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Hołd niepodległej
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
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ELBLĄG:
66-LATEK
ZAATAKOWAŁ
ŻONĘ
– ZOSTAŁ
ZATRZYMANY

Na 3 miesiące tymczaso-
wo aresztowany został 66-
letni mężczyzna, który
zaatakował swoją żonę
trzymanym w ręku klu-
czem nastawnym. Kobie-
ta z urazem ręki trafiła do
szpitala. 66-latek został
zatrzymany przez poli-
cjantów. Sąd zdecydował
o jego tymczasowym
aresztowaniu. Za znęca-
nie się nad najbliższą ro-
dziną może mu grozić
kara do 5 lat pozbawienia
wolności.

Był piątkowy wieczór, gdy ofi-
cer dyżurny elbląskiej komen-
dy policji wysłał patrol na in-
terwencję na ul. Lotniczą. Miało
tam dojść do awantury między
małżonkami. Na miejscu oka-
zało się, że 66-letni mężczyzna
miał zaatakować swoją żonę.
Kobieta trafiła do szpitala, a on
pozostał w mieszkaniu.
Policjanci zbadali 66-latka al-
kotestem - był trzeźwy. Na miej-
scu spisano dane świadków
zdarzenia, którzy słyszeli krzy-
ki w mieszkaniu i wcześniej
rozdzielili mężczyznę i kobietę.
66-latek został zatrzymany przez
policjantów. Następnego dnia
funkcjonariusze prowadzący
postępowanie w sprawie uszko-
dzenia ciała oraz znęcania się
nad rodziną przesłuchali świad-
ków. Zawnioskowano o tym-
czasowe aresztowanie mężczyz-
ny m.in. po to, by odizolować
ofiarę od sprawcy. Sąd zdecy-
dował o aresztowaniu 66-latka
na 3 miesiące. O jego dalszym
losie zadecyduje sąd. Mężczyź-
nie może grozić kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.
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Z informacji, która pojawiła się
w mediach branżowych 5 listo-
pada 2018 roku wynika, że oferty
w ponowionym przetargu na
projekt budowy nowego dworca
i przebudowy stacji Olsztyn
Główny opiewały na kwoty
ponad 7,7 mln zł, co o 2,5 mln zł
przekracza kwotę wynikającą z
poprzedniego, odwołanego po-
stępowania. Jeszcze we wrześniu
ministerstwo twierdziło, że na
całą inwestycję - projekt i bu-
dowę obiektu - przewidziano
32,5 mln zł netto. W opinii posła
może być to kwota niewystar-
czająca. Wylicza takie argu-
menty jak wzrost cen na rynku,
koszt podobnych inwestycji w
innych miastach wojewódzkich,
a także fakt, że dworzec w stolicy
regionu pełni także funkcję re-
prezentacyjną.
-Realizowane i planowane mo-

dernizacje linii kolejowych m.in.
Olsztyn-Działdowo, czy też
Olsztyn-Braniewo oraz programy
modernizacji taboru m.in. obej-
mujące połączenia Olsztyn-
Szczecin i Olsztyn-Wrocław
(wszystkie te projekty wspiera
UE) wpłyną na wzrost potoku
podróżnych” – czytamy w inter-
pelacji Jacka Protasa.
Poseł ponownie interweniuje w
ministerstwie w sprawie moder-
nizacji linii nr 221 Gutkowo
(Olsztyn-Braniewo). Środki na
ten cel zarezerwowane są w Re-
gionalnym Programie Operacyj-
nym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020.
-Brak działania państwowej
spółki powoduje blokowanie środ-
ków unijnych. W kontekście po-
wtarzanych, w mojej opinii
niesłusznych, zarzutów Ministra
Inwestycji i Rozwoju o niewyko-

rzystywaniu środków europej-
skich przez regiony, to właśnie
spółki Skarbu Państwa powinny
podejmować szczególnie aktywne
działania w ramach realizacji
projektów unijnych” – zauważa
poseł.
W piśmie padło też pytanie o

brak projektów z Warmii i
Mazur w programie Kolej Plus –
zapowiedzianym przez premiera
Morawieckiego. W tym kontekś-
cie poseł sugeruje, że w ramach
programu można przeprowadzić
remont linii Chorzele-Wiel-
bark-Szymany. Inwestycja po-

zwoliłaby na stworzenie szyb-
kiego połącznia kolejowego mię-
dzy województwem Warmiń
sko-Mazurskim i Mazowszem
oraz uruchomienie połączenia
na trasie Olsztyn-Ostrołęka.

red

Ministerstwo odpowie na pytania o Olsztyn
Główny i linie kolejowe

Dworzec Główny w Olsztynie

Niestety, zarówno „działania” pre-
zydenta nie do końca mieszkańcy
stolicy Warmii i Mazur przyjęli z
umiarkowaną aprobatą, jak i „sy-
tuacja w tych wyborach” niewiele
różniła się od tych z lat poprzednich.
Po raz trzeci bowiem Piotr Grzy-
mowicz musiał walczyć o fotel w
olsztyńskim ratuszu z ex prezyden-
tem Czesławem Małkowskim w II
turze wyborów prezydenckich. I po
raz trzeci wygrał je stosunkowo
niewielką przewagą. Jak napisał
jeden z internautów: „Jakim fatal-
nym prezydentem musi być Grzy-
mowicz, że już trzeci raz dorów-
nuje mu człowiek oskarżony o
gwałt”?
Może „fatalnym” prezydentem ak-
tualny włodarz Olsztyna tak do
końca nie jest – bo przecież wygry-
wa wybory, ale na pewno nie ma
dużego poparcia mieszkańców. Prze-
konują o tym bezdyskusyjnie wyniki
pierwszych tur głosowania, które za-
wsze są traktowane jako miernik po-
pularności osób ubiegających się o
reelekcję. Tutaj widać, że P. Grzy-
mowicz może liczyć na poparcie ok.
1/3 osób biorących udział w głoso-
waniach. Jak na polityka od dzie-
sięciu już lat sprawującego władzę
w mieście to niewiele, zwłaszcza
jeżeli porówna się jego wynik z in-
nymi prezydentami, którzy bez-
apelacyjnie od lat wygrywają wy-
bory w pierwszej turze (m.in. w Rze-
szowie prezydent Tadeusz Ferenc
wygrał w tym roku w pierwszej tu-
rze po raz piąty z rzędu, w 2006 roku
Cz. J. Małkowski zdobył 51,72 proc.
poparcia).

Również olsztyńskie drugie tury
pokazują, że prezydentury P. Grzy-
mowicz nie zawdzięcza osobistym
przymiotom i sukcesom. Na „jego”
sukces pracowało spore grono nie-
związanych z nim osób, które już po
raz trzeci starały się przekonać
mieszkańców, że kandydat
oskarżony o gwałt nie ma moralnego
prawa, by przed sądowym wyro-
kiem starać się o tak ważne i pres-
tiżowe stanowisko. Pisali listy pro-
testacyjne, wygłaszali apele, media
publikowały stronnicze materiały. W
obawie przed Małkowskim nawet
dotychczasowi kontrkandydaci i
najwięksi krytycy Grzymowicza,
deklarowali mu swoje poparcie…
W tym chórze od lat brakuje jednak
jakichkolwiek głosów, które odpo-
wiadałby na pytanie „Dlaczego
warto głosować na aktualnego pre-
zydenta”?
I tak, dzięki społecznej mobilizacji,
po raz kolejny druga tura wyborów
była dla olsztyniaków „wyborem”

pomiędzy „dżumą a cholerą”, tym,
który rządzić miastem nie umie, a
tym który rządzić nim nie powinien,
czy „lepiej stać w korkach niż na
wieży wstydu” – jak napisała jedna
z gazet. I znów ledwo się udało.
„Ledwo” – bo wystarczy spojrzeć na
wynik Witolda Wróblewskiego, ubie-
gającego się o reelekcję prezydenta
w Elblągu który wygrał drugą turę
z wynikiem ponad 72 proc. i poko-
nał Jerzego Wilka (który miał po-
parcie samego Jarosława Kaczyń-
skiego), aby stwierdzić, że w Olszty-
nie ludzie głosowali nie za Grzy-
mowiczem, a przede wszystkim
przeciwko Małkowskiemu.
Co jest tego przyczyną?
Powodów jest kilka. Jednak na
pierwszy plan wysuwa się brak
umiejętności komunikacyjnych pre-
zydenta Grzymowicza i jego naj-
bliższego otoczenia, którzy od lat nie
potrafią przekonać do niego
znaczącej większości mieszkańców
miasta.

Już w 2013 roku, w trakcie referen-
dum w Stolicy, jej prezydent Han-
na Gronkiewicz-Waltz przyznała
kilkakrotnie, że jej największym
błędem w zarządzaniu Warszawą,
było „niedocenienie wagi komuni-
kacji społecznej, tej potrzeby ciągłego
tłumaczenia. Wydawało mi się, że
jeśli mówimy: zaczynamy remont i
w związku z tym będą utrudnienia,
to wszystko jest jasne, a okazało się,
że takie informacje trzeba wielo-
krotnie powtarzać, osobiście tłuma-
czyć. Trzeba poświęcać na to więcej
czasu. Zrozumiałam, że tym właś-
nie różni się funkcja prezydenta
miasta od funkcji menedżera”.
O ile Piotr Grzymowicz doskonale
sprawdza się jako menedżer-tech-
nokrata (lub jak wolą niektórzy –
„kierownik budowy”), o tyle słabo
wychodzi mu właśnie zarządzanie
skomplikowanym organizmem, ja-
kim jest duże miasto, którego miesz-
kańcy potrzebują nie tylko nowych
ulic czy kolejnych tramwajów.
Niestety, wygląda na to, że i ten
ostatni „sukces” wyborczy nie prze-
konał prezydenta, że więcej jest
niezadowolonych niż zadowolo-

nych z jego rządów, i że jeżeli myś-
li o następnej kadencji to powinien
zastanowić się nad zmianą sposo-
bu zarządzania miastem oraz in-
nego rozłożenia swoich priorytetów
inwestycyjnych.
Za pięć lat, ze względu na ewen-
tualny wyrok lub też wiek, może za-
braknąć Czesława Małkowskiego i
Grzymowicz przestanie być jedynie
dla mieszkańców „mniejszym złem”.
A niezły (jak na polityka prawicy w
Olsztynie) wynik Michała Wypija
pokazuje, że jest nadzieja, że może
w końcu lokalne ugrupowania
znajdą wyrazistych kandydatów z
programem i kampanią, którzy
mogliby skutecznie zagrozić jego
władzy.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

„Moje działania zostały przyjęte z aprobatą i mieszkańcy wybrali rozwój. Sytuacja w tych wyborach,
w przeciwieństwie do poprzednich, była zgoła inna, bo już po I turze miałem najlepszy wynik” – mó-
wił prezydent Piotr Grzymowicz na antenie Radia Olsztyn po ogłoszeniu jego wyników w drugiej tu-
rze wyborów samorządowych.

Niedawno rozstrzygnięty przetarg na projekt nowego dwor-
ca Olsztyn Główny i przebudowę stacji przyniósł znaczny
wzrost cen. Poseł Jacek Protas zwrócił się do ministerstw o
zmiany w programie unijnym, aby zapewnić większe środki na
budowę obiektu. Parlamentarzysta pyta o powody opóźnień
z ogłoszeniem nowego przetargu dla linii Olsztyn-Braniewo
i brak projektów z regionu w programie Kolej Plus, ogłoszo-
nym niedawno przez rząd.

Kolejny umiarkowany sukces?
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Łącznie na dzień 8 listo-
pada do Sądu Okręgowe-
go w Olsztynie wpłynęło
13 protestów wyborczych.

Olsztyn
6 listopada 2018 r. do Sądu Okrę-
gowego w Olsztynie I Wydział Cy-
wilny wpłynął protest wyborczy
Pełnomocnika Wyborczego
KWW „Olsztyn Kocham” Toma-
sza Pitury. Jest to protest wyborczy
przeciw ważności wyborów w
czterech stałych okręgach wybor-
czych dla miasta na prawach po-
wiatu Olsztyn. Pełnomocnik
zwrócił się o stwierdzenie nie-
ważności wyborów z uwagi na
odebranie mu możliwości rów-
nego dostępu do nieodpłatnego
rozpowszechniania audycji wy-
borczych w regionalnych progra-
mach publicznych nadawców
radiowych i telewizyjnych przez
TVP3 Olsztyn i Radio Olsztyn,
jako kandydatowi do Rady Miasta
Olsztyna i kandydatowi na Prezy-
denta Olsztyna. Pełnomocnik wy-
borczy w uzasadnieniu wniosku
wskazuje m.in. na to, że nie został
zaproszony na zorganizowaną w
dniu 19 października 2018 r. przez
Radio Olsztyn debatę kandydatów
na Prezydenta Olsztyna, podczas
gdy reszta kandydatów została za-
proszona na tę debatę. Wskazuje
również, że TVP3 Olsztyn zigno-
rowało jego zaproszenie do
udziału w konferencji prasowej
zorganizowanej w Hotelu War-
mińskim w dniu 25 września 2018
r. w Olsztynie, gdzie przedstawił
swój program wyborczy oraz kan-

dydata na Prezydenta Olsztyna.
Termin rozpoznania sprawy nie
został jeszcze wyznaczony.

Purda
W dniu 31 października 2018r. do
Sądu Okręgowego w Olsztynie
wpłynął protest wyborczy Marty
Płoskiej, pełnomocnika KWW
Piotr Płoski. Wnioskodawczyni
zwróciła się o stwierdzenie nie-
ważności wyborów na wójta w
okręgu gmina Purda, obwodach
Klebark Wielki oraz Klewki. W
uzasadnieniu wniosku podano
m.in (na podstawie otrzymanych
protokołów), że komisje ds. prze-
prowadzenia wyborów w obwo-
dach wydały wyborcom do
głosowania nieostemplowane
karty – 2 sztuki w Świetlicy Wiej-
skiej w Klewkach obwód nr 5 oraz
15 sztuk w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Klebarku Wiel-
kim obwód nr 4. Ponadto
wnioskodawczyni wskazała, że w
6 obwodach wyborczych ilość 57
głosów zakwalifikowanych jako
głosy nieważne z kart ważnych
budzi wątpliwość co do rzetelnego
i poprawnego zliczenia głosów
przez komisje wyborcze. Sprawa
została zarejestrowana. Termin
jej rozpoznania nie został jeszcze
wyznaczony.

