydent Dalią
Grybauskaitė, przewodniczącym
Konferencji Episkopatu Litwy, ar-
cybiskupem wileńskim Gintara-
sem Grušasem, któremu poda-
rował ornat i mszał (podobny
mszał otrzymał również arcybiskup
kowieński Lionginas Virbalas).
Prezydent podziękowała papieżowi
za udzielenie uwagi dla Litwy, za
serdeczność wobec mieszkańców i
za słowa otuchy, które na pewno na
długo pozostaną w sercu każdego.
Wręczyła Franciszkowi album fo-
tograficzny, w którym uwiecznione
wileńskie kościoły. Wsiadając do
samolotu Franciszek odwrócił się
do zebranych, uśmiechając się po-
machał wszystkim i pobłogosławił.

Andrzej Aszkiełowicz
Zdjęcia: Marian Dźwinel
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Szanowni Państwo!
W listopadzie kończy się kaden-
cja Rady Miasta Elbląga. Podsu-
mowanie pracy za mijające 4 lata
jako radna uważam za swój obo-
wiązek wobec mieszkańców.
Chcę, aby każdy elblążanin poz-
nał i ocenił mój wkład w zmiany
jakie zaszły w tym czasie w na-
szym mieście. Wykonując swoje
obowiązki starałam się podążać za
bieżącymi, nieustannie się zmie-
niającymi potrzebami. Było ich
bardzo wiele i oczywiście nie spo-
sób zrealizować wszystkie, sta-
rałam się więc w miarę
posiadanych możliwości sprawy
prowadzić w kierunku zrówno-
ważonego rozwoju miasta przy
uwzględnieniu ograniczonych
możliwości finansowych.
Odpowiedzialny radny jako rozli-

czenie swojej kadencji musi doko-
nać odpowiedniej analizy. Moim
zdaniem najważniejsza kwestia to:
czy wywiązałam się ze swoich
obietnic wyborczych, czy
złożonemu ślubowaniu radnego,
byłam wierna, czy zrobiłam
wszystko co mogłam zrobić reali-
zując swój program wyborczy.
Myślę, że na swoim koncie zanoto-
wałam więcej plusów. Były po-
rażki, lecz sukcesów zdecydowanie
więcej. Zawsze jednak moje
działanie w radzie kształtowały
słowa roty wypowiedziane 1 grud-
nia 2014r: „Wierna Konstytucji i
prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki rad-
nego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkań-
ców.”

Jestem dumna, że mogłam repre-
zentować mieszkańców Elbląga w
lokalnym samorządzie i ufam, że
byliście Państwo z mojej pracy za-
dowoleni. Poddając się Waszej
sprawiedliwej ocenie składam
sprawozdanie z przebiegu mojej
działalności. Głównym celem
mojej pracy w samorządzie było i
jest zawsze, być blisko ludzi i ich
problemów. W ogromnej za-
wiłości przepisów i procedur lu-
dzie sobie zwyczajnie czasami nie
radzą, trzeba im podpowiedzieć

ścieżkę takiego działania, aby
osiągnęli swój cel. Rola radnego
sprowadza się do sprawdzenia
prawidłowości procedur oraz
wspólnego poszukania rozwiązań
problemów człowieka, zgłaszają-
cego się o pomoc do radnego. Ta-
kich trudnych spraw udało mi się
rozwiązać kilkadziesiąt w ciągu
ostatniej kadencji i bardzo się z
tego cieszę.
Kandydowałam posługując się
hasłem: Rozumieć innych,
działać skutecznie.

Bezpieczeństwo publiczne
1. Przekazania większych kwot z budżetu na patrole wodne i poli-
cyjne, działalność prewencyjną w szkołach i przedszkolach oraz na
służby ponadnormatywne.
2. Zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pracownikom po-
mocy społecznej.
3. Poprawy bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych.
4. Egzekwowania przepisów ruchu drogowego i należytej dbałości
o tereny zielone w kontekście niezgodnego z prawem parkowania sa-
mochodów.
5. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Częstochowskiej.
6. Reaktywacji posterunku Policji w osiedlu Nad Jarem.
7. Monitorowania jakości powietrza – wykonanie pomiaru w wy-
branych punktach pomiarowych.
8. Naprawy chodników na ul. Fromborskiej.
9. Zorganizowania parkingu przy ul. Królewieckiej (w okolicach Szpi-
tala Wojewódzkiego).
10. Zwiększenia ilości punktów monitoringu wizyjnego na terenie
miasta ze szczególnym uwzględnieniem okolic placówek oświatowych.
11. Reorganizacji zasad ruchu drogowego w obszarze Dąbka-Od-
rodzenia-Szarych Szeregów.
12. Analiza planów w sprawie bezpieczeństwa na terenie miasta.
13. Niebezpieczeństwa podczas wakacji – edukacja dzieci.
14. Funkcjonowania Straży Miejskiej z określeniem kierunków res-
trukturyzacji tej formacji (wielokrotnie).
15. Bezpieczeństwa lokatorów budynków przeznaczonych do roz-
biórki.
16. Stanu bezpieczeństwa w mieście.
17. Niestandardowego oznaczenia przejść dla pieszych wpływające-
go na ograniczenie wypadków z udziałem pieszych.
18. Remontu chodnika na ul. Smolnej.
19. Raportu nt. skutków anomalii pogodowych w kontekście za-
pewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na przyszłość.
20. Umieszczenia zakazu kąpieli w fontannach.
21. Systematycznego przeglądu kanalizacji deszczowej w celu za-
pewnienia należytego odprowadzania wód opadowych.
22. Wykonanie ciągu rowerowo-pieszego na ul. Królewieckiej w kie-
runku Dąbrowy.

