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WSZEDŁ PRZEZ
OKNO I WSZCZĄŁ
AWANTURĘ. TRAFIŁ
DO POLICYJNEJ CELI

Zatrzymaniem w policyjnym
areszcie zakończyła się inter-
wencja domowa przeprowa-
dzona wobec 54-letniego
mieszkańca Ornety. Pijany
mężczyzna wszedł do domu
partnerki przez okno i uderzył
ją z pięści w twarz. Policjanci
objęli rodzinę procedurą Nie-
bieskiej karty.

18 kwietnia kilka minut przed
godziną 23.00 oficer dyżurny
lidzbarskiej policji przyjął
zgłoszenie o awanturze domo-
wej, która miała miejsce w
mieszkaniu na terenie Ornety.
Funkcjonariusze ustalili, że
sprawcą interwencji był 54-latek.
Jak się okazało, mężczyzna
chwilę wcześniej wybił szybę w
oknie mieszkania partnerki,
przez które następnie wszedł do
środka pomieszczenia.

Mężczyzna podszedł do łóżka
śpiącej partnerki i bez powodu
uderzył ją z pięści w twarz. Po-
krzywdzona natychmiast wzięła
telefon i zawiadomiła policjan-
tów.

W trakcie interwencji mężczy-
zna nadal zachowywał się agre-
sywnie wobec swojej partnerki.
Policjanci odizolowali od niej pi-
janego 54-latka. Mężczyzna zos-
tał zatrzymany w policyjnym
areszcie. Funkcjonariusze obję-
li rodzinę procedurą tzw. Nie-
bieskiej karty. Teraz funkcjo-
nariusze sprawdzą sytuację ro-
dziny.
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KRONIKA
POLICYJNA

-Otwarte Fundusze Emerytalne były
stopniowo likwidowane przez ostat-
nie dziesięć lat. W tej chwili już nie
spełniają swojej roli. Po pierwsze
wpływa tam rocznie mniej składek
niż z tego systemu przekazywanych
jest do ZUS-u. Po drugie OFE mogą
inwestować w zasadzie tylko w akcje,
a to jest forma zbyt ryzykowana dla
emerytów. Uważam, że portfel inwe-
stycyjny, powinien być bardziej
zrównoważony, czyli zawierać akcje
i obligacje. W miarę zbliżania się do
emerytury, tych obligacji emeryci po-
winni mieć więcej, a akcji coraz
mniej – powiedział Jeremi Morda-
sewicz z Konfederacji Lewiatan.
Obecnie w OFE zgromadzonych

jest 162 miliardów złotych, wszyst-
kie tepieniądze,przekazanebędąna
prywatne indywidualnekontaeme-
rytalne członków OFE lub na ich
subkonta w ZUS. Skoro OFE ma
blisko 16 milionów członków, to
łatwo policzyć, że obecnie na
każdego z nich przypada średnio 10
tysięcy złotych oszczędności. Środki
te będzie można wykorzystać do-
piero po osiągnięciu wieku emery-
talnego.

Budżet zgarnia część puli
Państwo z tego przekształcenia
również chce mieć korzyści. Pre-
mier Mateusz Morawiecki poinfor-
mował, że zostanie pobrana tzw.

opłata przekształceniowa. Będzie
ona pobierana od kwot przekaza-
nych na Indywidualne Konto Eme-
rytalne. Wynosi ona 15% pieniędzy
zgromadzonych w OFE. Pobrane
pieniądze w całości trafią do
budżetu państwa.
Ekspert Konfederacji Lewiatan wy-
jaśnia natomiast, że obojętnie czy
zdecydujemy się przekazać nasze
oszczędności emerytalne na IKE
czy do ZUS-u, to i tak prędzej czy
później podatek trzeba będzie
zapłacić.- Kiedy pieniądze są prze-
kazywane z sektora publicznego do
prywatnego, to od razu pobierany
jest podatek. Jeżeli pieniądze nato-
miast przekazujemy do ZUS-u, to w

momencie przekazania, nie płacimy
podatku, czylina kontaw ZUS-ie zo-
stanie przekazana cała kwota. Nato-
miast w momencie, w którym osoba
przejdzie na emeryturę, to wtedy ten
podatek zapłaci, zgodnie ze stawką
podatku dochodowego, która wtedy
będzie obowiązywać.
Jeremi Mordasewicz uważa, że te
zmiany są dobrym krokiem do od-
budowy zaufania.- Politycy zde-
montowali tę część kapitałową
powszechnego systemu emerytalnego
i w tej sytuacji, za racjonalne uznaje
przekazanie pieniędzy zgromadzo-
nych w OFE na Indywidualne Konta
Emerytalne. To zapewni stabilizację
i przetnie spory, co do tego, czy te pie-

niądze są publiczne, czy prywatne.
Mam nadzieje, że pozwoli to również
odbudować zaufanie, do instytucji,
w których oszczędzamy na emery-
turę.
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Koniec Otwartych Funduszy Emerytalnych