Rozogi
W dniu 5 listopada 2018r. do
Sądu Okręgowego w Olsztynie
wpłynął protest przeciwko
ważności wyborów do Rady
Gminy Rozogi w Okręgu Wy-
borczym nr 2 w Dąbrowach
Obwód Wyborczy nr 1.

Skarżący zarzucili naruszenie
przepisów kodeksu dotyczących
głosowania, mających wpływ na
wynik wyborów poprzez niewpi-
sanie wnioskodawców jako wy-
borców do spisu wyborców w
Okręgu Wyborczym nr 2 w
Dąbrowach Obwód Wyborczy nr
1, przez co nie mogli zagłosować
w ww. okręgu i musieli zagłosować
w innym okręgu co miało wpływ
na wynik wyborów ponieważ po-
zbawiło Czesława Lisa- kandydata
do Rady Gminy Rozogi, pięciu
głosów. Termin rozpoznania
sprawy nie został jeszcze wyzna-
czony.

Purda
7 listopada 2018 r. do Sądu Okrę-
gowego w Olsztynie I Wydział Cy-
wilny wpłynął protest wyborczy
dotyczący wygaszenia mandatu

Andrzeja Chojnowskiego rad-
nego Gminy Purda, który według
skarżącego przyznał się do łama-
nia prawa dotyczącego budowy
obwodnicy Klebarka Małego. Ter-
min rozpoznania sprawy nie
został jeszcze wyznaczony.

Stawiguda
W dniu 8 listopada 2018 r. do
Sądu Okręgowego w Olsztynie I
Wydział Cywilny wpłynął protest
wyborczy Tadeusza Bakuły pełno-
mocnika KWW Wspólna Gmina
Stawiguda, który wniósł o stwier-
dzenie nieważności wyborów do
Rady Gminy Stawiguda w Okręgu
Wyborczym nr 1 w Stawigudzie.
W uzasadnieniu wskazano, że
członkowie Obwodowej Komisji
nr 1 nie dokonali prawidłowego

ostemplowania otrzymanych kart,
jak też nie dopełnili swojego obo-
wiązku sprawdzenia karty przed
wydaniem jej wyborcom. W efek-
cie wydano wyborcom 26 kart
nieważnych, tj nieopatrzonych
pieczęcią obwodowej komisji wy-
borczej.
Termin rozpoznania sprawy nie
został jeszcze wyznaczony.

Pozostałe protesty
Ponadto wpłynęły również prote-
sty wyborcze dotyczące nie-
ważności wyborów w okręgu
wyborczym nr 11 do Rady Miej-
skiej Ruciane – Nida, stwierdzenie
nieważności wyborów do Rady
Miejskiej w Korszach w okręgu nr
15, a także nr 9 i 14, dwa protesty
dotyczące stwierdzenia nie-
ważności wyborów do Rady Miej-
skiej w Mrągowie, protest
przeciwko ważności wyborów sa-
morządowych do Rady Powiatu w
Mrągowie w Okręgu Wyborczym
nr 4, a także protest odnośnie wy-
boru kandydata do Rady Powiatu
Olsztyńskiego w Okręgu nr 3.

Protesty wyborcze
z Elbląga i Powiatu
Elbląskiego
Wyborów do Rady Gminy Elbląg.
Protest złożony przez Komitet
Wyborczy Wyborców Razem Le-
piej Ryszard Sieniuć – wskazuje się
w nim, że w trzech okręgach wy-
borczych wydano łącznie o 53
karty do głosowania za dużo (kart
w tych okręgach powinno być
410); złożono wniosek o unie-
ważnienie wyborów.
Wyborów do Rady Miejskiej w

Elblągu. Protest złożonych przez
Komitet Wyborczy PiS, a pole-
gający na tym, że w jednym z
okręgów wyborczych dwa komi-
tety (KW PiS i KW Wyborców
Witolda Wróblewskiego) osiągnę-
ły tę samą liczbę 2.322 głosów, co
skutkowało wyłonieniem radnego
w drodze losowania (wylosowano
kandydata zgłoszonego przez KW
Wyborców Witolda Wróblew-
skiego); podważa się pra-
widłowość sprawdzania tożsamo-
ści i wydawania kart do głosownia
w jednej z obwodowych komisji
wyborczych.

Pasłęk
Wyborów przeprowadzonych w
Pasłęku (wybory burmistrza, Rady
Miejskiej, Rady Powiatu Elblą-
skiego i Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego) – w
sumie złożono 3 takie protesty,
wszystkie wynikające z wydania w
jedynym z obwodów 253 komple-
tów nieostemplowanych kart do
głosowania z żądaniem unie-
ważnienia wyborów.

Ostróda i Nowe Miasto
Lubawskie
Dodatkowo do Sądu Okręgo-
wego w Elblągu wpłynęły także:

2 protesty dotyczące wyborów
do Rady Gminy Ostróda (jeden
z żądaniem ponownego przeli-
czenia głosów w głosowaniu, w
którym dwoje kandydatów uzys-
kało jednakową liczbę 120
głosów, w związku z czym rad-
nego wyłoniono w drodze loso-
wania. Drugi z wnioskiem o
powtórzenie głosowania w jed-
nym z okręgów, gdzie wydano 87
nieostemplowanych kart, które
to głosy przy ich obliczaniu zos-
tały uznane za nieważne. 3 pro-
testy dotyczące wyborów do
Rady Gminy w Nowym Mieście
Lubawskim z wnioskiem o unie-
ważnienie wyborów, gdzie w jed-
nym z okręgów wydano 36 kart
do głosowania przeznaczonych
dla innego okręgu.

Kisielice
Protest dotyczący wyborów na
burmistrza Kisielic. Wyborca
domaga się uznania za nie-
ważne głosów oddanych na jed-
nego z kandydatów, który jego
zdaniem jest członkiem jednej z
partii politycznych, chociaż po-
dawano inaczej. Wszystkie
sprawy są w toku.
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W województwie warmińsko-mazurskim Sądy Okręgowe zajmą się protestami wyborczymi

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie
i Elblągu wpłynęło kilkanaście protestów
wyborczych po wyborach samorządowych

- Dziś w sposób szczególnie en-
tuzjastyczny i radosny, godny i
uroczysty świętujemy stulecie
odzyskania przez Polskę niepo-
dległości. Te wyjątkowe obchody
przepełnione są wdzięcznością
wobec Boga i ludzi za wolną
Polskę. Marszałek Józef Piłsud-
ski, jeden z ojców polskiej nie-
podległości, stwierdził kiedyś, że
wolność jest dobrem, nie tylko
cennym, ale bardzo kosztow-
nym. Warunkiem odzyskania
niepodległości był z pewnością
patriotyzm ówczesnych Pola-
ków, a ten rozpalał serca i
umysły i pozywał do nadzwy-
czajnych ofiar, aż do przelewu
krwi - powiedział Artur Cho-
jecki, wojewoda warmińsko-
mazurski.
Gustaw Marek Brzezin, mar-
szałek województwa warmiń-
sko-mazurskiego, mówił, że

najważniejsze, abyśmy czuli
dumę z tego, że jesteśmy Pola-
kami- Dzisiaj mocniej niż
zwykle odczuwamy radość i
dumę, a przede wszystkim
związek z przeszłością. Równo
sto lat temu wolna Rzeczypos-
polita znowu pojawiła się na
mapach Europy. Po 123 latach

niepodległe państwo przestało
być dla Polaków marzeniem, a
stało się faktem. Życzę Państwu
aby dzisiejsza uroczystość, przy-
nosząc poczucie wspólnoty na-
rodowej, była też czasem
wspólnej radości, abyśmy czuli
dumę z tego, że jesteśmy Pola-
kami, ponieważ do tego zobo-

wiązuje nas przeszłość nazna-
czona krwią i ofiarami.
Piotr Grzymowicz, prezydent
Olsztyna stwierdził, że ten
dzień, może być dla nas czasem
do refleksji- Spotykamy się w
dniu, który dla nas Polaków ma
wyjątkowe znaczenie. Ten dzień
dla Polaków jest i zawsze będzie
świętem ponadczasowym, gdyż

jego treścią, jest wartość nad-
rzędna w życiu każdego narodu,
niepodległość. Mało jest w Eu-
ropie narodów, które by tak da-
lece, jak my Polacy doświa-
dczyły co oznacza utrata niepo-
dległości. Stulecie odzyskania
niepodległości, to oczywiście
powód do szerszej refleksji o
wartościach ideowych, które za-

wsze powinny Polakom towa-
rzyszyć. Te słowa klucze to oj-
czyzna, wolność i naród.
Po przemówieniach przyszedł
czas na apel i salwę honorową,
a następnie złożono kwiaty pod
Pomnikiem Wolności Oj-
czyzny.
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W Olsztynie na Placu Solidarności odbyły się uroczystości
związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości
Główne obchody zorganizowane na Placu Solidarności, zgromadziły przedstawicieli władz pań-
stwowych, kombatantów, przedstawicieli miasta, województwa czy służb mundurowych, a także
bardzo dużą liczbę mieszkańców Olsztyna. Na początku uroczystości, wszyscy wspólnie odś-
piewali hymn państwowy, a następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia.

Hołd wszystkim walczącym o niepodległość Polski złożyli także przedstawiciele służb mundurowych
Weterani walk o niepodległość zawsze pamiętają o 11 listopada

Sąd rozstrzygnie czy protesty mogły mieć wpływ na wynik wyborów
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Modernizacja trwała 2 lata
Remont budynku trwał około 2 lat
i w czwartek 9 listopada nastąpiło
jego oficjalne otwarcie. -To
wyjątkowy czas, bo jesteśmy tuż
przed rocznicą 100-lecia Odzyska-
nia Niepodległości.
W przededniu Święta Odzyskania
Niepodległości otwieramy dla Was
budynek bardzo ważny, ponieważ
odegrał dużą rolę w czasie przyna-
leżności Elbląga do Rzeczypospoli-
tej. Założono tu Elbląskie
Gimnazjum, które wywarło
ogromny wpływ na edukację w
całych Prusach Królewskich, ale
także w Rzeczypospolitej - mówiła
Dyrektor Muzeum Maria Kas-
przycka.

Swoją radość z otwarcia Muzeum
wyraził również Prezydent Witold
Wróblewski.
-Bardzo się cieszę, że przebudowu-
jemy wszystkie obiekty kultury w
naszym mieście. Pierwszym zakoń-
czonym obiektem jest Muzeum
Elbląskie, w trakcie realizacji jest
jeszcze Biblioteka Elbląska. - mówił
podczas otwarcia, Prezydent
Elbląga Witold Wróblewski.

Wirtualna rzeczywistość
Dawne Gimnazjum zostało wzbo-
gacone o dwie wystawy i salę z ul-
tranowoczesną technologią wirtu-
alnej rzeczywistości. Pierwsza
przedstawia relikty chwały Elbląga
i regionu. Jest to przede wszystkim

zbiór bogatego rzemiosła elblą-
skiego oraz sztuki sakralnej. Eks-
pozycję dopełniają wspaniałe
zabytki Muzeum Diecezji Elblą-
skiej.
Kolejna ekspozycja prezentuje
unikatowy charakter Żuław
Elbląskich, z ich gospodarką, bu-
downictwem, zwyczajami.
Natomiast w piwnicy Gimnazjum
możemy przenieść się wirtualnie
w średniowieczne czasy. Po
założeniu specjalnych okularów
znajdziemy się w sali rycerskiej.
Natomiast druga opcja to prze-
jażdżka po starówce w latach 20-
tych ubiegłego wieku. Jadąc
samochodem firmy Komnick czu-
jemy się dokładnie tak jak byśmy

byli jednym z ówczesnych miesz-
czan. Widzimy krajobraz odwzo-
rowany do najmniejszego szcze-
gółu.
W skrzydle południowym nato-
miast umieszczono elbląską ar-
cheologię staromiejską. Cała
wystawa została przygotowana w
bardzo profesjonalny sposób.
Wielu obecnych elblążan z za-

chwytem wypowiadało się o
przedmiotach, które mogli zoba-
czyć. Z całą pewnością będzie to
wizytówka Elbląga przed odwie-
dzającymi miasto turystami.

Zwiedzanie od stycznia
Niestety od 11 listopada obiekt z
przyczyn technicznych, zostanie
wyłączony z użytku. Planowo od

stycznia zwiedzający będą mogli
znów podziwiać zgromadzone
muzealia.
Modernizację zrealizowano dzięki
dofinansowaniu ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego oraz Miasta Elbląga.
Całkowita wartość projektu wy-
niosła około 12 mln zł. barest

Wyremontowane Muzeum
Archeologiczno-Historyczne
zachwyca elblążan i turystów
Budynek muzeum wyremontowany i zmodernizowany, po dawnym Elbląskim Gimnazjum z 1535
roku, został oficjalnie oddany zwiedzającym.. Znajdują się w nim dwie wystawy. W jednej można
obejrzeć wnętrza dawnych żuławskich domów – wystrój, sprzęty domowego użytku. Druga eks-
pozycja to relikty chwały Elbląga i regionu. W południowym skrzydle muzeum możemy oglądać
wyniki badań archeologicznych i najróżniejsze znaleziska. Inwestycja kosztowała 12 milionów
złotych.