Mieszkania komunalne
1. Wprowadzenie modyfikacji w regulaminie zakupu lokali miesz-
kalnych, wyremontowanych przez ZBK.
2. Poprawy warunków mieszkaniowych w budynkach przezna-
czonych na krótkotrwały pobyt osób.
3. Przeprowadzenie analizy możliwości dojazdu służb ratowniczych
do obiektów mieszkalnych.
4. Zaktywizowania polityki mieszkaniowej poprzez przystąpienie
do rządowego programu budowy mieszkań.
5. Stanu technicznego i warunków lokalowych w miejskich zaso-
bach mieszkaniowych.
6. Wsparcia działań lokatorów we wspólnotach mieszkaniowych.
7. Utworzenie mieszkań interwencyjnych.
8. Wprowadzenie zmian w programie mieszkaniowym.
9. Zorganizowanie debaty dotyczącej polityki mieszkaniowej.

Sprawy społeczne
1. Wspieranie i pomoc organizacjom pozarządowym działającym
na terenie miasta w ich działalności statutowej.
2. Dostosowanie pracy godzin gabinetów rehabilitacyjnych do po-
trzeb mieszkańców.
3. Reaktywacji Kampanii „Bezpieczny Senior”.
4. Aktywizacji na rzecz ograniczenia bezdomności.
5. Rozwiązania problemu bezdomnych.
6. Uruchomienia projektu pracy streetworkerów.
7. „Przycisk życia” dla seniorów.
8. Utworzenia mieszkań interwencyjnych.
9. Wdrożenia procedury postępowania w przypadku zgonu osób
samotnych.
10. Zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacją miejską młod-
zież szkolną.
11. Profilaktyka zapobiegania wszawicy w placówkach oświatowych.
12. Opracowania karty praw kombatantów i osób zasłużonych dla
miasta Elbląga, jako zbioru uprawnień i przywilejów.
13. Utworzenia Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Miejskim.
14. Zwiększenia dotacji celowej w 2017 r. na wsparcie działalności
środowiska kombatanckiego.
15. Przyspieszenia diagnostyki w zakresie wykrywania zakaźnych
chorób odkleszczowych.

O problemach naszego społeczeństwa informowałam władze miasta także poprzez wnioski, interpelacje i zapytania.
W trakcie kadencji 2014-2018 r. złożyłam ich ok. 150.

Radna Niezależna Maria Kosecka podsumowuje swoją kadencję.
Nie rezygnuje ze swojej społeczno - politycznej działalności

Maria Kosecka
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Ta maksyma przyświeca mi w
mojej pracy społecznej, również w
pracach Rady Miasta. Zawsze
problemy drugiego człowieka są
mi bliskie, a w swoich działaniach
staram się je poznawać i roz-
wiązywać. Motorem bardzo wielu
działań jesteście Państwo,
zgłaszając propozycje, swoje pro-
blemy, potrzeby, pomysły roz-
wiązań. Dzięki Państwa wsparciu
i moim zaangażowaniu udało mi
się załatwić wiele spraw i podjąć
działania.
Działać skutecznie – żyć w bez-
piecznym Elblągu
Rada Miejska, komisje, dyżury dla
mieszkańców, kampanie społe-
czne, spotkania z przedstawicielami
służb mundurowych to miejsca,
gdzie mogłam wcielić w życie swoje
motto – działać skutecznie.
Odbyłam 30 dyżurów radnej w sie-

dzibie Urzędu Miasta, ponadto sze-
reg spotkań również w terenie na
interwencje mieszkańców.
Komunikacja ze mną była bezpoś-
rednia za pośrednictwem upo-
wszechnionego adresu email, nr
telefonu oraz mediów społecznoś-
ciowych.
Dużo udało się zrobić, zostało jed-
nak jeszcze sporo pomysłów do
zrealizowania. Chciałabym, aby
młodzi ludzie nie wyjeżdżali z
Elbląga. – Przyczyny wyjazdu upat-
ruję w słabości samorządu lokal-
nego w stymulowaniu tworzenia
nowych miejsc pracy. Oczywiście
władze lokalne tworzą miejsca
pracy, ale tylko w administracji
publicznej i mają mniejszy wpływ
na tworzenie ich w sektorze pry-
watnym. Uważam, że władza lo-
kalna powinna dołożyć wszelkich
starań kreować tworzenie miejsc