Trzeba jednak powiedzieć, ze wybór
satyryka na ojca narodu to w polity-
ce nic nowego. Taki scenariusz zda-
rzeń przedstawił między innymi Bar-
ryLevinsonwswoimfilmie„Człowiek
roku ” z 2006 roku. W tej hollywo-
odzkiej produkcji do wyścigu prezy-
denckiego staje, grany przez Robina
Williamsa,TomDobbs–prezenter te-
lewizyjny znany z uszczypliwej kry-
tyki polityki i polityków. I też odnosi
sukces. Przykładów z życia nie trze-
ba szukać daleko. Także w naszej po-
lityce zdarzają się tego typu kariery.
Jako pierwszy w III RP skutecznie

połączył politykę z kabaretem Janusz
Rewiński,. W wyborach w 1991 roku
jego „śmieszna” Polska Partia Przy-
jaciół Piwa uzyskała względnie wy-
sokie poparcie, co pozwoliło zasiąść w
ławach poselskich szesnastu przed-
stawicielom tego ugrupowania. Jed-
nak kariera parlamentarna „Siary”
nie trwała długo, bo z chwilą wejścia
do polityki żarty się kończą – „jeśli
wszedłeś między wrony, musisz kra-
kać tak jak one”. Polityczna scena ka-
baretowa rządzi się swoimi prawami
i w zasadzie zarezerwowana jest dla
polityków, a nie dla zawodowych

satyryków.
Przekonał sięo tymw1995rokuinny
znany polski kabareciarz – Jan Piet-
rzak,któryzhasłem„Pietrzaknapre-
zydenta, lepiej nie będzie, ale na
pewno weselej!”, ubiegał się o naj-
wyższy urząd w państwie. Ostatecz-
nie uzyskał jednak niewiele ponad je-
den procent głosów, co dało mu 10
miejsce na liście 13 kandydatów. Te
ponad 200 tys. głosów oddanych
wówczas na niego można ocenić
dwojako: jeżeli jego udział w wybo-
rach był dla żartu, to był to sukces,
jeżeli na poważnie – to klęska po-

twierdzająca tezę, że Stańczyk nie po-
winiensięubiegaćotron.Conieozna-
cza jednak, że nie może próbować
swych sił.
Uczestnicy kampanii politycznych,
którzy z założenia nie chcą być trak-
towani na serio, zawsze mogą liczyć
na poparcie społeczne. Tym większe,
imbardziejwkurzającawyborcówjest
aktualnapolityka.Dlategoteż,można
byrobićzakładynatematsukcesuRo-
berta Górskiego, lidera Kabaretu
Moralnego Niepokoju, gdyby tylko
zdecydował się na start w przy-
szłorocznej kampanii prezydenckiej.
Kwalifikacje ma zdecydowanie więk-
sze niż niejeden z kandydatów. Prze-
cież przez długi czas był Premierem,
obecnie z powodzeniem pełni funk-
cję Prezesa, więc w polityce „siedzi”
od lat i wie o niej sporo. Do tego jest
też świetnym kabareciarzem, co po-
twierdzają tłumywidzównajegowy-

stępach.Możewięcbytakrzucićhasło
– „Górski Prezydentem – na pewno
będzie weselej!”.
Wprawdzie brak satyryków w pol-
skim parlamencie czy w pałacach
władzy nie oznacza, że w naszej po-
lityce jest smutno, jednak poziom
humoru naszych wybrańców jest
często żenujący, a o „kawałach” jakie
robią nam - swoim wyborcom,
można by książki pisać.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Otwarte Fundusze Emerytalne przechodzą do historii. Wszystkie pieniądze w nich zgromadzone mają trafić na prywatne, indywidualne
konta emerytalne lub do ZUS-u.

Z kabaretu do polityki
Wybór Wołodymira Zełenskiego na urząd prezydenta Ukrainy z pewnością jest ciekawym wydarzeniem
w świecie polityki. Zwłaszcza, że na tego komika i gwiazdę popularnego programu telewizyjnego „Sługa
Narodu” zagłosowało około trzech czwartych wyborców, co pozwoliło mu zdeklasować rywala – ubie-
gającego się o reelekcję Petro Poroszenkę.

Jednym z argumentów Jarosława
Kaczyńskiego (i jego zwolenników),
który obecnie jest za „europejskimi
płacami, a nie za europejskimi ce-
nami” jest sytuacja u naszych
południowych sąsiadów. „Słowacy
masowo robią zakupy w Polsce”, bo
po wprowadzeniu euro mają tylko
gorzej.
Ta diagnoza stanu gospodarki tego
kraju ma długą historię. Już w mar-
cu 2009 roku prezes PiS mówił:
„Można się przyjrzeć jak się leci sa-
molotem z powietrza Słowacji. Zo-
baczyć, ile tam się świateł pali w po-
równaniu na przykład z Polską?”.
Jak się wówczas okazało, sam J.
Kaczyński tego nie doświadczył, ale
o rzekomych ciemnościach nad tym
krajem spowodowanych biedą po