Dyrektor Maria Kasprzycka, Prezydent Elbląga Witold Wroblewski

Elbląg na 100-lecie odzyskania
przez Polskę Niepodległości
postanowił ustanowić nowy re-
kord Polski we wspólnym śpie-
waniu pieśni patriotycznej
„Rota”. Poprzedni rekord w
śpiewaniu Roty należał do Ka-
lisza, gdzie zaśpiewało ją 1044
kaliszan. Elbląg podczas
południa 11 listopada pobił ten
rekord z nawiązką. Minionej
niedzieli na Placu Jagielloń-
czyka „Rotę” zaśpiewało 6505
elblążan. W odśpiewaniu Roty
wspomógł elblążan chór Can-
tata i chóry elbląskiej szkoły
muzycznej.
Na placu, wraz z wszystkimi
Polakami, odśpiewano również
hymn Polski. Przemawiał Pre-
zydent Elbląga, a delegacje
różnych środowisk złożyły pa-
miątkowe kwiaty.
-Poza wielką polityką, tym co

pozwala zrozumieć fenomen od-
rodzenia Rzeczpospolitej Pol-
skiej, jesteśmy my sami. Nasza
tak liczna dzisiaj obecność,
wspólny język, symbole, odśpie-
wany “Mazurek Dąbrowskiego”
pozwala nam zrozumieć siłę
wspólnoty. Mówiąc niepo-

dległość, jako prezydent miasta
myślę dziś o samorządności,
przecież nasze małe lokalne oj-
czyzny tworzą Rzeczpospolitą.
Naszą małą ojczyzną jest Elbląg
- mówił Witold Wróblewski,
prezydent Elbląga.
-Musimy kolejnym pokoleniom

przypominać przeszłość , poka-
zywać fakty, uczyć rozumienia
określonych postaw i pozwalać
myśleć o wolności na miarę
przyszłych stuleci - powiedziała
nam Grażyna Kluge, dyrektor
elbląskiego biura regional-
nego Urzędu Marszałkow-
skiego.
Wcześniej elblążanie mogli
uczestniczyć we Mszy św. w ka-
tedrze św. Mikołaja a następnie
wzięli udział w marszu na pl.
Jagiellończyka. W marszu nie
zabrakło postaci, które
położyły fundamenty pod pol-
ską niepodległość czyli mar-
szałek Józef Piłsudski, Roman
Dmowski czy Ignacy Paderew-
ski, którzy jechali w bryczce w
asyście kawalerzystów z 2.
Pułku Szwoleżerów Rokitniań-
skich.

Braniewo uczciło
100-lecie niepodległości
W Braniewie nie zabrakło
wielu lokalnych inicjatyw na
100- lecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości. W
piątek w braniewskim amfi-
teatrze uczniowie ze szkół oraz
przedszkoli odśpiewali w ra-
mach ogólnopolskiej akcji “Re-
kord dla Niepodległej” hymn
Polski. W Braniewie Mazurka
Dąbrowskiego śpiewało ok.
1000 dzieci i uczniów oraz
mieszkańcy i przedstawiciele
Straży Granicznej.
W niedzielę braniewianie
wzięli udział w Mszy św. w in-
tencji Ojczyzny w Bazylice
mniejszej św. Katarzyny. Potem
odbył się przemarsz i złożenie
wieńców na rondzie gen. An-
dersa i Skwerze Sybiraków. W
Braniewskim Centrum Kultury
mieszkańcy wzięli udział w

uroczystej akademii. Podczas
uroczystości przemawiała
m.in. burmistrz Braniewa Mo-
nika Trzcińska oraz starosta
braniewski Leszek Dziąg.
-Ojczyzna to jest dobro
Wspólne, i dobro osobiste
każdego z nas, to nie jest tylko
miejsce na ziemi, to jest także
poczucie przynależności kultu-
rowej, poczucie dbałości o tra-
dycje, symbole narodowe, to
także pamięć o pamiętnych

chwalebnych wydarzeniach
przodków, ale także pamięć o
tych mniej chwalebnych. Jak
mówił Norwid ojczyzna to
wielki zbiorowy obowiązek. Ale
czy tylko obowiązek? Moim
zdaniem to także trud. Warto
byśmy z tej lekcji 100-lecia nie-
podległości umieli wyciągnąć
lekcję dla współczesnego patrio-
tyzmu - mówił starosta bra-
niewski, Leszek Dziąg.

Elblążanie z rekordem Polski we wspólnym śpiewaniu Roty
6,5 tysiąca elblążan wspólnie zaśpiewało Rotę. To rekord Polski. Stulecie odzyskania niepodległości uczczono również w Bra-
niewie.

Wspólne śpiewanie Roty to patriotyczne przeżycie dla wszystkich biorących udział w biciu rekordu

Od lewej: Grażyna Kluge, dyrektor UM w Elblągu, senator Jerzy Wcisła,
Elżbieta Gelert ,dyrektor WSZ w Elblągu

Tomasz Sielicki, burmistrz elekt Braniewa

Akademia w Braniewie
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Olsztyn - 17 listopada 2018 r.
godz. 10:00 - 12:00 Miejsce:
Spichlerz ul. Piastowska 13. Ko-
lejna odsłona jednego z najpo-
pularniejszych cykli warsztato-
wych! Można upaprać się farbą,
zaplątać sznurkiem albo nawet
polepić się klejem! A wszystko
to w duchu warmińskich baśni,
legend i podań. Wasze dzieciaki
będą w siódmym niebie!
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10
lat.

Olsztyn - 20 listopada 2018 r.
godz: 20:00 Miejsce: Sala pod
Amfiteatrem ul. Okopowa. Czy-
tanie w Ciemności: Powrót Pana
Cogito. W bezkształcie mroku,
kiedy rozmyją się wszystkie
kontury, a nasze bezpieczne wy-
godnictwo stopi się z cieniem,
dopiero wówczas naprawdę
można usłyszeć Słowo. Dlatego
zapraszamy na wyjątkowe
przedsięwzięcie intermedialne:
w całkowitych ciemnościach
czytamy Zbigniewa Herberta.
Wstęp Wolny.

Olsztyn - 23 listopada 2018 r.
godz: 18:00 Miejsce: Sala pod
Amfiteatrem ul. Okopowa.
Spotkanie z Marią Peszek: De-
presja a Patriotyzm. Niezmien-
nie obecna w jej tekstach pol-
skość miesza się z religią, poli-
tyką i rolami społecznymi. I to
właśnie ta polskość ze wszyst-
kich stron, polskość wspaniała i
fatalna, niezwykła i kulawa,
piękna i straszliwa, będzie tema-
tem tego spotkania. Wstęp Wol-
ny.

Elbląg - 16 listopada 2018 r.
godz: 10:00 w sali „U św. Du-
cha” Biblioteki Elbląskiej odbę-
dzie się konferencja naukowa
„Stan i potrzeby badań nad pro-
blemami społecznymi Elbląga i
jego najnowszą historią. W 25.
rocznicę śmierci prof. Sta-
nisława Gierszewskiego”. Wstęp
wolny.

Elbląg - 22-24 listopada 2018 r.
Tradycyjnie w listopadzie w
Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu organi-
zowane są Międzynarodowe
Spotkania Artystyczne. To wy-
darzenie, na którym swoją twór-
czość prezentują osoby z nie-
pełnosprawnościami na równi z
osobami sprawnymi. W progra-
mie tegorocznej edycji – obok
prezentacji artystycznych i pro-
jekcji filmowych – znalazła się
wystawa ilustracji do baśni braci
Grimm, realizowana wspólnie z
Ambasadą Estonii.

Stawiguda - 16 listopada o
godz. 18.00 w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Stawigudzie od-
będą na trzecie spotkanie dla
kobiet z Gminy Stawiguda w ra-
mach cyklu spotkań "Kobiecy
świat" - Temat: "Jestem kobietą,
chcę być zdrowa i piękna". Po
prelekcji, będzie możliwość sko-
rzystania z BEZPŁATNEGO
BADANIA ANALIZY
SKŁADU CIAŁA, czyli pomia-
ru zawartości tkanki tłuszczowej
i wody metabolicznej w organiz-
mie oraz określenia wieku meta-
bolicznego.

Stawiguda - 17 listopada 2018 r.
godz. 15:00. Serdecznie zapra-
szamy do wzięcia udziału w VIII
Wojewódzkim Turnieju Tańca
Nowoczesnego "WARMIA PO-
WER" 2018, który odbędzie się
w hali sportowej na ul. Leśnej 1
w Stawigudzie.

Wyb.(mar)

KRÓTKO

Pamiątkowa tablica zawisła na
budynku Starostwa Powiato-
wego w Olsztynie obok wyek-
sponowanego tu w 2006 r.
tryptyku. Tekst jest tłumacze-
niem na język węgierski słów: W
hołdzie studentom Wyższej
Szkoły Rolniczej i mieszkańcom
Olsztyna, którzy w tym miejscu
30 października 1956 r., solida-
ryzując się z walczącym o suwe-
renność narodem węgie-
rskim, upomnieli się o wolność
naszą i Waszą.
- Idea wykonania tablicy zro-
dziła się 2 lata temu podczas
uroczystości 60. rocznicy wybu-
chu powstania węgierskiego, w
trakcie rozmowy z dyrektorem
Węgierskiego Instytutu Kultury
w Warszawie, panem Jáno-
sem Tischlerem. Do tematu po-
wróciliśmy rok temu, w trakcie
otwarcia Traktu Rodu Kalnassy
w Gągławkach. Cieszę się, że
udało nam się zrealizować ten
pomysł. Chciałabym, by
odsłaniana tablica była postrze-
gana jako dowód naszej sympatii
dla Węgrów – turystów, przed-
siębiorców i dyplomatów; to też
dowód na to, że Węgrzy również

widzą sens wspólnych działań -
powiedziała starosta olsztyński

Małgorzata Chyziak.
Zastępca dyrektora Węgier-
skiego Instytutu Kultury w War-
szawie określił Olsztyn jako
ważne miejsce na mapie przy-
jaźni polsko-węgierskiej, wska-
zując podobne losy obu
narodów. – Nie ma w Europie
trzeciego takiego kraju, który
zapłaciłby tyle za wojnę, co Po-
lacy i Węgrzy – podsumował
Gáspár Keresztes.
Do wydarzeń sprzed 62 lat na-
wiązał też Ákos Engelmayer, am-
basador Węgier w Polsce w
latach 1990-95. – W 1956 roku
miałem 18 lat. Powstanie, jako
demonstracja solidarności z Po-
lakami, rozpoczęło się we wtorek
23 października. Walczyłem i
widziałem, że wśród nas są stu-
denci polscy, którzy walczą z
bronią w ręku. Jedna czwarta
światowej pomocy dotarła do
nas z Polski. 12 lat po wojnie, z
biednej, zrujnowanej Polski.
Moje całe życie określiło te 13
dni nadziei. Nie uciekłem na za-
chód. 200 tysięcy osób wyje-
chało, 300 osób stracono, a 50

tysięcy siedziało w więzieniu. Do
Polski przyjechałem na studia.
Dopiero tu mogłem mówić o po-
wstaniu. Jako Węgier mogłem
być nim bardziej w waszym
kraju, niż na Węgrzech. I za to
dziękuję – mówił ambasador.
Po części artystycznej w wyko-
naniu młodych instrumentalis-
tów z Powiatowej Szkoły
Muzycznej I st. w Dywitach goś-
cie wzięli udział w przecięciu
wstęgi na tablicy pamiątkowej.
Kwiaty złożyli przedstawiciele
władz państwowych i samo-
rządowych, instytucji oraz służb
mundurowych. Uroczystego
charakteru dopełniła asysta woj-
skowa 4. Warmińsko-Mazurskiej
Brygady Wojsk Terytorialnych
oraz poczty sztandarowe Ze-

społów Szkół w Dobrym Mie-
ście, Olsztynku, Biskupcu, Ze-
społu Szkół Rolniczych w

Smolajnach oraz Zespołu Szkół
Zawodowych im. Sándora Petőfi
w Ostródzie. mbm

Tablica w języku węgierskim na budynku starostwa
Odsłonięciem tablicy w języku węgierskim Powiat Olsztyński uczcił 62. rocznicę wiecu poparcia powstańców węgierskich w Olsztynie przy placu Bema. Wśród
gości znaleźli się m.in. pierwszy ambasador Węgier w Polsce po upadku komunizmu i zastępca dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Odsłonięcie tablicy w języku węgierskim

Zaproszeni goście

Wśród gości znaleźli się m.in. po-
przedni starostwie olsztyńscy –
Adam Sierzputowski i poseł na
Sejm RP Mirosław Pampuch,
przewodniczący Rady Powiatu w
Olsztynie – Stanisław Niepsuj i
Grzegorz Drozdowski, a także
poseł Andrzej Maciejewski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Bar-
czewie Andrzej Maciejewski oraz
dyrektorzy jednostek powiato-
wych. Wydarzenie było okazją do
podsumowań pracy radnych, a
także podziękowań tym, którzy
pracowali dla dobra powiatu w
ciągu 20 minionych lat.
- Składamy dziś podziękowania
naszym poprzednikom, którzy po
latach niepokoju wewnętrznego w
Polsce budowali samorządność.
Były to dwie dekady przemian
ustrojowych, gospodarczych i
społecznych, których Powiat

Olsztyński był aktywnym uczestni-
kiem. Przez minione 4 lata miałam
okazję współpracować z Państwem,
dzielić się refleksjami, dyskutować,
czasem nawet spierać się. Zawsze
jednak miałam przeświadczenie, że
wszystkim nam przyświeca ten sam
cel – rozwój powiatu olsztyńskiego i
dobro jego mieszkańców. Ten cel
sprawiał, że dążyliśmy do wypra-
cowania kompromisów, mimo
różnic w poglądach. Dziękuję za
wszystkie głosy – te krytyczne, które
jeszcze bardziej mobilizowały mnie
do działania, oraz te wspierające,
dzięki którym czułam siłę i moty-
wację do pracy na rzecz powiatu.
Uważam, że zrobiliśmy wspólnie
wiele dobrego dla powiatu olsztyń-
skiego. Kontynuatorom naszej
pracy pozostawiamy Powiat w
dobrym stanie, tętniący życiem i
rozwijający się – mówiła starosta

olsztyński Małgorzata Chyziak.
O potrzebie wpisania samorządów
powiatowych do Konstytucji RP
oraz o problemach z niewystar-
czającym finansowaniem zadań
zleconych powiatom mówili
posłowie Mirosław Pampuch, An-
drzej Maciejewski i pierwszy sta-
rosta olsztyński Adam
Sierzputowski. Głos zabrał także
były przewodniczący Rady Po-
wiatu Stanisław Niepsuj. Podzię-
kowania staroście oraz radnym V
kadencji złożyli prezes Fundacji
„Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”
Paweł Jarząbek, dyrektor Powiato-
wej Szkoły Muzycznej w Dywitach

Janusz Ciepliński, Wojskowy Ko-
mendant Uzupełnień w Olsztynie
ppłk. Mariusz Sztorc i dyrektor
ZZOZ w Dobrym Mieście Ma-
riusz Szubert. Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie Jerzy
Laskowski wyraził zadowolenie z
jakości pracy radnych V kadencji,
podkreślając ich wysoką kulturę
polityczną.
Z okazji jubileuszu samorząd
wydał pierwszą monografię po-
wiatu olsztyńskiego, której napisa-
nie powierzył historykom i
badaczom kultury prof. Sta-
nisławowi Achremczykowi i Ja-
nowi Chłoście. Autorzy podzielili

się swoimi przemyśleniami na
temat powiatu. – Historia nie ma
białych plam. Istnieją tylko białe
plamy ludzkiej nieświadomości.
Myśmy w tej książce pokazali dzieje
powiatu olsztyńskiego. Co z nich
wynika? Otóż niesłychany upór
miejscowych chłopów przy swojej
tożsamości, języku i zwyczajach.
Historia uczy. Nie ma pokolenia,
które by nie dołożyło swojej cegiełki
do rozwoju tej ziemi. Niech ta
książka będzie wyznacznikiem
tożsamości mieszkańców powiatu
olsztyńskiego – mówił prof. Sta-
nisław Achremczyk.

mbm

Powiat olsztyński
uczcił dwie rocznice

Pamiątkowe zdjęcie-skład Rady Powiatu w Olsztynie w latach 2014-2018

Hymnem narodowym, muzyką klasyczną i uroczystym polo-
nezem rozpoczęła się ostatnia sesja Rady Powiatu w Olszty-
nie V kadencji. Obrady zostały połączone z obchodami 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-leciem
istnienia samorządu Powiatu Olsztyńskiego.