pracy w tym obszarze.
Po pięciu kadencjach w elbląskim
samorządzie nie przystąpiłam do
kolejnych wyborów. Moim
przykładem chcę pokazać, że
można wiele zdziałać, a jednocześ-
nie pozwolić działać innym. Często
głosiłam hasła o przeciwstawieniu
się uzależnieniu od władzy, poka-
zywałam przywiązanie niektórych
grup do koryta. Uważam, że należy
otwierać drogę innym, wskazując
możliwości współpracy. W Elblągu
tego właśnie brakuje – współpracy
dla dobra wspólnego. Potworzyły
się kliki, które zawłaszczają sobie
pewne przestrzenie, za którymi nie
stoi nic więcej, jak chore ambicje i
układy. Dlatego chciałbym otwo-
rzyć drogę do realizacji wielu celów
innym, służąc zawsze poradą ba-
zującą na wieloletnim doświadcze-
niu.
Niekandydowanie to świadoma
decyzja, skutkująca przystąpieniem
do nowego projektu, który sobie
wytyczyłam. Czasami, bowiem
trzeba wykonać krok wstecz, aby w
następnym ruchu pokonać dwa.
Takie plany mam na najbliższą
przyszłość. Moja działalność to
troska o sprawy społeczne i w tym
zakresie szczególne miejsce mają
sprawy bezpieczeństwa. Są to za-
gadnienia, którymi dalej zamie-
rzam się poświęcać i chcę to
realizować na nowej płaszczyźnie.
Zapewniam, że dalej będę się sta-
rała robić rzeczy piękne i dobre
dla innych.

Maria Kosecka

W trakcie kadencji 2014-2018r pracowałam w sze-
regu komisjach i zespołach:
1. Komisje stałe Rady Miasta
- Komisja Gospodarki Miasta
- Komisja Spraw Społecznych i Samorządowych
2. Inne
- Komisja bezpieczeństwa i porządku przy Prezydencie m. Elbląg
- Komisje w ramach Programu Bezpieczny Elbląg
- Komisja ds. Bezpiecznych przestrzeni
- Komisja ds. rodziny i spraw społecznych
- Społeczna komisja mieszkaniowa
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Rada Społeczna Szpitala Miejskiego w Elblągu
- Rada Fundacji Elbląg
- oraz komisje doraźne powoływane do określonych problemów.

Inne
1. Pomocy rodzinom polskich uchodźców z Ukrainy.
2. Aktywizacji opieki stomatologicznej na terenie Elbląga głównie w porze nocnej i dni wolne od
pracy.
3. Finansowania szczepień ochronnych.
4. Aktywizacji promocji miasta.
5. Umieszczenia tablicy upamiętniającej Marszałka J. Piłsudskiego.
6. Utrzymania w należytym stanie wiat i zatoczek komunikacji zbiorowej.
7. Funkcjonowania oficera rowerowego w UM.
8. Transparentności działań przy restrukturyzacji szpitali miejskich.
9. Przyznania nagrody dla Sebastiana Karaś za osiągnięcia sportowe.
10. Uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1.03.).
11. Określenia zasad finansowania sportu ze środków budżetowych miasta Elbląga.
12. Zgłoszenie uwag do projektu wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej.
13. Sprawdzenia przyczyny zalewania piwnic w rejonie ul. Pomorskiej.
14. Utrzymania porządku na terenie miasta i poprawa estetyki – wielokrotnie (elewacje budyn-
ków, samowolne reklamy, porozrzucane śmieci itp.).
15. Utworzenia Biura Obsługi Klienta.
16. Zabudowy wolnych przestrzeni na Starym Mieście.
17. Koncepcji optymalizacji funkcjonowania szpitali miejskich.
18. Informacji nt. przyszłości MPO.
19. Konsolidacji rozliczenia VAT wszystkich jednostek miejskich.
20. Stanu wynajmu pomieszczeń użytkowych zasobów komunalnych.
21. Przeprowadzenia debaty nt. funkcjonowania targowiska miejskiego.
22. Zorganizowania samoobsługowych stacji napraw rowerów.
23. Sytuacji pracowników Departamentu Świadczeń Rodzinnych oraz MOPS Urzędu Miejskiego.
24. Stanu prac adaptacyjnych w budynku po PZU.
25. Utworzenia kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie osiedla Nad Jarem.
26. Umieszczenia tablicy informacyjnej o życiu i zasługach generała Bolesława Nieczuja-Ostrow-
skiego.
27. Naprawy parkingu oraz dróg dojazdowych przy dawnym Plastyku w okolicach wejścia do Przy-
chodni Zdrowia.
28. Odbudowa szkód po powodzi na terenie parku Bażantarnia.
29. Dekorowania miasta z okazji świąt państwowych.
30. Analiza wysokości nagród udzielanych przez ostatnie 3 lata pracownikom UM oraz władzom
spółek podległych miastu.
31. Przeznaczenia terenu po miasteczku handlowym "za czołgiem".
32. Zapewnienia dróg dojazdowych do Giełdy Elbląskiej.