wprowadzeniu euro, miał usłyszeć od
jakiegoś znajomego. Szkoda, że lider
największej obecnie partii, były pre-
mier, swoją wiedzę o gospodarce
opiera na takich „danych” makroe-
konomicznych.
Warto więc sprowadzić dyskusję o
euro w Polsce na tory merytorycznej
dyskusji ekonomicznej, opartej na
rzetelnych danych, także tych do-
tyczących naszych sąsiadów.
A jak pokazują badania, po dzie-
sięciu latach od wprowadzenia euro
ponad 3/4 Słowaków jest z tego
faktu zadowolonych (dla porówna-
nia, unijna średnia to trochę ponad
60 proc.). Bo i powodów do nieza-
dowolenia ze wspólnej waluty raczej
nie mają.
Zamiana korony słowackiej na euro,

której dokonano 1 stycznia 2009
roku nie spowodowała praktycznie
zmiany cen. Efekt złowieszczego ich
zaokrąglania „w górę” (tzw. efekt
„cappuccino" we Włoszech, „chleba
i piwa" w Niemczech czy „bagietki”
we Francji) wyniósł na Słowacji ok.
0,3 punktu procentowego. Jednak ten
chwilowy wzrost inflacji, został szyb-
ko „zlikwidowany” (podobnie jak w
innych krajach wprowadzających
nową walutę). Od momentu przy-
jęcia europejskiej waluty, ceny na
Słowacji wzrosły łącznie o ok. 12
proc. podczas, gdy w Polsce w tym sa-
mym czasie, przeciętnie o 18 proc..
O ile można się spierać jak bardzo
pozytywny wpływ miało wprowa-
dzenie euro na
słowacką gospodarkę, na pewno
jednak rozwijała się ona w ciągu
ostatnich dziesięciu lat zdecydowa-
nie szybciej niż siostrzanej Republi-
ki Czeskiej, która nadal obstaje przy
swojej koronie. Bratysława zdecy-
dowanie nie jest już ubogim krew-
nym Pragi.

Jednak nie tylko euro jest motorem
napędzającym tamtejszą gospodar-
kę. Na słowacki sukces składają się
bowiem przede wszystkim proryn-
kowe reformy i stabilna polityka
gospodarcza, które tworzą pozy-
tywny klimat do inwestowania i
prowadzenia tam biznesu (o czym
doskonale wie wielu polskich przed-
siębiorców rejestrujących swoje fir-
my w tym kraju, korzystając z pro-
stszych przepisów, niższych podatków
i… euro). PKB na mieszkańca na
Słowacji wynosi już niewiele ponad
80 proc. średniej UE, jest więc wyższy
niż w przypadku większości innych
krajów w Europie Środkowej i
Wschodniej. To przekłada się na po-
ziom życia Słowaków.
Skoro jest tak dobrze, dlaczego więc
Słowacy przyjeżdżają do Polski na
zakupy?
Po pierwsze nie masowo (bo przede
wszystkim w ramach handlu przy-
granicznego). Po drugie nie z „bie-
dy”, bo zarabiają trochę lepiej niż Po-
lacy (i to w euro). Dlatego też i śred-

nie ceny niektórych produktów co-
dziennego użytku są u nich mini-
malnie wyższe i to one są głównie ku-
powane w Polsce. Za to Polacy chęt-
nie kupują wczasy na Słowacji, któ-
re są u nich nie tylko tańsze, ale i ofe-
rowane w wyższym standardzie…
Jak wynika z danych naszej amba-
sady w Bratysławie, nasz bilans
handlowy z tym krajem był w ze-
szłym roku ujemny, co oznacza, że
to Polacy kupują więcej towarów i
usług na Słowacji, niż Słowacy w Pol-
sce. Aureus

Przystąpienie Polski do strefy euro to temat, który po raz kolejny po-
wrócił do debaty publicznej. I jak zwykle jest przedmiotem sporu po-
lityków w związku z toczącą się kampanią wyborczą. Dlatego też
tak dużo tu demagogii, a tak mało ekonomii.
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Jeremi Mordasewicz
źródło- Konfederacja Lewiatan

Aureus Septimius Severus

Widmo euro…



Władze Olsztyna w ostatnim czasie
uczestniczyły w spotkaniach z pro-
jektuSumba.Jesttoprojekt,któryma
pomócmiastomwocenie,przygoto-
waniu i wdrożeniu alternatywnych
sposobówporuszaniasiędośrodków
transportu, dokumentów strategicz-
nych i planistycznych, aby zapewnić
bardziej zrównoważone i przyjazne
środowisku możliwości dojazdu z
przedmieść do miast.
- Spotkanie partnerów projektu
SUMBA w dniach 2-3 kwietnia było
już czwartym spotkaniem roboczym.
Każde z nich odbywa się w innym
mieściepartnerskim.Wczasiespotka-
niaoceniliśmypostępypracuposzcze-
gólnych partnerów. Głównym celem
projektu jest pomoc miastom w przy-
gotowaniudowdrożeniabardziejeko-
logicznych i wygodnych sposobów
poruszania się po mieście tj. transpor-
tempublicznym,roweramiczypieszo.
Szczególnie chodzi tu o ułatwienie co-
dziennych dojazdów z przedmieść do
centrum dzięki możliwości swobod-
nego łączeniaróżnychśrodkówtrans-
portu (co nosi nazwę “podróży
intermodalnych”) – powiedziała Ag-
nieszka Horyd, kierownik biura
ZIT w Wydziale Strategii i Fundu-
szy Europejskich.
Dziękiuczestnictwuwtymprojekcie
Olsztyn poznaje, jak w innych euro-