Młodzież była obecna podczas uroczystości
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- Mieszkańcy Stawigudy w ostat-
nich wyborach wybrali Pani kon-
kurenta. Przesądziła o tym nie-
wielka liczba głosów.
-Wybory są elementem demokra-
cji i decydujący głos należy do
mieszkańców. Rzeczywiście, różni-
ca głosów oddanych na mnie i
mojego konkurenta była nieduża.
176 głosów zadecydowało o tym,
że kontrkandydat obejmie funkcję
wójta Gminy Stawiguda. Szanuję
decyzję wyborców i dziękuję tym
mieszkańcom, którzy oddali na
mnie swoje głosy. Dziękuję również
wszystkim tym osobom, które
współpracowały ze mną przez
ostatnie cztery lata na rzecz dobra
gminy i jej mieszkańców.
- Proszę powiedzieć, które z
ukończonych działań samorządu,
podjętych w ciągu ostatnich czte-
rech lat, zasługują na uwagę .
- Moim zdaniem, były to bardzo
dobre cztery lata dla Gminy Sta-
wiguda. Obejmując funkcję wój-
ta, przejęłam budżet w wysokoś-
ci 36 milionów. W tej chwili jest to
kwota blisko 80 milionów złotych.
Myślę, że do końca roku nowy wójt
podpisze kolejne umowy, ponie-
waż nasze wnioski nadal czekają na
ocenę w Urzędzie Marszałkow-
skim i liczę na to, że dostaną do-
finansowanie z funduszy unij-
nych. Przez te cztery lata zbudo-
waliśmy i wyremontowaliśmy
dużo dróg lokalnych, na które
otrzymaliśmy dofinansowanie lub
realizowaliśmy je ze środków włas-
nych gminy. Doposażyliśmy jed-
nostki OSP w nowoczesne samo-

chody ratowniczo- gaśnicze. Dzię-
ki temu w znacznym stopniu po-
prawiło się bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców. W lutym od-
daliśmy do użytku nową szkołę w
Bartągu. Pozyskaliśmy także dużo
funduszy na rozbudowę Gmin-
nego Ośrodka Kultury i budowę
oczyszczalni ścieków w Stawigu-
dzie, którą uważam za prioryte-
tową inwestycję w najbliższych
latach. Bez niej niemożliwy jest
dalszy rozwój gminy. Podjęliśmy
skuteczne działania po to, żeby
Gmina Stawiguda stała się miejs-
cem przyjaznym dla przedsię-
biorców. Powstają nowe zakłady
pracy. Jednym z nich jest firma Tet-
ra Pak w Tomaszkowie. W Stawi-
gudzie rozpoczęły się kolejne trzy
inwestycje, co widać po prawej
stronie drogi w kierunku Olszty-
na. Będzie to miało olbrzymi
wpływ na rozwój naszej gminy.
Część inwestorów w tej chwili
prowadzi prace projektowe i będzie
się ubiegała o kolejne pozwolenia
na budowę. Przebudowa drogi nr
51 i budowa obwodnicy ma
olbrzymi wpływ na rozwój przed-
siębiorczości i trzeba to maksy-
malnie wykorzystać. Między in-
nymi z myślą o rozwoju przedsię-
biorczości uruchomiliśmy na te-
renie gminy transport publiczny.
Powstające firmy będą potrzebo-
wać pracowników. Mam nadzieję,
że rozbudowa transportu pub-
licznego będzie kontynuowana
przez nowe władze i, że w ciągu
następnych lat będzie skomuni-
kowana cała gmina, co znacznie

poprawi komfort życia mieszkań-
ców.
- Czy pozytywne zmiany udało się
uzyskać w sprawie budowy kapi-
tału społecznego, integracji
mieszkańców?
- Przez ostatnie cztery lata znacz-
nie wzrosła integracja naszego śro-
dowiska w porównaniu do okresu
sprzed mojej kadencji. Na pewno
trzeba jeszcze nad tym pracować,
zwłaszcza, że przybywa nam no-
wych mieszkańców. Powstało kil-
ka kół gospodyń wiejskich, bardzo
dobrze działają nasze stowarzy-
szenia, wprowadziliśmy środki
publiczne, które są przyznawane w
ramach projektów. Myślę, że do ak-
tywizacji mieszkańców naszej gmi-

ny przyczyni się rozbudowa Gmin-
nego Ośrodka Kultury, w którym
przewidziano pomieszczenia na
potrzeby seniorów. Mam nadzieję,
że przyszły włodarz gminy uru-
chomi także obiekt dla młodzieży,
co było w moich planach.
- W mijającej kadencji do wyko-
rzystania było dużo funduszy
unijnych. Jak sobie gmina z tym
poradziła?
- W sumie od 2015 roku do chwi-
li obecnej pozyskaliśmy około 27
milionów złotych, które w istotny
sposób zasiliły budżet Gminy Sta-
wiguda. Pozyskiwaliśmy środki
między innymi w ramach zinte-
growanych inwestycji terytorial-
nych. Dzięki nim gmina wybu-

dowała ścieżki pieszo-rowerowe,
drogi, kanalizację deszczową. Poza
tym została podpisana umowa na
zakup komunikacji publicznej,
pozyskaliśmy dofinansowanie na
budowę sieci kanalizacyjno-wodo-
ciągowej w miejscowościach Kręsk
i Gągławki, na rozbudowę Gmin-
nego Ośrodka Kultury, zakup sa-
mochodów ratowniczo-gaśniczych
dla jednostek straży pożarnej.
Dbaliśmy o zachowanie płynnoś-
ci finansowej, bo wiadomo, że na
każdą inwestycję trzeba wyłożyć
wkład własny. Często Gmina musi
czekać na zaliczkowanie i zwrot
wyłożonych środków. Kolejne
wnioski, na przykład na budowę
ogniw fotowoltaicznych, są nadal

rozpatrywane. Jest to inwestycja,
która ma być zrealizowana przy
powstającej oczyszczalni ścieków
w Stawigudzie i zasilać ten obiekt
w energię elektryczną. Z doniesień
medialnych wynika, że energia
elektryczna ma znacznie zdrożeć.
Jeżeli gmina pozyska te środki, po-
wstanie bardzo znacząca inwe-
stycja, która obniży koszty opłat za
ścieki dla każdego mieszkańca.
-Ktoprzyczyniłsiędosukcesu,któ-
ry odniosła Gmina Stawiguda w
ciągu ostatnich czterech lat?
- Wójt nie pracuje sam. Potrzebna
jest dobra współpraca z Radą
Gminy i zaangażowanie urzędni-
ków. Muszę powiedzieć, że tak
właśnie było. Rada rozumiała pro-
blemy mieszkańców, popierała
moje działania. Nie mogę tu nie
wspomnieć o radach sołeckich.
Wysoko oceniam ich zaan-
gażowanie w rozwój lokalnej
społeczności. Dobrze współpra-
cowało mi się także z naszymi
stowarzyszeniami.
- Na jakie sprawy należałoby,
Pani zdaniem położyć nacisk w
nadchodzącej, pięcioletniej ka-
dencji samorządu?
- Nowy wójt miał swój program
wyborczy i myślę, że będzie go
wprowadzał w życie zgodnie z
obietnicami. W moim programie
główne akcenty były położone na
rozwiązanie problemów lokal-
nych, np. budowa infrastruktury.
Zostawiam gminę w bardzo
dobrym położeniu finansowym.
Zrezygnowaliśmy całkowicie w
tym roku z kredytu na inwestycje.
Nowe władze mają duże możli-
wości, gmina ma zadłużenie na po-
ziomie 12%. Przez kolejne pięć lat
będzie można zrealizować jeszcze
wiele projektów. rad

W moim programie wyborczym zaplanowany był rozwój
Irena Derdoń, wójt gminy Stawiguda kończy kadencję. Niewielką
liczbą głosów mieszkańcy w wyborach zdecydowali o powie-
rzeniu funkcji wójta w Gminie Stawiguda jej kontrkandydato-
wi, Michałowi Kontraktowiczowi.

Ostróda w ostatnim czasie przestała
praktycznie się rozwijać i stała się tyl-
ko i wyłącznie miastem turystycznym.
W okresie wakacyjnym miasto dzięki
swojemu położeniu tętni życiem. Przy-
jeżdża sporo turystów, którzy decydują
się spędzić wolny czas na Mazurach w
otoczeniu jezior.
Można jednak odnieść wrażenie, że na-
wet i w tym okresie Ostróda nie jest od-
powiednio dysponowana. Owszem w
mieście odbywają się dwie wielkie im-
prezy muzyczne, czyli Festiwal Disco
Polo, a także Reggae Festiwal. Są to im-
prezy, które na stałe wpisały się w ka-
lendarz imprez i zapewne przez długie
lata się to nie zmieni. Brakuje jednak
czegoś nowego, co sprawiłoby, że za-
równo ostródzianie, jak i turyści jesz-
cze bardziej poczuliby ostródzki klimat.
Największy problem jest jednak w
okresie jesienno-zimowym, ponieważ
Ostróda wtedy „umiera”. Dalej nie po-
wstało, tak długo oczekiwane kino,
które na pewno podniosłoby poziom
kulturalny miasta. Obecnie mieszkań-
cy Ostródy, aby obejrzeć premierę fil-
mową muszą wyjeżdżać do Iławy czy
Olsztyna. Bardzo długo trwa również
przywracanie do życia ostródzkiego
basenu, który miasto odkupiło, ale
miało spore problemy ze znalezieniem
firmy, która podejmie się jego remon-

tu. W Urzędzie Miasta wszyscy mieli
nadzieję, że uda się otworzyć basen w
październiku, czyli przed wyborami.
Tak się jednak nie stało i to również
mogło mieć wpływ na rozkład głosów
podczas wyborów.
Ostróda obecnie w godzinach szczytu
jest bardzo zakorkowana, w związku z
tym, że budowany jest wiadukt nad jed-
nym z przejazdów kolejowych. Budo-
wa miała się zakończyć do końca 2018
roku, ale już wiadome jest, że nie ma na
to szans. Więc jeszcze trochę ostródz-
cy kierowcy będą musieli się pomęczyć.
Czy te wszystkie wymienione sprawy
zdecydowały o zmianie na stanowisku
burmistrza? Trudno powiedzieć, ale wy-
daje się, że miały jakiś wpływ, chociaż
po pierwszej turze wyborów wyda-
wało się, że Czesław Najmowicz bez
większych problemów pozostanie na
stanowisku. Podczas kampanii przed
drugą turą, mieszkańcy Ostródy do-
magali się debaty, na którą zgodzili się
obaj kandydaci. W ostatniej chwili
jednak Czesław Najmowicz zrezygno-
wał z udziału w debacie i pojawił się na
niej tylko Zbigniew Michalak. To mógł
być punkt zwrotny tej kampanii.
Zbigniew Michalak już cztery lata temu
ubiegał się o stanowisko burmistrza, ale
wtedy nie udało mu się zakwalifikować
do drugiej tury. Od wielu lat prowadzi

swój zakład fotograficzny, a także jest
Prezesem Spółki prowadzącej niepub-
liczną i nieodpłatną Szkołę Mistrzostwa
Sportowego. Powołał także klub biz-
nesowy zwany „Klubem – Stu”, który
zrzesza 60 firm. W wyborach samo-
rządowych startował bez wsparcia żad-
nej partii politycznej. Co może zyskać
Ostróda na zmianie burmistrza?
Zbigniew Michalak zapowiadał, że bę-
dzie chciał stworzyć z Ostródy miejs-
ce, z którego młodzi ludzie nie będą wy-
jeżdżać za chlebem, że będzie to mias-
to bardziej otwarte dla mieszkańców, że
będą oni mieli wgląd w finanse mias-
ta, a także sami za pośrednictwem
budżetu obywatelskiego będą decydo-
wać o inwestycjach. Zmienić ma się
również oferta kulturalna miasta. W
większym stopniu ma zostać wyko-
rzystany amfiteatr, sala kinowa w am-
fiteatrze ma zostać zaadaptowana na
potrzeby kina miejskiego.
W Ostródzie ma powstać również hos-
picjum, drugi żłobek miejski, czy wię-
cej ścieżek rowerowych. To tylko, nie-
które z pomysłów. Jak wiadomo są to
obietnice przedwyborcze, a z nimi pó-
źniej różnie bywa. Wydaje się jednak,
że takie świeże spojrzenie na Ostródę
może jej przynieść tylko same pozyty-
wy.
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Ostródę czekają wielkie zmiany
W Ostródzie doszło do sporej niespodzianki podczas wyborów samorządowych. Dotychczasowy burmistrz
Czesław Najmowicz przegrał ze Zbigniewem Michalakiem.

Zbigniew Michalak i jego przyszły zastępca Agnieszka Majewska-Pawełko fot.KWW Niepartyjni
Niezależni

Irena Derdoń, wójt Gminy Stawiguda w mijającej kadencji
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Po 123 latach zaborów i powstań-
czych zrywów, dzięki pełnej po-
święceń pracy wielu pokoleń
Polaków, Polska odzyskała uprag-
nioną wolność. Niepodległość Po-
lacy odzyskali dzięki długiej walce,
determinacji, odwadze i mądrości.
„Niepodobna oddać tego upojenia,
tego szału radości, jaki ludność pol-
ską w tym momencie ogarnął. Po
120 latach prysły kordony. Nie ma
„ich”. Wolność! Niepodległość! Zjed-
noczenie! Własne państwo! Na za-
wsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze.
Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni
od pijawek, złodziei, rabusiów, od
czapki z bączkiem, będziemy sami
sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia
nadaremno na tę chwilę czekały,
piąte doczekało. (...)” Takimi
słowami odzyskanie przez Polskę
niepodległości w 1918 roku opisał
Jędrzej Moraczewski, polski pre-
mier i minister komunikacji,
inżynier kolejowy, major taborów
Wojska Polskiego, działacz
związkowy, polityk i publicysta.