Dokończenie ze str. 14

Miasto ma najlepszy w woje-
wództwie wskaźnik zdolności
kredytowych i jeden z najlep-
szych w Polsce, jako miasto po-
wiatowe. Pozyskaliśmy ponad 36
milionów złotych z funduszy
unijnych i wydaliśmy na inwe-
stycje 86 milionów złotych. Po-
twierdzeniem bardzo dobrej
dynamiki wykorzystania fundu-
szy unijnych oraz wydatków na
inwestycje są nasze miejsca w
rankingu Pisma Samorządu Te-
rytorialnego „ WSPÓLNOTA”
podsumowującego 2017 rok. W
rankingu „Wydatki inwesty-
cyjne samorządów” zajęliśmy 5
miejsce w Polsce, a w rankingu
„Wykorzystanie środków unij-
nych” 10 miejsce.

POZYSKANE DOTACJE
36 470 838 zł
Dotacje unijne 31 374 734
Dotacje pozostałe 5 096 104

Między innymi na:
- Aktywizację społeczno-zawo-
dowa poprzez modernizację am-
fiteatru oraz budowę Centrum
Rzemiosł i Kultury Warmińskiej
- Zagospodarowanie brzegów
rzeki Łyny od mostu na ul.
Olsztyńskiej do mostu na ul. Ko-
pernika w Lidzbarku Warmiń-
skim
- Infrastrukturę rekreacyjna przy
ul. Przystaniowa
- Zabezpieczenie murów obron-

nych
- Zagospodarowanie suchej fosy
Utworzenie Ośrodka Aktywiza-
cji Zawodowej
- Rozbudowę placu zabaw oraz
miejsca aktywnej rekreacji w
Parku im. Ireny Kwinto w Lidz-
barku Warmińskim
- Infrastrukturę uzdrowiskowa –
„Leśny park uzdrowiskowy Do-
liny Symsarny”
- Ochronę różnorodności biolo-
gicznej przy rzece Łynie w Lidz-
barku Warmińskim
- Termomodernizacje komple-
ksu trzech budynków szkolnych
przy ul. Polnej 36
- Rozwój gminnej infrastruktury
drogowej poprzez przebudowę
ulic miejskich: Astronomów,
Słonecznej i Krasickiego w Lidz-
barku Warmińskim
- Budowę kanalizacji sanitarnej
w Lidzbarku Warmińskim na
obszarach bez kanalizacji oraz
infrastruktury technicznej
- Przebudowę stołówki ze
zmianą sposobu użytkowania na
lokale socjalne przy ul. Ornec-
kiej 6A w Lidzbarku Warmiń-
skim
- Budowę infrastruktury sporto-
wej przy Szkole Podstawowej nr
1 w Lidzbarku Warmińskim w
postaci boiska wielofunkcyjnego
- Wyposażenie publicznie do-
stępnej infrastruktury uzdrowi-
skowej poprzez budowę
widowni i sceny plenerowej na

części terenu objętego projektem
„Zagospodarowanie brzegów
rzeki Łyny w Lidzbarku War-
mińskim”
- Remont zabytkowego budynku
mieszkalnego przy ul. Wiślanej
1-3

PROWADZONE DZIAŁANIA
PROSPOŁECZNE
- Program „Lidzbark Warmiński
bez wad postawy”
- Powołanie zespołu doradczego
ds. seniorów
- Powołanie Rady Sportu
- Utworzenie Budżetu Obywatel-
skiego
- Program Realizacji Świadczeń
Wzajemnych
- Baza Zamiany Mieszkań
- Ugody na spłatę zadłużenia w
mieszkaniach komunalnych
- Zakup szafek do szkół podsta-
wowych
- Przystąpienie do Warmińsko-
Mazurskiej Karty Seniora
- Budowa i remont mieszkań so-
cjalnych i komunalnych
- Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców:
dodatkowe kamery monitoringu
miejskiego, doświetlenie przejść
dla pieszych, wspólne patrole
straży miejskiej i policji, wpro-
wadzenie patroli rowerowych
straży miejskiej, zwiększenie
bezpieczeństwa dzieci w drodze
do szkoły, pierwsze w Polsce
pasy 3D

ROZWÓJ
WARMIńSKO
-MAZURSKIEJ
SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ

Na obecną chwilę połowa strefy
(13,52 ha) jest sprzedana lub od-
dana w użytkowanie wieczyste.
Część działek ma podłączenie do
wszystkich mediów oraz jest

skomunikowane z ruchem dro-
gowym, zaś działki powstałe w
wyniku podziału zostaną uzbro-
jone w 2019 roku.

red

Lidzbark Warmiński podsumowuje kadencję
Kadencja 2014-2018 był to okres ciężkiej pracy. Przygotowanie projektów, pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektów, to wysiłek wielu ludzi. Efektem
tego są liczne wyróżnienia w rankingach.

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Artykuł sponsorowany
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AUTO-MOTO SPRZEDAM
FELICJA 13tys.km; tel.: 89-526-71-63.