pejskich miastach rozwiązywane są
kwestie związane z komunikacją
miejską.- Partnerzyporównująswoje
doświadczenia dzięki wykorzystaniu
takich narzędzi jak analiza SWOT w
zakresie dojazdów i intermodalności
oraz wspólnie przygotowują narzę-
dzia,zktórychpóźniejbędąmogłyko-
rzystać wszystkie chętne miasta i
regiony z obszaru Morza Bałtyckiego.
Ważną częścią prac jest też poszuki-
wanienajlepszychpraktykirozwiązań
-niktzpartnerówniemaidealnieroz-
wiązanejkwestiitransportuwmieście,
ale każdy ma już wypracowane ele-
menty, które się sprawdziły. Owocem
projektu będzie też poradnik modelo-
waniatransportuwmiastach-pomoc
dla tych, którzy chcą wprowadzić u
siebiezarządzanie transportemdzięki
nowoczesnym narzędziom informa-
tycznym–dodajeAgnieszkaHoryd.
WOlsztyniewciąguostatnichtrzech
lat nastąpiła znacząca zmiana w ko-
munikacji publicznej - wprowa-
dzono tramwaje i zmieniono układ
linii autobusowych, wzmocniono
priorytetdlakomunikacjipublicznej
oraz wdrożono szereg udogodnień
dla pasażerów, m.in. biletomaty czy
informację pasażerską, która dostar-
cza na bieżąco wiedzy na temat ak-
tualnej lokalizacji pojazdów
komunikacji (zarówno dzięki tabli-

com na przystankach, jak i online).
Ponadto miasto zwiększyło nakłady
natransportpubliczny,coprzełożyło
się na zwiększenie częstotliwości
przejazdów. Dzięki temu nie tylko
zahamowany został spadek użyt-
kowników transportu publicznego,
jakiobserwowanyjestwwielumias-
tach,aleliczbapodróżykomunikacją
publiczną rośnie.

- Wzrost liczby pasażerów korzys-
tających z komunikacji miejskiej w
Olsztynie to efekt rozbudowy siatki
połączeń i zwiększenia liczby kurso-
wania pojazdów. Atrakcyjność na-
szych usług podnosi także
systematyczna wymiana taboru
(tramwaje/autobusy)nanowy.Liczba
pasażerów systematycznie rośnie i
oscyluje obecnie w granicach 43 mln

rocznie. Na uwagę z pewnością
zasługuje zdecydowanie większa - z
roku na rok - liczba sprzedanych bile-
tówmiesięcznych.Tobardzodobrain-
formacjaboprzypomnę,żeod2012r.
tendencja była wręcz odwrotna,
osiągając 34,874 mln w roku 2014.
Wszystkozmieniłosięwrazzurucho-
mieniem sieci tramwajowej i ob-
niżeniemkosztuzakupusieciówki.W
2016r.pasażerówbyłoponad39mln,
a w następnym 42 mln – dodaje Mi-
chał Koronowski, rzecznik ZDZiT
w Olsztynie.

W Elblągu też chcą
zwiększyć zainteresowanie
komunikacją miejską
PrezydentElblągapowołałZespółds.
kierunków funkcjonowania komu-
nikacji miejskiej w Elblągu. Zada-
niem Zespołu będzie wskazanie
kierunkówrozwojufunkcjonowania
komunikacji miejskiej w Elblągu,
które będą zachęcały mieszkańców
do korzystania z transportu publicz-
nego, a ponadto opracowanie wy-
tycznych dla nowego przetargu na
obsługę linii komunikacyjnych.
Zespół będzie pracował pod prze-
wodnictwem wiceprezydenta Janu-
sza Nowaka. W jego skład weszli
pracownicy urzędu miejskiego oraz
miejskich spółek komunalnych, a