Rejon wileński
W dniu 11 listopada Polacy na
całym świecie pragną wyrazić swą
wdzięczność tym, którzy za swą oj-
czyznę oddali to, co mieli najcen-
niejsze – swoje życie. W tym dniu
w Polsce oraz poza granicami od-
bywają się uroczystości patrio-
tyczne i marsze niepodległościowe.
Do obchodów 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Pol-
skę dołączyli również Polacy
mieszkający na Litwie. We wszyst-
kich szkołach, przedszkolach pol-
skich, placówkach kulturalnych z
tej okazji zostały zorganizowane
uroczyste apele, koncerty, spek-
takle i inne uroczystości patrio-
tyczne.
Z okazji stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości w Nowej
Wilejce 9 listopada odbył się
Polonijny Bieg Niepodległościo-
wy.
Organizatorem imprezy patrio-
tyczno-sportowej było Gimna-
zjum im. Józefa Ignacego
Kraszewskiego. Liczba uczestni-
ków przekroczyła najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Na
mecie stanęło 268 uczestników, w
tym 120 dziewcząt. Dystans
wynosił symbolicznie 1918
metrów, aby podkreślić roczni-
cowy charakter biegu. A w Gimna-
zjum w Awiżeniach (rejon

wileński) różne zajęcia poświę-
cone tej niezwykłej dacie trwały
cały tydzień i w nich aktywnie
uczestniczyła cała społeczność
szkolna. A działo się naprawdę
wiele: rywalizacje sportowe „100-
metrówka na 100-lecie‘’, warsztaty
plastyczne „Gołąb wolności ku
niepodległości”, zajęcia wokalne
„Wyśpiewana Niepodległa”, cykl
zajęć ,,Historia Polski w pigułce”,
jak też konkurs fotografii
autoportretowej „Selfie z Niepo-
dległą”. Społeczność Gimnazjum
im. Konstantego Parczewskiego w
Niemenczynie (rejon wileński)
wzięła udział w uroczystej Aka-
demii, która została zorga-
nizowana 9 listopada. Uczniowie
klas starszych wystąpili z patrio-
tyczno-muzycznym montażem,
młodsi też zaprezentowali swą
twórczość. Ale najważniejszym
akcentem była Bitwa Intelektów
„Niepodległa”. Rywalizowały w
bitwie drużyny z klas gimna-
zjalnych. Uczestnicy mieli pytania
z historii, kultury, muzyki, ge-
ografii i oczywiście musieli
odgadnąć słynnych Polaków.
Szkoła-Wielofunkcyjne Centrum
w Wesołówce uczestniczy w ogól-
nopolskiej akcji nauczycieli geo-
grafii „Sto pozdrowień na stulecie
niepodległości”. Akcja ta polega na
wysyłaniu kartek z życzeniami do
100 szkół w różnych miejscowoś-
ciach w Polsce. Szkoła-Wielofunk-
cyjne Centrum w Wesołówce
wysłała kartki również do miast
Warmii i Mazur. Szkoła także
otrzymała kartki ze szkół w Polsce.
Szkoła-Wielofunkcyjne Centrum
w Wesołówce jako jedyna polska
szkoła na Litwie bierze udział w ta-
kiej akcji.

Polskość to kultura
Do obchodów tak ważnej daty
dołączyły różne ośrodki kultury na
Wileńszczyźnie. 8 listopada w
Centrum Kultury w Solecznikach
zostało zaprezentowane patrio-
tyczne przedstawienie „Niepo-
dległość – trudne słowo” z
udziałem uczniów wszystkich
szkół polskich rejonu solecznic-
kiego. W Wielofunkcyjnym Oś-
rodku Kultury w Niemenczynie
odbyła się prezentacja kompozycji
literacko-historycznej „Wolność”,
jak również koncert zespołu „Hor-
pyna”. W Pałacu Kultury w Tro-
kach z okazji 100. rocznicy

odzyskania niepodległości przez
Polskę przedstawiony został spek-
takl „Maszałek: Żołnierz z Ducha”.

Polska Msza w bazylice
Dzień 8 listopada 2018 roku
przejdzie do historii. Tego dnia w
bazylice archikatedralnej w Wilnie
modlono się po polsku w intencji
Rzeczypospolitej Polskiej. Było to
historyczne wydarzenie, na które
czekano blisko przez 30 lat. Świad-
czy o tym wypełniona po brzegi
katedra wileńska.
W 1949 roku okupanci sowieccy
zamknęli tę najważniejszą świąty-
nię Litwy. Od 1949 aż do 1988
roku katedra była zamknięta jako
obiekt sakralny. W 1956 roku
utworzono w niej galerię obrazów.
W 1989 r. bazylika archikatedralna
pw. św. Stanisława Biskupa i św.
Władysława w Wilnie została zre-
konstruowana oraz odnowiona i
zwrócona wiernym. W tym
samym roku Mszę św. w jęz. pol-
skim celebrował tam ks. Józef Ob-
rembski w intencji odrodzenia
państwa. W 1990 roku ks. kard.
Henryk Gulbinowicz odprawił
ostatnią w katedrze Eucharystię w
jęz. polskim.

Litwini dla Polski
i Polaków
Piękny prezent dla Polski przyszy-
kowały koleje litewskie. Septet lo-
komotyw wykonał polski hymn.
Wykonaniem Mazurka Dąbrow-
skiego dyrygował Zbigniew Le-
wicki, pierwszy skrzypek w
Litewskiej Państwowej Orkiestrze
Symfonicznej, kierownik arty-
styczny zespołu „Kapela Wileńska”.
W przeddzień setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepo-
dległości pomnik Trzech Krzyży,
Most Biały i Most Króla Mendoga
w Wilnie zostały oświetlone
kolorami polskiej flagi. W taki oto
sposób Wilno składa życzenia
narodowi polskiemu z okazji
święta narodowego 11 listopada.
„Ciesząc się z wieloletniej wspólnej
historii, przyjaźni i silnych więzi
życzymy przyja-ciołom w Polsce i
wszystkim Polakom mieszka-
jącym w Wilnie długich lat
wolności i dobrobytu! Za Waszą i
Naszą wolność” – życzył mer
Wilna Remigijus Šimašius.

Dzień Niepodległości
wszędzie tam, gdzie słychać
polską mowę
Kulminacją obchodów na Litwie
100-lecia odzyskania niepo-
dległości przez Polskę nastąpiła 11
listopada. Tego dnia w Wilnie i na
całej Wileńszczyźnie odbywały się
różne uroczystości patriotyczne.
Główne obchody rozpoczęły się 11
listopada przy Mauzoleum Matki i
Serca Syna na Rossie. Związek Po-
laków na Litwie uroczyście złożył
wieńce na grobie matki Józefa
Piłsudskiego, gdzie znajduje się
serce tego, kto przyczynił się do
odzyskania przez Polskę niepo-
dległości. Następnie powitano tra-
dycyjną, już XXIV Wileńską

Sztafetę Niepodległości. Bieg wy-
startował 9 listopada spod po-
mnika św. Jana Pawła II w parku
Santoka w Kownie. W organizo-
wanej przez Wileński Hufiec
Maryi im. Pani Ostrobramskiej
sztafecie udział biorą harcerze i
młodzież z Polski i Litwy. Każdego
roku w sztafecie biorą udział
uczniowie i ich nauczyciele z pol-
skiego gimnazjum „Żejmiana” w
Podbrodziu (rejon święciański).
Przed startem uczestnicy zgroma-
dzili się na Mszy św., którą przy po-
mniku papieża Polaka celebrował
ks. Dariusz Stańczyk, komendant
Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani
Ostrobramskiej. Pod pomnikiem
św. Jana Pawła II harcerze zapalili
100 biało-czerwonych zniczy.
W tym jubileuszowym roku w
sztafecie wzięło udział ponad 220
osób. Uczestnicy biegu mieli do
pokonania 315 kilometrów przez
miejsca ważne dla historii Litwy i
Polski. Trasa prowadziła z Kowna
przez Użułany (Towiany), Suginty,
Zułów (Podbrodzie) na Rossę. Jak
co roku, młodzież wbiegła na
Rossę z 123-metrową biało-czer-
woną flagą, którą opasana została
kwatera wojskowa. Chór zespołu
„Wilenka” oraz zespół „Folk Vibes”
dał koncert pieśni patriotycznych.
W południe na placu Łukiskim w
Wilnie po raz pierwszy w historii
Litwy odbyła się ceremonia
podniesienia flag Polski i Litwy. W
oficjalnej ceremonii wziął udział
przewodniczący litewskiego Sejmu
Viktoras Pranckietis, ambasador
RP na Litwie Urszula Doro-
szewska, a także członkowie
sejmowej Grupy Międzyparla-
mentarnej Łączności z Polską,
żołnierze kompanii honorowego
batalionu Litewskiego Księcia
Giedymina.
Na cmentarzu na Rossie odbyła się
uroczystość organizowana przez
Ambasadę RP w Wilnie. Pun-
ktualnie o godz. 13.00 w Wilnie,
tak jak w całej Polsce i wszędzie
tam, gdzie mieszkają Polacy, za-
brzmiał Mazurek Dąbrowskiego.
W ten sposób Polacy mieszkający

na Litwie dołączyli do ogólnoświa-
towej akcji wspólnego śpiewania
hymnu – „Niepodległa do
hymnu!”. Następnie zostały
złożone wieńce i odmówiona
modlitwa.
Na Placu Ratuszowym w Wilnie
odbyła się akcja „Sto par w polo-
nezie”. Młodzież zatańczyła polo-
neza - jeden z najpiękniejszych
polskich tańców narodowych –
oraz litewski taniec ludowy – suk-
tinis. Podobna akcja odbyła się 16
lutego, w 100. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Litwę. W nie-
dzielę, 11 listopada, na placu Ratu-
szowym w Wilnie w polonezie na
100 par można było zobaczyć tan-
cerzy Polskiego Artystycznego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Wilia”,
Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka”,
Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńsz-
czyzna”, Zespołu „Sto Uśmiechów”,
Zespołu Tańca Ludowego „Perła”,
Zespołu „Iskry” z Mickun, matu-
rzystów i absolwentów Liceum im.
Adama Mickiewicza w Wilnie oraz
Gimnazjum im. Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Wilnie, młodzież
z Ławaryszek, uczniów ze Szkoły-
Wielofunkcyjnego Centrum w
Wesołówce, litewską młodzież z
Zespołu Tańca Ludowego „Vil-
niaus Pynimėlis”.
Wieczorem zaś w Domu Kultury
Polskiej miał miejsce konce-
rt „CHOPIN GENIUS LOCI” w
wykonaniu Włodzimierz Nahorny
Sextet.
W dniu 100. rocznicy Niepo-
dległości Rzeczypospolitej Polskiej
uroczystości odbyły się również we
wszystkich strukturach tereno-
wych Związku Polaków Litwy,
m.in. Niemenczynie, Rudominie,
Solecznikach, Rudziszkach, Kłaj-
pedzie i w innych miejscowościach
na terenie całej Litwy. Stulecie od-
zyskania niepodległości przez Pol-
skę uczcił Święciański Oddział
Rejonowy ZPL. Przedstawiciele
Oddziału, a mianowicie prezes
Anna Lastowska, zastępca prezesa
Alicja Pieślak, poseł na Sejm Re-
publiki Litewskiej z ramienia
AWPL-ZChR złożyli wieniec w
Zułowie, gdzie urodził Józef
Piłsudski. Ponadto Zbigniew Je-
dziński upamiętnił tę ważną datę
minimaratonem Zułów – Podbro-
dzie. Uroczysta Akademia odbyła
się w Domu Polskim w Nowych
Święcanach, którego dyrektorem
jest Edward Jedziński. W Wielo-
funkcyjnym Ośrodku Kultury w
Niemenczynie odbył się koncert
„Raduje się serce” w wykonaniu
Reprezentacyjnego Polskiego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Wileńsz-
czyzna” oraz trio jazzowego
„Olaboga band”. W Ośrodku Kul-
tury w Rudziszkach (rejon trocki)
został zaprezentowany montaż

słowno-muzyczny „Niepodległej”.
W Centrum Kultury w Soleczni-
kach odbył się koncert pt. „Droga
do wolności” w wykonaniu ze-
społów Piramidy i Art of Music.
W centrum kultury czynna będzie
też wystawa „Ojcowie Niepo-
dległości” przygotowana przez In-
stytut Pamięci Narodowej, Oddział
w Szczecinie. W Ośrodku Kultury
w Mickunach został zorganizo-
wany koncert „Niepodległa, Nie-
pokorna...”. Wystąpił Zespół
Taneczny „Iskry”, Zespół Wokalny
„Barwy podwileńskie” i uczniowie
z Gimnazjum w Mickunach. W
Wielofunkcyjnym Ośrodku Kul-
tury w Rudominie zostały zorgani-
zowane uroczystości pt. „Polska w
naszych sercach”. Uczniowie Gim-
nazjum im. F. Ruszczyca w Rudo-
minie zaprezentowali przedstawie-
nie o drodze Polski do wolności.
Rozbrzmiewały piękne polskie
piosenki w wykonaniu zespołu fol-
klorystycznego „Rudomianka”.
Wystąpili również uczniowie
Szkoły Sztuk Pięknych w Rudomi-
nie, którzy na skrzypcach i akor-
deonach wykonali piękne utwory
instrumentalne. Imprezy patrio-
tyczne odbyły się również w Oś-
rodku Kultury w Kowalczukach,
Ławaryszkach.
Obchody 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę
były okazją do wyrażenia swej
wdzięczności tym, którzy za swą
ojczyznę oddali swoje życie, okazją
do ożywienia w nas pamięci o
wielu pokoleniach Polaków, którzy
polegli podczas zrywów, powstań,
klęsk i zwycięstw oraz okazją do
uświadomienia, jak ważna dla nas
powinna być Ojczyzna. Ważność
tego święta ma szczególny wymiar
na Wileńszczyźnie. Warto pod-
kreślić, że Polacy z Wileńszczyzny
nie są Polonią, bo mieszkają tutaj z
dziada pradziada. Zachowanie
polskości na tej ziemi nie było
sprawą łatwą. Polacy z Wileńsz-
czyzny pielęgnują historię narodu
polskiego i polskość, a polskość na
tych terenach przetrwała dzięki pol-
skiej rodzinie, polskiemu szkolnic-
twu. O tym często wspominał
świętej pamięci ksiądz prałat Józef
Obremski – patriarcha Wileńsz-
czyzny.MarszałekJózefPiłsudskina-
tomiast kiedyś powiedział: „Kto nie
szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraź-
niejszości ani prawa do przyszłości.”
Uczestnictwo w obchodach odzys-
kania niepodległości jest świetną
lekcjąpatriotyzmu,któraprzyczynia
się do kultywowania pamięci naro-
dowej. A groby na Cmentarzu na
Rossie ku temu zobowiązują…

Uroczystości 11 listopada na Wileńszczyźnie
11 listopada to jeden z najważniejszych dni w roku dla każdego Polaka. Tego dnia jest obcho-
dzone Narodowe Święto Niepodległości. Święto to zostało ustanowione 23 kwietnia 1937 roku.
Po II wojnie światowej zniesiono je ustawą Krajowej Rady Narodowej z 22 lipca 1945, a na-
stępnie na nowo przywrócono w roku 1989.100 lat temu, dzień 11 listopada stał się przełomo-
wym momentem w dziejach Polski. Polska powróciła na mapę Europy wolna i niepodległa.