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

MIESZKANIE do wynajęcia, 2-poko-
jowe, 665-120-358.
POKÓJ do wynajęcia, (89)526-48-58.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
DOMEK wolnostojący 100 m2, 2008 r
budowy, do zamieszkania na działce
600 m2 zagospodarowanej, ogrodzonej
w Stębarku, gmina Grunwald tel. 89-527-
74-86.
DOM, bud. gospodarcze, sad, działka w
centrum wsi.tel. 897623511.

RÓŻNE SPRZEDAM
16,80zł blachy na dachy, 505-931-138.
DREWNO kominkowe, transport gra-
tis, 605-041-575.
MASZYNY stolarskie, 602-459-611.
PIECYK gazowy, tel.:(89)526-71-63.
GARAŻE blaszane, promocyjne
ceny,798-710-329.

RÓŻNE KUPIĘ
KUPIĘ wojenne przedmioty:szable,bag-
nety,hełmy,czapki,mundury,odznaki,szta
ndary,pasy,skrzynie amunicyjne,części

pojazdów,kordziki i inne ciekawe, kon-
takt: 505529328.
KUPIĘ stare motocykle: WSK, WFM,
SHL, Pannonia, Jawa, Mz, BMW, NSU,
Zundapp, Ardie, Sokół, Podkowa,
Moj130, SM500, itd. Oraz wszelkie częś-
ci, nawet drobne, kontakt: 505529328.

PRACA DAM
SPRĄTANIE obiektu medycznego w
Olsztynie, 510-015-098.

GAZOWNIK, hydraulik, Dorotowo,
tel.: 503-103-703.
KUCHARZ-doświadczenie, 606-643-
429, krys-stan@wp.pl.
MECHANIKA samochodowego, 508-
007-235.
MURARZY do Niemiec, bardzo dobre
warunki i wysokie zarobki; 666-071-951.
OPERATOR koparki, 608-364-346.
PANIĄ do dozorowania i sprzątania, z
orzeczeniem o niepełnosprawności, 89-
526-64-12.
OPERATOR minikoparki, 602-484-153.
SPRZĄTANIE w godzinach 7-10, pow.
sklepu odzieżowego w G.Warmińskiej i
CH Aura, 11zł/h netto, 735-646-560.
RESTAURACJA Don Roberto we From-
borku, kelnera/kelnerkę z prawem jaz-
dy, 603-668-483.
PRACOWNIKÓW budowlanych, zna-
jomość niemieckiego, 793-963-033.
PRZYJMĘ pracownika i fachowca na bu-
dowę, okolice Świątek, od zaraz, PILNE,

500-191-397.
MONTAŻ okien, kontakt osobiście w
biurze firmy “JOCZ” Olsztyn Kościusz-
ki 41 lub 604-228-151.
DYSTRYBUTORÓW i doradców, 570-
025-722.
OPIEKUNKI Niemcy, ATERIMA MED,
(58)506-55-88.
BARMAN, kelner, doświadczenie, 606-
643-429, krys-stan@wp.pl.
ZATRUDNIĘ kobietę w barze przy sta-
cji paliw w Olsztynie, 693-388-394.
KOBIETY do sprzątania na terenie
Olsztyna, 601-808-947.
ZATRUDNIĘ w gospodarstwie, 601-77-
124.
KIEROWCÓW C+E transport mię-
dzynarodowy, praca na naczepach,
Gniezno, 614-250-765.

PRACA SZUKAM
ASYSTENTKA stomatologiczna,509-
638-946.
BEZROBOTNY podejmie się robót sza-
lunkowych, zbrojeniowych, murarskich,
panele, glazura, terakota, malarskie,
cena do uzgodnienia, 505-649-178.
PODEJMĘ pracę/zlecenie wykończe-
nia wnętrz, remonty, posiadam własne
narzędzia, doświadczenie, solidnie. 508-
559-654.

USŁUGI
POŻYCZKI pozabankowe pod grunty
rolne i nieruchomości bez Bik, umowa
notarialna, RRSO 36% rok, szybko i
uczciwie tel.577873616.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-
743-001.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-

743-001.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-
743-001.
ZABIERAM adg, rtv, różne rzeczy, wan-
ny, meble, piecyki, odzież, itp. Tel.: 731-
743-001.
PRZEPROWADZKI- transport, 797-
451-602.
BIURO rachunkowe ELITA Olsztyn,
501-489-012.
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.

NAPRAWA sprzętu AGD. Usługi hyd-
rauliczne, tel. 510-330-820.
OFERUJĘ sprzątnięcie garażu, piwnicy,
strychów, rąbanie drzewa, porządki
przydomowe 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.

RODZINA Z 6-LETNIM
DZIECKIEM SZUKA

WOLNOSTOJĄCEGO,
SAMODZIELNEGO DOMU
Z OGRODZONĄ DZIAŁKĄ

DO WYNAJĘCIA
TEL. 518095153 ZATRUDNIĘ KASJERA

na cały etat, praca od zaraz.
Proszę dzwonić 9-16

tel. 883088611.

Zareklamuj
siebie u nas!