także Radni wszystkich klubów.
- Cel powstania zespołu jest taki, żeby
więcej osób korzystało z komunikacji
w Elblągu i aby rozwiązać wszystkie
problemyjakieniesiezasobąkomuni-
kacja miejska – powiedział Łukasz
MierzejewskizZespołuPrasowego
Urzędu Miasta w Elblągu.
Elbląg rozwija infrastrukturę
związaną z komunikacją miejską.-
Widzimy ile samochodów jeździ po
Elblągu i dlatego jest propozycja, żeby
cośztymzrobić.Rozbudowujemyko-
munikacje tramwajową. Teraz reali-
zujemy przetargi na budowę węzła
przesiadkowego przy ulicy Grun-
waldzkiej. Rozpoczyna się również
przebudowahalidlatramwajówiza-
kończy się na początku przyszłego
roku. Komunikacja w Elblągu jest
coraz bardziej rozwinięta – dodaje
Łukasz Mierzejewski.
WElbląguwidać,żetozainteresowa-
nie komunikacją miejską spada.-
Faktycznie obserwujemy obniżające
sięzainteresowaniepublicznymtrans-
portem zbiorowym, dlatego dokła-
damy wszelkich starań, aby jakość
komunikacji miejskiej była możliwie
jak najwyższa. Dość rygorystycznie
podchodzimydokontroli jakościusług
przewozowych i nie chodzi tu tylko o
punktualność(wszystkiepojazdykon-
trolowane są na podstawie systemu

GPS), ale również o sprawność wy-
maganego wyposażenia (monitoring,
zapowiedzi głosowe, tablice elektro-
niczne, ogrzewanie itp.) a czystość po-
jazdówpowinnabyćnaodpowiednim
poziomie.Wartoprzytymwspomnieć,
że niedługo pojawią się 4 nowe tram-
waje, a przy dworcu, w ramach pro-
jektu ze środków unijnych,
zmodernizowane zostaną przystanki
autobusowe i tramwajowe (nowe
wiaty, elektroniczne tablice informacji
pasażerskiej, biletomat) – mówi Mi-
chałGórecki,kierownikSekcjiOr-
ganizacji Przewozów w Zarządzie
Komunikacji Miejskiej w Elblągu.
W Elblągu wprowadzono nowy
ulgowycennikbiletówdlakilkugrup
korzystających z miejskiej komuni-
kacji.- Od września 2018 w cenniku
biletów komunikacji miejskiej poja-
wiły bardziej korzystne bilety dla
uczniów elbląskich szkół, a także
uprawnienie do ulgi dla osób, które
zrezygnujązporuszaniasięsamocho-
dem osobowym na rzecz komunika-
cji miejskiej (zamiast normalnego -
można skasować bilet ulgowy; należy
mieć przy sobie dowód rejestracyjny
auta, którego jest się właścicielem). Z
dużą dozą pewności można podsu-
mować,żedziałaniateprzyczyniłysię
do zmniejszenia niekorzystnych dla
komunikacji miejskiej trendów – do-
daje Michał Górecki. raf

Olsztyn i Elbląg zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej
Zarówno w Olsztynie i w Elblągu, władze miasta starają się w różny sposób zachęcić mieszkańców, do korzystania z komunikacji miejskiej.
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- Coraz więcej samorządów dekla-
ruje, że pieniądze dla strajkujących
nauczycieli się znajdą. Mogą być one
jednak wypłacane w różnej formie
np. jako dodatek motywacyjny.
Mogą również pokrywać tylko część
tych dni, w których dany nauczyciel
strajkował. To wszystko zależy od or-
ganu prowadzącego – powiedział
Janusz Koziński, prezes Okręgu
War m i ń sk o - Ma zu r sk i e g o
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego.
Obecnie coraz więcej samorządów
deklaruje, ze postara się znaleźć
środki na wypłatę wynagrodzenia
dla strajkujących nauczycieli. Takie

deklaracje złożyły samorządy z
Ełku, Szczytna, Jedwabna, Elbląga
czy Olsztyna.

Radni popierają strajk
Radni różnych szczebli samorządu
coraz częściej wstawiają się za nau-
czycielami.Taka sytuacja, miała
również miejsce w Elblągu.
Stanowisko Rady Miejskiej w El-
blągu w sprawie aktualnej sytuacji
w oświacie i trwającego strajku
nauczycieli: -Z ogromnym niepoko-
jem obserwujemy trwający strajk
nauczycieli, politykę oświatową
rządu i utrzymujący się konflikt,
wskutek którego od 8 kwietnia mi-

liony uczniów w całym kraju pozba-
wionych jest konstytucyjnego do-
stępu do nauki. Apelujemy do
Premiera RP i Ministra Edukacji
Narodowej, będącymi stroną tego
sporu, o jak najszybsze jego roz-
wiązanie. Obecna sytuacja powo-
duje nieodwracalne straty moralne,
ekonomiczne i społeczne. Dlatego nie
godzimy się na przedmiotowe trak-
towanie uczniów i rodziców, którzy
stali się ofiarami tego sporu. Nie go-
dzimy się na dalsze utrzymywanie
konfliktu i lekceważenie głosu tysięcy
nauczycieli. Prezydent i Rada Miej-
ska w Elblągu od lat traktują oświatę
priorytetowo, o czym świadczą