Polonez na placu Ratuszowym w Wilnie

Uroczystości na cmentarzu na Rossie przy grobie matki Józefa Piłsudskiego

Trzy Krzyże w biało-czerwonych bar-
wach

Andrzej Aszkiełowicz
Foto: Marian Dzwinel
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Przypomnijmy, że najpierw na po-
siedzeniu 6 lutego 2018 roku Za-
rząd Województwa podjął de-
cyzję w sprawie zamiaru po-
wołania na następną kadencję
dyrektora Teatru im. Stefana Ja-
racza w Olsztynie Janusza Ki-
jowskiego bez przeprowadzania
konkursu. Następnie jednak po
protestach m.in. ze strony OPZZ,
Zarząd Województwa na posie-
dzeniu w dniu 28 maja 2018 roku
podjął decyzję o ogłoszeniu kon-
kursu na kandydata na stanowi-
sko dyrektora Teatru im. Stefana
Jaracza w Olsztynie .
Z 11 kandydatur komisja kon-

kursowa zdecydowała się wybrać
Zbigniewa Brzozę. Na posiedze-
niu w dniu 23 października 2018
roku Zarząd Województwa War-
mińsko-Mazurskiego zaakcepto-
wał wyłonioną przez komisję
konkursową kandydaturę Zbig-
niewa Brzozy. Obecnie trwają
negocjacje z kandydatem w spra-
wie zapisów umowy określającej
warunki organizacyjno- finan-
sowe działalności Teatru.
Zbigniew Brzoza to polski reżyser
teatralny i telewizyjny. W latach
1997-2007 był dyrektorem arty-
stycznym warszawskiego Teatru
Studio, a latach 2008-2009 dy-

rektorem artystycznym łódzkie-
go Teatru Nowego. Był również
dyrektorem artystycznym Festi-
walu Łódź Czterech Kultur. Rea-
lizował także spektakle dla Teat-
ru Telewizji.

raf

Zbigniew Brzoza wybrany
na dyrektora Teatru im. Stefana
Jaracza w Olsztynie
Komisja konkursowa wybrała, a Zarząd Województwa War-
mińsko-Mazurskiego zatwierdził kandydaturę Zbigniewa Brzo-
zy na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olszty-
nie.

Na początku uroczystości odśpie-
wano Rotę, czyli pieśń patriotyczną,
a następnie przypomniano historię
Polski do czasu odzyskania niepo-
dległości. Następnie wszyscy obec-
ni pod Urzędem Miasta odśpiewali
Mazurka Dąbrowskiego. Obecne
były wszystkie szkoły z Gminy
Dobre Miasti oraz przedszkolaki.
Dzieci były ubrane w barwy polskie,
miały flagi, a także inne symbole na-
rodowe. Po zaśpiewaniu hymnu, w
górę poleciały biało-czerwone ba-
lony, wypuszczone przez uczestni-
ków uroczystości. raf

Przed Urzędem Miasta w Dobrym Mieście, dzieci i młodzież wspólnie odśpiewali hymn pań-
stwowy. W ten sposób uczczono setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedmiotem inwestycji była re-
witalizacja przestrzeni publicznej
na terenie miasta Dobre Miasto.
Teren inwestycji zlokalizowany
jest w całości na obszarze zde-
gradowanym, cechującym się
szczególną koncentracją nega-
tywnych zjawisk społecznych,
mających jednocześnie ogromne
znaczenie dla rozwoju lokalnego.
Realizacja projektu wynikała bez-
pośrednio z potrzeb środowiska
społeczno – gospodarczego opi-

sanych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji gminy Dobre Mias-
to w ramach Ponadlokalnego
programu rewitalizacji sieci miast
Cittaslow”.
Zadanie inwestycyjne polegało
na budowie:
• ciągu ścieżek pieszych o cha-
rakterze parkowym,
• elementów nawierzchni utwar-
dzonych (nawierzchnia z płyt
granitowych lub betonowych, ka-
miennej kostki brukowej),

• elementów małej architektury
(ławki parkowe, kosze na odpad-
ki, zdroje uliczne, wiaty, elemen-
ty informacyjne, stojaki rowero-
we oraz inne,),
• indywidualnych elementów za-
gospodarowania (murki betono-
we, murki kamienne, stopnie ta-
rasowe z wielkoformatowym ha-
makiem),
• bulodromu,
• boiska do siatkówki plażowej,
• kładki pieszej przekraczającej

rzekę Łynę w ciągu ścieżki spa-
cerowej,
• przepustu drogowego na
urządzeniu melioracji szcze-
gółowej (rowie),
• miejsc postojowych dla pojaz-
dów typu „camper”,
• miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych,
• infrastruktury technicznej (oś-
wietlenie parkowe, przyłącze
elektr., system odprowadzenia
wód opadowych, przyłącza wody,
przyłącza kanalizacyjne).
W ramach inwestycji zrewitali-
zowano obszar o powierzchni
2,55 ha.
Cała inwestycja położona jest
nad malowniczym brzegiem rze-
ki Łyny w centrum Dobrego
Miasta. Dała większe możliwoś-
ci integracji społecznej miesz-
kańców miasta oraz dostarczyła
nowych miejsc do wypoczynku
dla społeczeństwa.

Wykonawcą inwestycji było
Przedsiębiorstwo Transportowo –
Sprzętowe Budownictwa „PY-
ZAK” Anna Pyzak z siedzibą:
11-100 Lidzbark Warmiński ul.

Dąbrowskiego 11
Wartość umowy z Wykonawcą
wynosi 7 718 348,20 zł, z czego
dofinansowanie projektu wynosi
4 551 650,58 zł.

Nowa zrewitalizowana przestrzeń
ma służyć integracji mieszkańców
Zakończona została i oddana do użytku nowa inwestycja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecz-
nej w Dobrym Mieście”, która współfinansowana jest ze środków zarezerwowanych dla miast należących do sieci miast Cit-
taslow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Zbigniew Brzoza, źródło: Encyklope-
dia Teatru Polskiego

Dzieci i młodzież przed Urzędem Miejskim w Dobrym Mieście, władze samorządowe i uczestnicy

Wspólne śpiewanie Roty i Mazurka
Dąbrowskiego w Dobrym Mieście

artykuł sponsorowany
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Ostatni gwałtowny wzrost cen oleju
napędowego na stacjach jest tak na-
prawdę urealnieniem tego, ile za to
paliwo, przy rosnących cenach ropy
naftowej, powinni płacić kierowcy.
Przez kilka tygodni mieliśmy do czy-
nienia z nietypową sytuacją, że de-
taliczna cena diesla na stacji była
niższaniż referencyjnacenahurtowa
paliwa w ofercie krajowych rafinerii
– powiedział Grzegorz Maziak,
Redaktor Naczelny portalu e-pet-
rol.
Obecnie w Polsce za litr Pb95 płaci
się około 5,08 zł, zaś za litr Pb98 -
5,39 zł. W przypadku aut dieslow-
skich i napędzanych LPG ceny te są
jeszcze wyższe. Litr diesla kosztuje
5,24 zł, a litr LPG - 2,54 zł. Są to
takie średnie ceny ogólnopolskie,

ponieważ w województwie war-
mińsko-mazurskim są one jeszcze
wyższe i za litr diesla w Olsztynie
trzeba obecnie zapłacić ponad 5,30
zł.
Warto zaznaczyć, że od 2014 roku
za litr diesla nie trzeba było zapłacić
tyle co dzisiaj. Kierowcy, którzy
mają auta napędzane olejem napę-
dowym zapewne przecierają oczy
ze zdumienia wjeżdżając na stację
benzynową. Podwyżki cen mają się
jednak w najbliższym czasie uspo-
koić.
- Na szczęście dla kierowców sytua-
cja na rynkach międzynarodowych
jest obecnie korzystna dla tan-
kujących. Spadają notowania ropy
Brent na giełdzie w Londynie, co w
przypadku benzyny powinno

przełożyć się na obniżkę cen na sta-
cjach. W przypadku diesla bardziej
spodziewamysię zahamowania pod-
wyżek, choć niewielkie (kilkugro-
szowe) spadkowe korekty na tych

stacjach, które w ostatnim czasie
mocno podniosły ceny, też są
możliwe – dodaje Grzegorz Ma-
ziak.
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Diesel dużo droższy od benzyny.
Czy ta tendencja się utrzyma?
Od jakiegoś czasu na stacjach paliw możemy zauważyć bardzo duży skok cen za olej napędowy. Analitycy twierdzą jednak, że
sytuacja powinna się uspokoić.

Nasze działania są odpowiedzią na
przeobrażenia dokonujące się w
ostatnich latach w zakresie zadań i
funkcji jakie pełni biblioteka pub-
liczna w Polsce. - Celem naszym
jest podtrzymanie dotychczasowej
pozycji Biblioteki, z jednoczesnym
rozwojem w kierunku wyznaczo-
nym przez nowe trendy w bibliote-
karstwie. Priorytetem w pracy
biblioteki jest zagwarantowanie
dobrej jakości usług czytelniczych i
kulturalnych adresowanych do
użytkowników, wsłuchiwanie się w
ich potrzeby i oczekiwania- mówi
Halina Kirjew, kierownik GBP w
Światkach.

Kursy i spotkania
W ostatnich latach oferta biblio-
teki została wzbogacona o wiele
nowych działań, w tym działania
związane z promocją czytelnictwa.
Organizujemy akcje i konkursy
czytelnicze, spotkania autorskie i
tematyczne. Ostatnio gościli u nas
autorzy książek m.in. K. Beśka, K.
Petek, I. Sowa, H. Kowalewska, K.

Kalicińska, K. Enerlich, M. Ula-
towska, J. Skowroński, G. Kas-
depke, W. Drabik, A. Grabowska,
R. Zieliński, Anna Osowska.
Biblioteka zaprasza mieszkańców
na koncerty, wernisaże, spektakle
teatralne oraz imprezy organizo-
wane w plenerze łączące w sobie
elementy kultury, tradycji, historii,
sportu i rekreacji (dożynki, jar-
marki, pikniki, gry terenowe, rajdy
piesze i rowerowe). Prowadzi cy-
kliczne warsztaty artystyczne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych: ce-
ramiczne, rzeźbiarskie (podczas
których wykorzystujemy profesjo-
nalne wyposażenie np. piec do
wypału ceramiki, koło garncar-
skie, dłuta i ławki rzeźbiarskie …);
linorytu, filcowania, decoupage,
batiku, haftu, szycia i szydełkowa-
nia oraz kulinarne.
W bibliotece organizowane są
kursy z zakresu obsługi kompu-
tera, posługiwania się pocztą elek-
troniczną i przeszukiwania zaso-
bów internetowych oraz korzysta-
nia z usług e-administracji ze

szczególnym uwzględnieniem se-
niorów. W ostatnim czasie biblio-
teka pozyskała fundusze na zakup
nowoczesnego sprzętu kompute-
rowego w ramach programu
„Kraszewski. Komputery dla Bib-
liotek”.

Spotkania z historią
To w budynku świątkowskiej bib-
lioteki odbywają się spotkania
„Klubu Kreatywnych Babeczek”,
spotkania dziecięcego klubu czy-
telniczego „Mola Książkowego”,
klubu czytelniczego dla dorosłych
„Między Wierszami”, koła przy-
rodniczego oraz historycznego -
pasjonatów historii i epoki napo-
leońskiej. Jednym z ostatnich
działań koła historycznego - pas-
jonatów historii i epoki napoleoń-
skiej była realizacja projektu „Na
Szlaku Napoleońskim - 210 rocz-
nica pobytu Napoleona na War-
mii”. W ramach tego projektu
zorganizowano m.in. imprezę ple-
nerową - Piknik Napoleoński.
Biblioteka gromadzi dokumenty,

mapy, zdjęcia, materiały ikonogra-
ficzne, zabytkowe przedmioty i
sprzęt użytkowy. Zbiory i infor-
macje, opracowane przez history-
ków i pasjonatów historii,
wykorzystywane są m.in. do two-
rzenia oprawy oraz klimatu wielu
imprez organizowanych przez
Bibliotekę.
-100 rocznicę odzyskania niepo-
dległości przez Polskę połączyliśmy
z 250 rocznicą uruchomienia po-
czty na Warmii przez biskupa Ig-
nacego Krasickiego, ponieważ
Biblioteka w wielu swoich działa-
niach od lat promuje nasz region –
Warmię- podkreśla z dumą Ha-
lina Kirjew.