Naprawdę warto!
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Zanim gala boksu się odbędzie,
potrzeba sporo czasu, aby
wszystko „dopiąć na ostatni
guzik”- Organizacja gali, to na-
prawdę duże przedsięwzięcie.
Trzeba otrzymać akredytacje z Pol-
skiego Związku Bokserskiego, usta-
lić skład zawodników,
skontaktować się z kilkudziesię-
cioma klubami, zarezerwować le-
karza zawodów, sędziów, delegata
zawodów, a także zrobić dyplomy,
czy kupić medale - powiedział tre-
ner UKS Junior Boks Świątki,
Karol Tuchewicz.
Na początku warto zaznaczyć, że
większość walk podczas turnieju
była niezwykle wyrównana. Za-
wodnicy na ringu starali się poka-
zać z jak najlepszej strony.
Pojedynki były bardzo emocjo-
nujące. Nie brakowało mocnych
ciosów, klinczów czy starć w
półdystansie. Żadna z walk nie
skończyła się przed czasem, a to
pokazuje, że bokserzy byli na bar-
dzo wyrównanym poziomie.
W turnieju wystąpili najlepsi bo-
kserzy w poszczególnych katego-
riach wiekowych- Poziom turnieju
jest naprawdę bardzo solidny. Jes-
teśmy po wszystkich imprezach cen-
tralnych, także ci zawodnicy nie są
już w szczycie formy, ale i tak po-
ziom jest dobry. Widać, że nie ma
dużych różnic między zawodni-
kami i walki są bardzo wyrównane-
powiedział Karol Tuchewicz.
Gala Boksu w Świątkach nie
mogłaby się odbyć, gdyby nie
sponsorzy. Po raz kolejny Galę fi-
nansowo wsparł Urząd Gminy
Świątki- Mamy prężną drużynę
UKS Junior Boks Świątki. Po raz
kolejny sekcja boksu wystąpiła o
wsparcie. My wspieramy każdą tego
typu imprezę, która promuje sport,
zdrowie i nakłania młodzież do ak-
tywnej postawy życiowej. Nasi bo-
kserzy naprawdę odnoszą duże
sukcesy i słowo Świątki w świecie
boksu amatorskiego znaczy wiele –
powiedział Sławomir Kowalczyk,
wójt gminy Świątki.
W walce wieczoru wystąpił za-
wodnik UKS Junior Boks Świątki,
Kamil Tuchewicz. Wygrał swoją
walkę i był zadowolony z tego co

zaprezentował w ringu- Jestem za-
dowolony ze swojego występu. Bar-
dzo poprawiłem swoją technikę,
dzięki obozowi w Kętrzynie. Ogól-
nie miałem sporą przerwę, ponie-
waż trzy lata nie występowałem w
ringu, więc tym bardziej się cieszę .
Za tydzień jednak będę miał wyżej
postawioną poprzeczkę, ponieważ
wybieram się na Mistrzostwa Pol-
ski.
Mecz bokserski zakończył się zwy-
cięstwem województwa warmiń-
sko-mazurskiego. To jednak nie
koniec pojedynków między tymi
bokserami, ponieważ już 20 paź-
dziernika dojedzie do rewanżu.
Tym razem gospodarzem Gali bę-
dzie województwo pomorskie. Bo-
kserzy z Pomorza będą chcieli
zapewne za wszelką cenę zre-
wanżować się, za porażkę, którą
ponieśli na ringu w Świątkach.
Trener Karol Tuchewicz ma na
przyszłość jeszcze bardziej am-
bitne plany- Myślę, aby w przy-
szłości zrobić mecz
międzynarodowy z udziałem
dwóch państw. Jest to jednak jesz-
cze większe przedsięwzięcie, także
na pewno nie nastąpi, to szybko, ale
może w ciągu roku czy półtora uda
się to zorganizować.

Wyniki walk podczas Gali
Boksu w Świątkach:
56 kg: Łukasz Stempniewski (Ty-
grys Elbląg) vs Adrian Kłosek
(Sako Gdańsk) 2:1
59 kg: Bartosz Kranz (Tygrys
Elbląg) vs Oliwier Mueller (Wisła
Tczew) 0:3
64 kg: Paweł Podgórski (Zatoka
Braniewo) vs Paweł Osipowicz
(UKS Nowi Boxing Polnica) 0:3
54kg: Nikodem Bujalski (Tygrys
Elbląg) vs Olaf Krauze (Sako
Gdańsk) 3:0
75 kg: Hubert Wardak (Niedź-
wiedź Kętrzyn) vs Błażej Dunajski
(Beniaminek Starogard Gdański)
3:0
54 kg: Dawid Dziuwe (Kontra
Elbląg) vs Dawid Krzyża (Bom-
bardier Gdynia) 2:1
69 kg: Adrian Krukowski (Mazur
Ełk) vs Kamil Myszka (Beniami-
nek Starogard Gdański)