ogromne nakłady z budżetu miasta
na ten cel oraz liczne nagrody i wy-
różnienia w tej dziedzinie. Zawsze
stawiamy na pierwszym miejscu
dobro uczniów, wysoką jakość
kształcenia, a także troskę o naszych
nauczycieli. Samorząd deklaruje
utrzymanie środków na oświatę na
niezmniejszonym poziomie. Solida-
ryzując się z nauczycielami zwra-
camy się więc o jak najszybsze
podjęcie skutecznych działań
kończących strajk nauczycieli.
Stanowisko w tej sprawie było rów-
nież wygłoszone i przegłosowy-
wane na Sesji Rady Miasta w
Olsztynie: -Rada Miasta Olsztyna z

niepokojem obserwuje sytuację w oś-
wiacie, w szczególności ostatnie wy-
darzenia związane ze strajkiem
nauczycieli i innych pracowników oś-
wiaty, zapoczątkowanym w kwiet-
niu 2019r. Rada Miasta Olsztyna
solidaryzuje się z nauczycielami. W
tym celu zwraca się do Prezydenta
Olsztyna z prośbą o podjęcie wszel-
kich możliwych i prawnie dopusz-
czalnych działań, zmierzających do
wypłacenia pełnego wynagrodzenia
wszystkim strajkującym nauczycie-
lom i innym pracownikom oświaty,
za okres strajku w oświacie zapo-
czątkowanego w kwietniu 2019r.
Jeżeli chodzi o inne możliwości,
wypłaty środków dla nauczycieli, to
obecnie trwa zbiórka pieniędzy na
„Fundusz Strajkowy”. Po tygodniu
od uruchomienia zbiórki – na kon-

cie „Funduszu Strajkowego” zaksię-
gowano dokładnie 6 584 974 zł.
Fundusz ma być przeznaczony dla
osób, które nie są członkami
związków zawodowych.
- Wiem, że z tego Funduszu Strajko-
wego w pierwszej kolejności pie-
niądze będą wypłacane dla nauczy-
cieli, którym samorządy nie zapłacą
wynagrodzenia za czas strajku – do-
daje Janusz Koziński.
Na piątek 26 kwietnia zostały
zwołane obrady „okrągłego stołu”.
Będą to decydujące rozmowy i za-
pewne zadecydują one o tym, czy
egzaminy maturalne uda się prze-
prowadzić zgodnie z harmonogra-
mem. Z dnia na dzień jednak
szansa na taką ewentualność, jest
coraz mniejsza.

raf

Strajk nauczycieli trwa dalej. Co z wynagrodzeniami?
Związkowcy nie doszli do porozumienia ze stroną rządową, więc strajk nauczycieli nie został zakończony. Im dłużej on jednak
trwa, tym bardziej zasadne pozostaje pytanie, czy strajkujący nauczyciele otrzymają wynagrodzenie?
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Strażnicy miejscy w zakresie kontroli
posesjipodkątemspalaniaodpadów
na podstawie stosownej ustawy i
uprawnień nadanych przez prezy-
denta miasta mają prawo wejść na
teren nieruchomości i sprawdzić co
jestspalanewpiecu.Uprawnieniado
kontroli daje strażnikom miejskim
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku
– Prawo ochrony środowiska.

Rośnie skala
nieprawidłowości
Strażnicy w Olsztynie korzystają z
tego prawa i często kontrolują, to
czym palą w piecach mieszkańcy
Olsztyna. Podczas sezonu grzew-
czego, od września 2018 roku do
końca marca 2019 roku, strażnicy
miejscyprzeprowadzili524kontrole
i stwierdzili aż 97nieprawidłowości.

Jeżeli chcemy prawidłowo pokazać
skalę tego zjawiska, to trzeba popat-
rzeć na te statystyki z analogicznego
okresu w latach 2017/18. Wtedy
strażnicy miejscy w Olsztynie prze-
prowadzili 532 kontrole, podczas
których stwierdzono 61 uchybień.
Jakmożnazauważyć,znaczniewięcej
osób zostało ukaranych, a ten trend,
jest bardzo niepokojący.

Zamałemandaty?
Jeżelipodczastegorocznejzimyspoj-
rzeliśmy na mapę jakości powietrza,
to często w Olsztynie te wskaźniki
były znacznie przekroczone. Były to
przekroczenia o 200, 300 czy nawet
400% ponad normę. Najgorsze po-
wietrze było na Dajtkach, Likusach
czy Osiedlu Mazurskim, ale tak na-
prawdębywałymomenty,żewcałym