Dla niepodległej
W niedzielę 11 listopada 2018 r.
o godz. 12:00 Biblioteka razem
ze Stowarzyszeniem Sympaty-
ków Filatelii Maltańskiej z
Olsztyna zorganizowała spotka-
nie patriotyczne. W programie
spotkania m.in. odbyło się
wspólne odśpiewanie hymnu

narodowego, wernisaż wystawy,
przedstawienie „Pereł Domi-
nium Warmińskiego” napisa-
nego przez prof. Stanisława
Achremczyka, inscenizacja z
okazji 100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę w
wykonaniu młodzieży ze Szkoły
Podstawowej w Świątkach oraz
poczęstunek i rozmowy przy
kawie.
15 listopada pracownicy Biblio-
teki wyjeżdżają do Domu Oświa-
towego Biblioteki Śląskiej do
Katowic na spotkanie finałowe –
konferencję „Pola widzenia
książki”.
W 2017 r. Biblioteka dostała za-
proszenie do udziału w projekcie
jako partner.
Spotkanie 15 listopada jest zwień-
czeniem wielomiesięcznych dzia-
łań zespołu Biblioteki Śląskiej
oraz jej partnerów (z kraju oraz
zagranicy).
W ramach spotkania odbędą się

wykłady dotyczące designu książ-
ki i wizerunku nowoczesnej bib-
lioteki, wycieczka miejska i
wystawa. Ponadto przedstawione
zostaną efekty projektu oraz spot-
kania i prezentacje partnerskich
instytucji.

Nowa siedziba
Odliczmy dni do odbioru tech-
nicznego nowej siedziby BIB-
LIOTEKI -

21 grudnia tuż, tuż …
Inwestycja powstała dzięki pozys-
kanym przez Bibliotekę fundu-
szom w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa
– Priorytet 2 „Infrastruktura Bib-
liotek 2016-2020” ze środków fi-
nansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z budżetu państwa
oraz dzięki środkom finansowym
z budżetu gminy.

rad

Nowa siedziba biblioteki w Świątkach wszystkim doda skrzydeł
Często słyszymy pytania – czy czytelnictwo spada? – czy ktoś jeszcze czyta książki? Co jest obecnie największym wyzwaniem
w Polsce w kontekście bibliotek publicznych? Jeżeli chodzi o czytelnictwo w naszej bibliotece zauważamy systematyczny wzrost,
szczególnie wśród osób dorosłych i dzieci, może wynika to z tego, że kładziemy duży nacisk na zakup nowości wydawniczych.
Czytelnicy to widzą i doceniają.

Nowa biblioteka w Świątkach

Rośnie cena oleju napędowego

REKLAMA

Serdecznie dziękuję Pań-
stwu za udział w wyborach
samorządowych. Szczegól-
ne podziękowania kieruję
do osób, które obdarzyły
mnie po raz kolejny swoim
zaufaniem. Daliście Pań-
stwo dowód, że dotychcza-
sowa praca Urzędu Gminy
w Świątkach pod moim
kierownictwem przyniosła
wymierne efekty. Jestem
zaszczycony, że daliście mi
Państwo mandat zaufania
na kolejne lata.

Pragnę służyć Państwu
swoją pracą, wiedzą i doś-
wiadczeniem. Zdaję sobie
sprawę, że jest jeszcze wie-
le do zrobienia. Będziemy pracować, wsłuchując się w Wasze po-
trzeby, uwzględniając przy tym możliwości Gminy. Uczynię
wszystko aby spełnić Wasze oczekiwania związane z rozwojem Na-
szej Małej Ojczyzny.

Nowo wybranym Radnym gratuluję i życzę sukcesów w sprawo-
waniu mandatu.

Jestem przekonany, że wspólnie będziemy robić wszystko żeby na-
sza gmina nie utraciła tempa i możliwości rozwoju.

Z kolei Radnym, których kadencja dobiega końca składam serdeczne
podziękowania za bardzo dobrą współpracę, która umożliwiła za-
początkowanie i zrealizowanie wielu pozytywnych zmian przy-
czyniających się do rozwoju naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku
Sławomir Kowalczyk
Wójt Gminy Świątki

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Świątki!

Sławomir Kowalczyk, Wójt Gminy
Świątki
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AUTO-MOTO SPRZEDAM
DACIA Logan kombi 1.5 DCI, 2006r,
502-266-604.
OPEL Movano, 511-598-049.
RENAULT Espace 3, 2,016V, 140km
(2001r) srebrny, swieżo sprowadzony,
508-295-260.
RENAULT Thalia 1,5 CDI, 2002r, srebr-
ny, pali max 4,5 oleju napędowego, tab-
lice rej. 01...w cenie razem, 4.000zł,
695-369-667.

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
POSZUKUJĘ pokoju do wynajęcia w
weekendy lub dłuższy okres z oddziel-
nym wejściem w Olsztynie. Proszę o
sms.Tel.727243487.
M-1 ul. Poranna (Gutokow) Olsztyn,
umeblowane, 728-330-315.
M-2, 519-436-222.
POKÓJ panu, osobne wejście, 602-133-
206.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
DOMEK wolnostojący 100 m2, 2008 r
budowy do zamieszkania na działce
600 m2 zagospodarowanej i ogrodzonej
w Stębarku gmina Grunwald tel. 89
527 74 86.
39 M2, Olsztyn, ul. Zamenhofa. Blok IIp,
do remontu, balkon, piwnica, centralne
ogrewanie. Okazyjna cena 167.000zł,
732-596-420.
63 M2 na I piętrze. Mieszkanie bez-
czynszowe z garażem, z pomieszczeniem
warsztatowym i ogródkiem obok bloku.
8 km od Olsztyna w Łęgajnach, cena
109.000zł, 732-596-420.
ALBO sprzedam lub zamienię zabudo-
wania mieszkalne do remontu na działce
8 arów + obok działkę 11 arów w cen-
trum Sząbruka, Kościół, szkoła, sklepy,
przystanek „OK”, blisko 2 jeziora, lasy,
stacja PKP, 300tys.zł., 694-369-667.
ATRAKCYJNIE położona działka na
skraju lasu w Stawigudzie o pow. 6330m2
42zł/m2) z wydajnymi warunkami za-
budowy na trzy budynki mieszkalne
wolnostojące (woda, prąd, gaz, kanali-
zacja). Posiadam również inne działki,
603-646-373.
DOM w Gryźlinach. Duży 200m2 po ge-
neralnym remoncie, położony z dala od
innych zabudowań, blisko rzeki.
329000zł, 794-000-000.
DZIAŁKA budowlana w Stawigudzie
1100m2 (wszystkie media), 125 tys.zł.,
603-646-373.
GOSPODARSTWO rolne (23ha) z za-
budowaniami 460 tys.zł. (gmina Cho-
rzele, woj. Mazowieckie), 603-646-373.
DZIAŁKA ogrodnicza Wójtowa Rola, z
bogatym nasadzeniem, szklarnią, drzew-

kami owocowymi, sprzedam+druga
działka gratis, 606-151-917.
MIESZKANIE 2-pokojowe 48,3m2 na 7
piętrze, przy al.Warszawskiej, rozkłado-
we, dwustronne (218 tys.zł). Czynsz
260zł na miesiąc, 602-646-373.
MIESZKANIE gotowe do zamieszkania
od zaraz (gotowe pod klucz)- przedpo-
kój, kuchnia, garderoba, łazienka, pokój
dzienny, sypialnia, komórka lokatorska-
68m2, 279.000zł, Olsztyn, ul.Zimowa2,
601-538-010.
MIESZKANIE na parterze w bloku, z
piwnicą, gotowe do wprowadzenia. Bli-
sko jezioro, sklepy, apteka, szkoła, 15min
od Olsztyna. Cena 74.000zł do nego-
cjacji, 732-596-420.
ŚWIĄTKI domek wolnostojący 70m2,
działka 714m2 lub zamiana na miesz-
kanie 1 pokojowe lub większe w Olszty-
nie, bezpośrednio właściciel, (89)530-54-
79.
SPRZEDAM posiadłość w Węzinie,
pow.elbląski. Cena do uzgodnienia, 517-
642-584.
NOWE mieszkanie wykończone pod
klucz. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. Odrębne wejście, parter.
47,65m2, osiedle Oaza, ul.Zimowa 2,
Olsztyn, 199000zł, 601-538-010.

NAUKA
NAUKA obsługi komputera w miej-
scowość Bartoszyce. Tel 572 935 184.

RÓŻNE SPRZEDAM
OSIOŁKA 5 miesięcy,samiec sprzedam
691 922 145.
16,80zł blachy na dachy, 505-931-138.
DREWNO opałowe, gałęziówka iglasta
100zł za mp z dowozem, gałęziówka gra-
bowa 150zł za mp, 606-958-843.
KRAJZEGA 7,5KW używana 1500zł,
Krajzega Rema Reszel 2,2KW, 360v,
CENA 800zł, 606-958-843.
ŁUPARKĘ świdrową do drewna, 606-
958-843.
MASZYNY stolarskie, 602-459-611.
MEBLE używane, tapczaniki, kuchenne,
606-886-385.

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.

PRACA DAM
OPIEKUNKA osób starszych w Nie-
mczech. Zarób do 1700 euro netto+PRE-
MIA świąteczna. Czekamy na Ciebie! Tel.
O049 530-751-997 Pflegehelden

OPIEKUNKA osób starszych w Nie-
mczech. Zarób do 1700 euro netto+PRE-
MIA świąteczna. Czekamy na Ciebie! Tel.
O049 530-751-997 Pflegehelden
OPIEKUNKA Seniorów w Niemczech.
Teraz atrakcyjne bonusy jesienno-zi-
mowe!Kursy niemieckiego od podstaw
w Mławie. Kontakt 517-175-036, Pro-
medica24.
PILNIE poszukuję opienkunki do star-
szego mężczyzny 4-5 godz.dziennie, 5
dni w tygodni, 500-245-740.
POSZUKUJĘ operatora równiarki dro-
gowej. Najchętniej rencistę, emerytę,
603646372.
ZLECĘ remont sklepu, Olsztyn cen-
trum, ocieplenie, regipsy, podwieszenie,
podwieszany sufit, malowanie, tynko-
wanie, 505-170-534.
SOLIDNA firma zatrudni hydraulika,
604-207-829.
W GOSPODARSTWIE, 516-057-261.
WYNAJMĘ stanowisko fryzjerskie w
Śródmieściu, koszt 700zł, 602-693-491.
ZATRUDNIĘ do pracy w gospodarstwie
przy krowach mlecznych, 605-242-795.
ZATRUDNIĘ kierowcę do przewozu
zwierząt wymagane prawo jazdy kat.C,
Przasnysz, 516-442-684.
MOŻLIWOŚĆ dorabiania dla każdego,
601-649-031, 504-175-182.
DAM pracę w gospodarstwie, zakwate-
rowanie, 500-141-819.
DO pracy w zakładzie mięsnym w
Olsztynie. Doświadczenie niewymaga-
ne. Kontakt w godzinach 8.00-15.00,
(89)307-00-53.
GAZOWNIK, hydraulik, Dorotowo
503-103-703.
MAGDEBURG ścianki działowe karton-
gips, 793-164-163.
NIEMCY murarze, cieśle, malarze, elek-
trycy, spawacze, 601-218-955.

PRACA SZUKAM
CHĘTNIE zaopiekuję się osobą starszą,
niepalącą, samotną lub spokojnym dziec-
kiem, 504-629-330.
MĘŻCZYZNA 45-letni poszukuje pra-
cy w gastronomii, pomoc kuchenna z
możliwością przyuczenia, 669-980-945.

USŁUGI

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.

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem
w każdą sobotę
w Bartoszycach

572 935 184.

ZABIERAM adg, rtv, różne
rzeczy, wanny, meble, piecyki,

odzież, itp.
Tel.: 731-743-001.

ZABIERAM adg, rtv, różne
rzeczy, wanny, meble, piecyki,

odzież, itp.
Tel.: 731-743-001.
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Własna hala nie pomogła siat-
karkom MKS Truso Elbląg
W sobotę 10 listopada siatkarki
MKS Truso Elbląg pod wodzą An-
drzeja Jewniewicza oraz Wojcie-
cha Samulewskiego liczyły na
wygraną we własnej hali. W tym
sezonie młody zespół MKS Truso
Elbląg niejednokrotnie zaskakuje
i wygrywa z silnymi rywalami
grając przy tym ładną siatkówkę.
Niestety w sobotę elblążanki nie
miały szans z rozpędzonymi siat-
karkami UKŻPS Kościan, które
przed sobotnim meczem miały
passę 3 wygranych z rzędu. Swoją
dobrą formę zawodniczki z Koś-
cian podtrzymały również w
Elblągu.
Pierwszy set dawał jednak na-
dzieję dla elblążanek. Początek 1
seta to wyrównana walka. Zawod-
niczki Truso prowadziły nawet 3
punktami. Później to jednak przy-
jezdne zawodniczki skutecznie
punktowały i pierwszą partię
meczu wygrały 18:25.
W drugim secie też tylko początek
był dobry w wykonaniu siatkarek
MKS Truso Elbląg. Od stanu 5:7
zawodniczki z Kościan przy jed-
nym ustawieniu zdobyły aż 7
punktów z rzędu. Przy wyniku
9:19 nadzieję dała Julia Głowacka
zdobywając 3 punkty z serwisu.
Waleczna walka o poprawienie

złego wyniku pozwoliła elblążan-
kom zniwelować przewagę do 6
punktów. Ostatecznie skończyły
drugiego seta 19:25.
Trzeci set trzymał już dłużej w na-
pięciu. Elblążanki mimo złego
przyjęcia w tym secie robiły co
mogły by powalczyć o powrót do
gry. Truso goniło punkty a na tab-
licy często gościł wynik bliski re-
misu. Przy stanie 17:19 to jednak
ponownie rywalki z UKŻPS Koś-
cian przejęły inicjatywę, zdobyły 4
punkty z rzędu i wygrały ostatecz-
nie tę partię 19:25.
Następny mecz elblążanki grają
już w środę 14 listopada o godzi-
nie 16:15 u siebie z UKS ZSMS
Poznań.

Energa MKS Truso Elbląg -
UKŻPS Kościan 0:3 (18:25;
19:25; 19:25)
Truso: Głowacka, Szostak, Mar-
kowicz, Dąbrowska, Czyjak,
Frąckiewicz, Florek (l), Kowalczyk
(l), Dziąbowska, Socha, Tarmase-
wicz, Wąsik, Mierkowska, Mac-
kiewicz.