75 kg: Szymon Piotrowski (Nie-
dzwiedź Kętrzyn) vs Dawid Oer-
lich (Beniaminek Starogard
Gdański) 2:1
75kg: Nikodem Kiński (UKS Ju-
nior Świątki) vs Dawid Stasiak
(Kontra Elbląg) 2:1
69 kg: Kamil Tuchewicz (UKS Ju-
nior Świątki) vs Oskar Nguenkan
(Bombardier Gdynia) 3:0
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W Świątkach zorganizowano trzeci turniej bokserski „Równe Szanse”

REKLAMA

Zwycięska drużyna Warmii i Mazur

REKLAMA
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-Czy dużo jest kobiet rywalizujących w dyscyplinach
bokserskich?
Jest sporo kobiet. Mamy naprawdę dużo utytułowa-
nych zawodniczek, z którymi rywalizuję, podczas zgru-
powań kadry i na dużych turniejach w Polsce.
-Jakie teraz w karierze są przed Panią cele i wy-
zwania?
Najważniejszym celem są Igrzyska Olimpijskie w To-
kio, które odbędą się w 2020 roku, ale po drodze, za
półtorej miesiąca mam Mistrzostwa Świata w Indiach.
Natomiast w przyszłym roku są igrzyska wojskowe, na
które również się wybieram, ponieważ jestem żołnie-
rzem.
-Czy jest już Pani pewna występu na Mistrzo-
stwach Świata?
Na 99% jadę na te mistrzostwa. Teraz zaczynamy zgru-
powanie w Cetniewie i to będą nasze ostatnie przy-
gotowania, do wyjazdu na Mistrzostwa Świata.
-Ile bokserek rywalizuje w Pani kategorii wagowej
podczas Mistrzostw Świata?
Zazwyczaj jest około 20 czy 30 zawodniczek w wadze.
Losowana jest drabinka turniejowa, więc trzeba wy-
grać około 5 walk, albo znaleźć się w strefie medalo-
wej. Moim osobistym celem jest wygranie Mist-
rzostw Świata, ponieważ na takie zawody nie jedzie
się po to, żeby się przejechać do danego kraju, tylko
po zwycięstwo.
-Czy budzi jeszcze zdziwienie fakt, że dziewczyny
walczą w ringu?
Teraz już nie budzi to zdziwienia. Jest bardzo dużo za-
wodniczek, a boks kobiecy jest coraz bardziej pro-
mowany. Związek podpisał teraz kontrakt z telewizją.
Nasze gale są transmitowane, więc wszystko się bar-
dzo fajnie napędza.
-Czy można powiedzieć, że nie ma już takiej różni-
cy pomiędzy boksem zawodowym, a amatorskim?

Ta różnica się zatarła i tak naprawdę dzielimy to już
na boks zawodowy i boks olimpijski.
-A jak wyglądają kwalifikacje do Igrzysk Olimpij-
skich?
Dla kobiet kwalifikacją są Mistrzostwa Świata, ale te,
które odbędą się w przyszłym roku. Najlepszych
osiem dziewczyn z tych mistrzostw zakwalifikuje się
na igrzyska.
-Ta rywalizacja w Pani kategorii wagowej jest bar-
dzo zacięta?

Moja kategoria jeszcze nie jest oficjalnie zatwierdzo-
na jako olimpijska, ale w przyszłym roku już oficjal-
ne zatwierdzenie ma nastąpić. Rywalizacja jest zacię-
ta, jest wiele wyrównanych zawodniczek, więc trze-

ba dużo z siebie dać, aby osiągnąć sukces.
-Na koniec jeszcze parę słów o szkoleniu. Na jakim
poziomie według Pani jest obecnie szkolenie w bo-
ksie amatorskim w Polsce?

Jest na dobrym poziomie. Nasz kraj również stara się
korzystać z nowinek technicznych, więc zarówno boks
olimpijski na świecie, jak i w Polsce idzie do przodu.

raf

Sandra Kruk, wicemistrzyni świata i pięciokrotna mistrzyni Polski w boksie amatorskim

-Po pierwszych spotkaniach pod
Pana wodzą nabraliśmy opty-
mizmu, Olimpia zdobyła w 3
meczach 7 punktów. Mecz z
Wejherowem był świetny w wy-
konaniu elblążan a bramka Ja-
kuba Bojasa z przewrotki może
być golem sezonu II ligi. Jak Pan
ocenia postawę drużyny i czy
możemy wierzyć, że to koniec
złej passy ?
Zaczęliśmy trochę punktować, ale
sytuacja jest dalej bardzo ciężka i
każdy mecz będzie meczem o
życie. Postawa drużyny napawa
optymizmem, ale jak widać liga
jest bardzo trudna i każdy mecz
jest bardzo ciężki. Dodatkowo do-
chodzą do tego jeszcze urazy i
kartki, w następnym meczu za-
braknie m.in. Lewandowskiego,
Korkliniewskiego, Bogdanowicza,
tak więc kłopoty kadrowe są dalej,
stąd sytuacja łatwa nie jest.