Olsztynie powietrze było bardzo za-
nieczyszczone.Naolsztyńskichosied-
lach zamontowanych jest ponad 25
czujników do pomiaru stężenia
szkodliwych pyłów, a to sprawia, że
każdymieszkaniecOlsztyna,możena
bieżąco śledzić, jak wygląda jakość
powietrzawichokolicy.Pytanietylko,
czy to sprawia, że bardziej dbają o to,
żeby ta jakość była lepsza? Po liczbie
uchybień widać, że nie. Mandaty
karne za te uchybienia wahają się w
przedziale od 100 do 500 zł, czyli nie
są one zbyt wysokie.
To właśnie może być jednym z pro-

blemów. Może gdyby mandaty, za te
wykroczeniabyłyznaczniewyższe,to
wtedy mieszkańcy zastanowiliby się,
dwarazy,zanimzacznąpalićwpiecu
niewłaściwym paliwem.
Przyjrzeliśmy się również, ile osób,
skorzystało z programu „Czyste Po-
wietrze” i zdecydowało się na wy-
mianę pieca. Do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie
złożono 1268 wniosków i jak do tej
pory podpisano 231 umów. Dotacja
wyniosła 3 707 623 zł ( Dane na 10
kwietnia 2019 roku). raf

Olsztynianie nie dbają o czyste powietrze
Strażnicy Miejscy wykrywają coraz więcej uchybień w związku ze spalaniem niewłaściwych rzeczy w piecach. Mieszkańcy Olszty-
na nie dbają o jakość powietrza, w którym oddychają.



- W Sejmie VIII kadencji zade-
biutował Pan w roli posła. Proszę
przypomnieć, z jakimi hasłami
szedł Pan do wyborów.
Przedewszystkimchciałemsięskon-
centrowaćnasprawachWarmiiiMa-
zur. To specyficzny region, wyma-
gającywieluzmian,aprzedewszyst-
kimzmianjakościowych, jeżeli cho-
dzioklasępolityczną.Ogólniejszepo-
stulaty, to przede wszystkim zmiana
konstytucji i, jak się okazuje, jest to
cały czas aktualne.
-DlaczegowybrałPanpracęw Sej-
mowej Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Polityki Regionalnej?
-PracujęwtrzechKomisjach.WKo-
misjiSamorząduTerytorialnegoiPo-
lityki Regionalnej pełnię funkcję
przewodniczącego, ale jestem też
członkiem Komisji Administracji i
SprawWewnętrznych,którejmiędzy
innymi podlegająPolicja, StrażGra-
niczna i Straż Pożarna oraz Komis-
ji Energii i Skarbu Państwa, zaj-
mującej się zagadnieniami, związa-
nymi zenergetyką.Najbardziejblis-
ka jest mi Komisja Samorządu. To
efekt mojego doświadczenia życio-
wego i dotychczasowych zaintere-
sowań.W rodzinnych Bartoszycach
przez kilka lat byłem radnym i prze-
wodniczącym Rady Miasta, co po-
zwoliło mi poznać podstawy samo-
rządności.
-Jakiejest miejsceKlubuKukiz15’
w Sejmie pod koniec VIII kaden-
cji?
- Cały czas jesteśmy trzecim ugru-
powaniemwSejmie,chociaż napo-
czątkubyłonas42posłów,aobecnie
zostało 26. Bez wątpienia nie jesteś-
my ani lewicą, ani skrajną prawicą.
Określiłbym nas jako ugrupowanie
centroprawicowe. Każdy z nas jest
inny, jest indywidualnością i to jest
bardzo naturalne. Poseł Kukiz15’
mapraworealizowaćswójprogram,
szczególniewodniesieniudopotrzeb
okręgu, który reprezentuje. Jako
klub poselski ustalamy nasze stano-
wisko przed głosowaniami, ale bar-
dzo często nasi posłowie otrzymują
jedynie rekomendacje. Oznacza to,
że głosujący ma prawo wyboru i nie
obowiązujenasdyscyplinapartyjna.
- Obecna kadencja kojarzy się
niewątpliwie z wielkimi progra-
mamisocjalnymiuruchomionymi
przez rząd i brakiem chęci prze-
prowadzeniaradykalnychreform,
związanych chociażby z funkcjo-
nowaniem systemu podatkowe-
go.Taknaprawdęrządskupiłsięje-
dynie na uszczelnianiu systemu