Coraz gorsza sytuacja Health Re-
volution Elbląg. Czwarta po-
rażka z rzędu
W przeciwieństwie do siatkarek
Truso, które urywają punkty ry-
walkom, gorzej wygląda sytuacja

siatkarzy III ligi Helath Revolution
Elbląg, którzy 11 listopada prze-
grali 4 mecz z rzędu. Po dwóch
wygranych meczach na początku
sezonu z CSiR Pałac Kamienic
oraz GKS Cresovia Górowo
Iławeckie przyszły 4 porażki z
rzędu.
W miniony weekend nasi siatka-
rze mimo ambitnej walki nie byli
w stanie przeciwstawić się rywa-
lom z AZS UWM Olsztyn. Nie
dziwiło to jednak kibiców, gdyż
akademicy z Olsztyna to renomo-
wana drużyna, która w tabeli zaj-
mowała przed tym meczem 2
miejsce.
Drużyna Health Revolution pod-
jęła jednak ambitną walkę już od
pierwszej wymiany. Na początku
spotkania po dobrych akcjach z
obydwu stron na tablicy wyników
widniał wynik 6:7. Później to jed-
nak goście zaczęli uciekać i osta-
tecznie wygrali tego seta 21:25.

W drugiej partii od asa serwiso-
wego rozpoczął punktowanie dla
Health Revolution Łukasz Nej-
drowski. Punktował też w po-
czątkowej fazie Paulo Gliwa. Na
tablicy widniał wynik 5:6 jednak
potem to głównie rywale z
Olsztyna zdobywali punkty przy
sporadycznych dobrych akcjach
elblążan. W efekcie był to set bez

historii, który zakończył się wyni-
kiem 16:25.
Trzeci set dawał dużo nadziei na
odwrócenie trendu dla elblążan.
Zawodnicy z Elbląga kompletnie
zaskoczyli olsztyński zespół.
Punktowali Karol Góralski,
Paulo Gliwa i Piotr Dawid. Do-
datkowo zagrywka Łukasza Nej-
drowskiego i dobry blok elblążan
dał prowadzenie aż 5:0. I to tyle
dobrego dla elblążan. Od tego mo-
mentu to rywale z Olsztyna posta-
wili na mocną zagrywkę,
skuteczny blok i kolejny fragment
gry kończył się 17 punktami dla

akademików z Olsztyna przy 2
punktach zdobytych przez Health
Revolution. U elbląskich zawod-
ników czuć było coraz większą
sportową złość m.in. u libero
Łukasza Markowskiego. Ta oka-
zała się cenna, gdyż zdobył on
punkt bezpośrednio przy przyj-
mowaniu piłki czym zaskoczył ry-
wali i zgromadzonych kibiców.
Health Revolution walczył ambit-
nie do końca, ale straty udało się
zniwelować tylko do wyniku
16:25.

Przed elblążanami teraz dwa
mecze wyjazdowe z SMS Ostróda

oraz Jurandem Barciany. W
Elblągu zagrają dopiero w grud-
niu, 2 grudnia mecz z KPS Gietrz-
wałd.
Health Revolution Elbląg - AZS
UWM Olsztyn 0:3 (21:25; 16:25;
16:25)
Elbląg: Gliwa, Nejdrowski, Łaskow-
ski, Góralski, Miąsko, Markowski (l),
Masny(l),Lamp,Myśliński,Bieliński,
Strzyżewski,Dawid,Kłos,Kownacki.
Olsztyn: Kozłowski, Dębowski,
Naczk, Deptuła, Śliwiński, Łakaty-
szewski, Antończyk (l), Dębski,
Dawid, Brzozowski (l), Żywalewski,
Romot, Kozłowski. barest

Elbląscy siatkarze i siatkarki bez wygranych. Porażki bez
wygranego seta
W Elblągu w weekend dominowała siatkówka, gdyż obydwie elbląskie drużyny grały u siebie. Nie-
stety zarówno siatkarki MKS Truso Elbląg jak i siatkarze Health Revolution Elbląg nie sprostali przy-
jezdnym i przegrali pojedynki bez wygranych setów.

Turniej odbył się 9 listopada 2018
r. w Olsztynie. Uczestniczyło w
nim dziesięć 3 osobowych drużyn
ze szkół ponadgimnazjalnych.
Składał się z 3 konkurencji: strze-
lania z broni pneumatycznej w
postawie stojącej, testu wiedzy

historycznej o tematyce niepo-
dległościowej (lata 1915-1923)
oraz wieloboju sprawnościowego
(koperta, bieg 10×10, sztafeta
zręcznościowa).
Patronat honorowy nad turniejem
objął wojewoda warmińsko-ma-

zurski p. Artur Chojecki, który
ufundował puchary dla najlep-
szych zespołów. Organizatorem
turnieju był Klub Garnizonowy w
Olsztynie, przy współpracy z Za-
rządem Wojewódzkim LOK oraz
Urzędem Miasta Olsztyna.
Zwycięska drużyna zdobyła I
miejsce w zawodach strzeleckich,
II miejsce w teście wiedzy histo-
rycznej. Indywidualnie I miejsce
w zawodach strzeleckich w gru-
pie chłopców zdobył Kacper Sub-
ocz, a III w grupie dziewcząt We-
ronika Stapel.
W turnieju uczestniczyła rów-
nież 2 drużyna ,,Odzieżówki’’ w
składzie: Julia Kaczmarczyk, Ma-
ciej Sośnicki, Dawid Sobierajski.
W klasyfikacji generalnej zdo-
była IV miejsce, a w zawodach
strzeleckich III. Indywidualnie
III miejsce w zawodach strzelec-
kich zdobył Maciej Sośnicki.
Głównym celem turnieju było
kształtowanie postaw patriotycz-
nych oraz podnoszenie wiedzy
historycznej, sprawności fizycznej
i umiejętności obronnych.
Uczniów przygotowywali nau-
czyciele: Jarosław Puszko oraz
Piotr Szamocki, który był opie-
kunem zespołów. red

Uczniowie ZSP nr 2 w Bartoszycach
wygrali Wojewódzki Turniej z okazji
Święta Niepodległości

Przed 16 kolejką grupy pierwszej
trzeciej ligi, Sokół i Znicz zajmo-
wali wspólnie szóste miejsce w li-
gowej tabeli. Był to więc niezwykle
ważny mecz. Od początku na bo-
isku dominowali ostródzianie.
Już w 11 minucie Sokół wyszedł
na prowadzenie. W polu karnym
faulowany był Łukasz Siedlik, a
gola z rzutu karnego strzelił Mar-
cin Kajca.
W pierwszej połowie ostródzia-
nie mieli jeszcze kilka dobrych
okazji do zdobycia gola, ale bra-
kowało skuteczności. Sytuacje
mieli Kajca, Broź i Siedlik, ale nie
potrafili pokonać bramkarza
gości. Druga połowa dosyć nie-
spodziewanie rozpoczęła się od

ataków Znicza. To przyniosło
efekt i w 54 minucie goście wy-
równali, również po strzale z
rzutu karnego. Bramka ta nie
załamała ostródzkiej drużyny.
Już trzy minuty później Sokół
wyszedł na prowadzenie. Piłkę w
pole karne dośrodkował Tomasz
Kowalski, a z bliskiej odległości
do bramki wpakował ją Mateusz
Broź, który powrócił do pierw-
szej drużyny, po kilku miesiącach
spędzonych w rezerwach ostró-
dzkiego klubu. Widać, że jest to
zawodnik, który ma spore umie-
jętności i był sporym wzmocnie-
niem ostródzkiej dru-żyny.
W następnych minutach mecz się
wyrównał, ale żadna z drużyn nie

potrafiła strzelić bramki. W 80
minucie goście grali już w dzie-
sięciu. Michał Kossyk zatrzymał
wychodzącego na czystą pozycję
Mateusza Brozia i otrzymał drugą
żółtą kartkę. W ostatnich minu-
tach meczu, goście próbowali
jeszcze, po wrzutkach w pole
karne wyrównać, ale nie przy-
niosło to rezultatu. Ostatecznie to
Sokół zasłużenie wygrał 2:1.
Był to przedostatni mecz rundy
jesiennej. Teraz przed Sokołem
jeszcze spotkanie z ostatnim w ta-
beli ŁKS-em Łomża, i jeżeli
ostródzianie wygrają to spotkanie,
to zakończą rundę w ścisłej
czołówce.

raf

Sokół Ostróda wygrał bardzo
ważny mecz
Sokół Ostróda na własnym boisku pokonał drużynę Znicza Biała-Piska. Był to niezwykle ważny
mecz dla układu tabeli. Drużyna ZSP nr 2 w Bartoszycach w składzie: Weronika Stapel, Kacper Subocz, Jakub Kapa-

najko zwyciężyła w XIII Wojewódzkim Turnieju Rekreacyjno-Sportowym z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości i zdobyła główną nagrodę- płaskorzeźbę marszałka J. Piłsudskiego.

Truso UKZPS Kościan

Zwycięska drużyna z Bartoszyc

Sokół Ostróda
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Co kilka miesięcy sytuacja się powtarza. Prezes Stomilu Olsztyn prosi Radę
Miasta Olsztyna o dokapitalizowanie spółki, ponieważ brakuje pieniędzy
na funkcjonowanie klubu. Rada te pieniądze przyznaje, jednak jest to tak
naprawdę tylko kropla w morzu potrzeb. W Stomilu od czasu kiedy ze
sponsorowania wycofała się Galeria Warmińska co roku jest ten sam pro-
blem – brakuje pieniędzy.
W klubie jest kilku małych sponsorów, jest kilku większych, jest również
firma Budimex, ale to nie wystarcza. Ten sezon miał być jednak zupełnie
inny. Stomil w poprzednich rozgrywkach rzutem na taśmę utrzymał się
w pierwszej lidze, a dodatkowo wywalczył wielkie, jak na ten klub, pie-
niądze z Pro Junior System, które miały sprawić, że klub w końcu będzie
mógł normalnie funkcjonować. Dzieje się jednak inaczej.
Jakiś czas temu nowy prezes Maciej Radkiewicz zwołał konferencje pra-
sową, podczas której rozpoczął akcję „Ratujmy nasz Stomil”, ponieważ klub
miał ogromne długi, o których prezes nie wiedział przyjmując to stano-
wisko. Stomil zadłużony jest praktycznie wszędzie, począwszy od byłych
piłkarzy, a skończywszy na restauratorach czy hotelarzach. Po raz kolej-
ny w ostatnich latach, to kibice poprzez wpłatę pieniędzy mieli pomóc w
ratowaniu klubu. Oni jak zawsze spisali się wspaniale, ale to niestety nie
wystarcza.
Zadłużenie klubu, to nie jedyny problem. Drugi i to bardzo poważny jest
taki, że Stomil nie ma pieniędzy, żeby wypłacić wynagrodzenie zawod-
nikom czy pracownikom klubu. Przepisy PZPN są takie, że jeżeli zawodnik
przez dwa miesiące nie dostaje wynagrodzenia, to może się starać o roz-
wiązanie kontraktu z winy klubu. W Olsztynie zawodnicy mogliby to ro-
bić, ale na razie do tego nie doszło. Pieniądze, które Stomil otrzyma z mias-
ta, w części mają zostać przeznaczone, właśnie na pensje dla piłkarzy i pra-

cowników klubu.
Sytuacja, praktycznie jak co roku, nie jest kolorowa. Co roku wszystkie
osoby, którym olsztyński klub leży na sercu, zadają sobie pytanie, kiedy
w końcu w tym klubie będą normalne warunki do uprawiania piłki nożnej?
Na to pytanie raczej w najbliższym czasie odpowiedzi nie poznamy .
W klubie nie tylko problemy finansowe mogą niepokoić, ale również i spor-
towe. Zaskakująca była zmiana trenera. W poniedziałek 15 październi-
ka, podczas konferencji prasowej zadaliśmy prezesowi pytanie o ewen-
tualne zwolnienie Kamila Kieresia i odpowiedź była następująca: - Nie
wyobrażam sobie, żeby trener Kamil Kiereś nie mógł liczyć na pełne moje
poparcie, tym bardziej, że całkiem niedawno uratował pierwszą ligę dla na-
szego klubu. Uważam, że jest bardzo dobrym trenerem. Wiele klubów w swo-
jej historii przeżywało kryzysy, a ja jestem pewny, że my szybko z tego kry-
zysu wyjdziemy. Chwała za to, trenerowi, że w tak trudnych warunkach da-
wał i daje nam dobre wyniki.
Co się później wydarzało? Trzy dni później Zarząd Stomilu Olsztyn wy-
dał komunikat, że Kamil Kiereś nie jest już trenerem olsztyńskiej
drużyny. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Sprawa po-
toczyła się dziwnie szybko, zwłaszcza, że już następnego dnia jako nowego
trenera ogłoszono Piotra Zajączkowskiego. Jest to trener, który dotych-
czas nie miał praktycznie żadnych sukcesów trenerskich, ale jako jedy-
ny z naszego województwa posiada licencję na prowadzenie pierwszoli-
gowego klubu.
Zbyt dużo w grze Stomilu od tego czasu się nie zmieniło. Olsztyński klub
dalej gra bardzo rwany futbol. Są momenty gry, w których przyciskają prze-
ciwnika, ale sporo jest też takich, w których olsztyńscy piłkarze bardzo
się gubią. W wywiadach po meczach często przewijają się słowa, że głowa

nie jest pusta od problemów, a to sprawia, że nie ma odpowiedniej kon-
centracji. Nie ma się też co temu dziwić. Każdy kto chodziłby do pracy
i nie dostawał za nią pieniędzy miałby problem, żeby odpowiednio się skon-
centrować na wykonywaniu swoich obowiązków.
I na koniec wrócimy do postawionego pytania „Jak długo to jeszcze po-
trwa?”. Jest to chyba jeden z ostatnich momentów, w którym klub można
doprowadzić do porządku. Jeżeli podczas tego sezonu nie uda się tego zro-
bić, to potem może być za późno. Jeżeli Stomil spadłby do drugiej ligi, to
wtedy raczej już by się nie podniósł. Na razie jednak sytuacja w tabeli nie
jest bardzo zła, więc klub musi zrobić wszystko, żeby piłkarze mieli czys-
te głowy i mogli skupić się tylko i wyłącznie na grze w piłkę, a wtedy wy-
niki na pewno będą lepsze. raf

Maciej Radkiewicz, prezes Stomilu Olsztyn

Stomil znowu dostał pieniądze od miasta. Jak długo to jeszcze potrwa?
Pięćset tysięcy złotych otrzymał Stomil Olsztyn z budżetu miasta Olsztyna. Pytanie tylko, jak długo jeszcze będą trwały problemy olsztyń-
skiego klubu.
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