-Jak pan ocenia zaplecze piłkar-
skie w Elblągu, chodzi tu głównie
o szkolenie młodzieży. Czy Pana
zdaniem są szanse na to by w
przyszłości rodowici elblążanie
stanowili o sile drużyny?
Na pewno, zaplecze jest bardzo
dobre i praca z młodzieżą też jest
na wysokim poziomie. Teraz też
CLJ-ka nasza ma dobre wyniki,
więc można śmiało powiedzieć, że
w tym klubie jest przyszłość. Z
pewnością jest duża szansa, aby ro-
dowici Elblążanie zasilili w przy-
szłości szeregi Olimpii lub kadry
innych klubów z wyższych lig.
-Za co można pochwalić
drużynę Olimpii, a nad czym
jeszcze warto popracować?
Na pewno należy pochwalić
podejście drużyny do każdego
kolejnego meczu i dużą koncen-
trację, a poprawić można każdy
element.

Jakie miejsce w tabeli, na koniec
sezonu, byłoby dla Pana satys-
fakcjonujące?
Każde miejsce, które daje utrzy-
manie myślę, że będzie sukcesem.
Wiadomo, że dużym komfortem
byłoby miejsce w środku tabeli,
ale z uwagi na dotychczasowe wy-
niki, trudność ligi i nasze bieżące
problemy, to właśnie miejsce
dające utrzymanie w 2 lidze, jest
tym, które nas najbardziej intere-
suje.
-Przed nami jeszcze kilka spot-
kań rundy jesiennej, i runda
wiosenna. Czy będzie Pan chciał
szukać jeszcze jakiś wzmocnień?
Myślę, że na to jeszcze za wcześ-
nie. Najpierw trzeba dokończyć z
dobrym skutkiem tę rundę, a do-
piero potem będziemy myśleć o
okresie przygotowawczym. Teraz
skupiamy się na każdym kolej-
nym meczu. barest

Skupiamy się na każdym kolejnym meczu - rozmowa
z Adamem Noconiem, nowym trenerem Olimpii Elbląg
Olimpia Elbląg nie miała dobrego startu w rozgrywkach II ligi. Po zmianie trenera i przyjściu Adama
Noconia drużyna zaczęła strzelać gole oraz punktować. Mieliśmy okazję porozmawiać z trenerem Ada-
mem Noconiem i m.in. zapytać co sądzi o swojej drużynie?

Podczas Gali Boksu w Świątkach przeprowadzi-
liśmy rozmowę z Sandrą Kruk, wicemistrzynią
świata i pięciokrotną mistrzynią Polski w boksie
amatorskim.

Moim celem jest wygranie Mistrzostw Świata

Adam Nocon Warminska
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- Oczywiście nie jest jeszcze kolorowo, ale w najbliższym czasie jest szansa, że podpiszemy
kilka ważnych umów sponsorskich. Mamy zagwarantowaną również pomoc zarówno ze
strony miasta, wojewody czy marszałka. Bardzo za to dziękuję i na tej podstawie twier-
dzę, że w najbliższym czasie wyjdziemy na prostą – powiedział Maciej Radkiewicz,
prezes Stomilu Olsztyn.
Prezes poinformował, że spotkał się z Prezydentem Olsztyna, Piotrem Grzymowiczem
i dostał zapewnienie, że Stomil otrzyma ze strony miasta pieniądze z tytułu promowa-
nia miasta Olsztyna. Maciej Radkiewicz był zbudowany tym, w jaki sposób te rozmowy
przebiegały i zapewniał, że przychylność ze strony miasta jest naprawdę bardzo duża.
Problemy finansowe w ostatnim czasie, zeszły na dalszy plan, ponieważ Stomil jest w
coraz trudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o wyniki sportowe. Stomil Olsztyn na ostatnie
dziewięć meczy ligowych doznał aż ośmiu porażek i znajduje się w strefie spadkowej.
Wydawało się, że powrót na własny stadion sprawi, że olsztynianie zaczną punktować,
jednak to nie pomogło, ponieważ olsztyński klub przegrał dwa ostatnie mecze na włas-
nym obiekcie.
W wielu klubach, po takich wynikach mówiono by o zmianie trenera. W Olszynie jed-
nak trener może spać spokojnie- Nie wyobrażam sobie, żeby trener Kamil Kiereś nie
mógł liczyć na pełne moje poparcie, tym bardziej, że całkiem niedawno uratował pierwszą
ligę dla naszego klubu. Uważam, że jest bardzo dobrym trenerem. Wiele klubów w swo-
jej historii przeżywało kryzysy, a ja jestem pewny, że my szybko z tego kryzysu wyjdziemy.
Chwała za to, trenerowi, że w tak trudnych warunkach dawał i daje nam dobre wyniki
– powiedział prezes Maciej Radkiewicz.
Szansa na przełamanie złej passy nadejdzie już w najbliższą sobotę. Stomil Olsztyn
zagra u siebie z Puszczą Niepołomice.

raf Prezes Stomilu Olsztyn, Maciej Radkiewicz

Stomil powoli wychodzi na prostą
Prezes Stomilu Olsztyn, Maciej Radkiewicz zwołał konferencję prasową, na któ-
rej poinformował, że sytuacja finansowa klubu nie jest jeszcze najlepsza, ale
wszystko zmierza w dobrym kierunku.
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