podatkowego.
- W naszym klubie były trzy stano-
wiska odnośnie 500+. Ja byłem w
grupie popierającej ten projekt dla-
tego, że prosili o to moi wyborcy. Z
reguły przy trudniejszych głosowa-
niach konsultuję się z nimi na
przykład podczas spotkań lub w
mediach społecznościowych. Trak-
towałem program 500+ jako pew-
negorodzajuwsparciegodnościowe.
Niezmieniatofaktu,żenaszklubcały
czas domaga się zwiększenia kwoty
wolnejodpodatku.Niemożemyka-
rać osób pracujących wysokimi po-
datkami. Musimy dać ludziom na-
turalną podwyżkę, którą sami sobie
zapewnią, pracując. Na tym polega
różnica między nami a PiS. My
chcemy dać ludziompieniądzez ich
pracy i zabrać je politykom. Polity-
cytaknaprawdęnicnikomuniedają,
bo nie mają własnych pieniędzy.
Większośćpartiiprzywładzymaten-
dencje wielkopańskie- daje, zabiera,
przydziela, kupuje samochody dla
strażypożarnej,budujedrogi.Takna-
prawdę wszystko to finansują po-
datnicy. Uważamy, że kwotą wolną
od podatku powinno być 30 tysięcy
złotych. W kieszeniach podatników
pozostanąrealnepieniądze.Będąbo-
gatsi dzięki temu, że pracują, a nie-
siedzą w domu. Obywatel będzie
miałpieniądzedoswojejdyspozycji,
cooznacza,żebędziemymogliogra-
niczać wydatki socjalne. Byłoby to z
zyskiem także dla gospodarki. Pie-
niądze nie wpłyną natychmiast do
budżetu, ale wrócą do niego w
postacipodatkuVATodzakupów.To
najważniejszy podatek, bo jest naj-
szybciej pobierany i najtańszy w po-
borze. Tojestnaszafilozofiapatrzenia
narynekpracywPolsce.Niepolitycy
mająnamdawaćpieniądze,ale sami
powinniśmy je sobie wypracować.
- Druga, ważna sprawa, o której
mówi się od początku obecnej ka-
dencji, jest związana z reformą
sądownictwa.CzyuważaPan,żelu-
dzierozumieją,ocowtymwszyst-
kim chodzi?
-Myślę, że tak.Domojegobiurapo-
selskiegozgłaszająsięgłównie ludzie,
którzywiele lat spędziliwsądach.To
90%wszystkichpróśbointerwencje
,któretrafiajądomniejakoposła.Lu-
dzie wiedzą ile kosztują adwokaci,
sprawysądowei ile lat trzebaspędzić,
żeby cokolwiek załatwić. Jest bardzo
duża rozbieżność w orzeczeniach w
różnych sądach w kraju. W tym sa-
mym budynkusądu,widentycznych
sprawach, zapadają dwa różne wy-

roki. Jesteśmy zwolennikami wpro-
wadzenia instytucji sędziów pokoju,
awięcprostej formułyorzekaniabez
wchodzenia w kosztowne, długotr-
wałe postępowania sądowe. Sędzia
pokoju powinien być wybierany w
wyborach powszechnych w swoim
środowisku jako osoba godna za-
ufania, z doświadczeniem życio-
wym i prawniczym. Orzekałby w
drobnych sprawach cywilnych, nie
wymagających przeprowadzania
ekspertyz.Sprawy,którenigdyniepo-
winny trafić do sądu, byłyby roz-
strzygane w szybkim tempie. W tej
chwili sądy są zablokowane.
- Czego potrzeba naszemu samo-
rządowi?
- Prostego, czytelnego prawa i sku-
tecznegosystemufinansowania.Po-
nadto potrzebujemy konsekwencji.
Bardzo często rządy nie są konsek-
wentne. Nie realizują postanowień,
częstozmieniajądecyzje.Dotyczyto
na przykład reform oświatowych,
które pociągnęły za sobą pieniądze
od samorządów, czyli podatników.
Podobnie jest z systemem lecznict-
wa, który też dotyka samorządy.
Nie jesteśmy konsekwentni, nie do
końca mamy wszystko doprecyzo-
wane. Nie oznacza to, że nie mamy
też sukcesów. Cała sztuka powinna
polegać na wyciąganiu wniosków i
przekuwaniuichwsukcesdlawszyst-
kich. Udało mi się przekonać Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę do po-
wołaniakomisjikodyfikacyjnejprzy
Prezydencie po to, aby uporządko-
wać prawo samorządowe i, co naj-
ważniejsze, dokończyć reformę sa-
morządu.
- Co jest złe w obecnej ustawie?
-Sprawa jestbardzo prosta. Zadania
własne samorządu muszą być zbi-
lansowane z kwotami. Nie może
byćtak,żektośwymyślazadaniainie
dajenatopieniędzy.Niestety, istnieje
powszechnapraktyka,żenakładamy
na gminy obowiązki, na które nie
przekazujesięśrodków,copowoduje
pogłębienie ich problemów finan-
sowych. Mamy obecnie dyskusję o
podwyżkach dla nauczycieli. Pie-
niądzena ten cel pochodzić będą od
samorządów, które już teraz
dokładają do oświaty minimum 50
%. Kwota, jaka zostanie zapropono-
wana przez pana Premiera przy
okrągłymstoleniemaznaczenia,bo
i tak opłacą ją samorządy. Pani mi-
nister twierdzizmównicysejmowej,
że płace nauczycielskie są przekazy-
wane samorządom w 100%. Ja mó-
wię, żeby w takim razie rząd płacił

bezpośrednio nauczycielom. Samo-
rządyniechutrzymująbudynki,do-
wożą dzieci do szkół, karmią je, za-
pewniają podstawową opiekę, prze-
prowadzają inwestycje, a rząd niech
płaci pensje nauczycielom. I okazu-
je się, że nie ma takiej woli, bo pani
ministerwiedoskonale,żeto,coprze-
kazuje rząd w subwencji nie wy-
starcza nawet na płace. To bardzo
gorzka prawda, którą, jako poseł,
miałem okazję poznać przez ostat-
nie cztery lata.
-Budżetpaństwapowinienwwięk-
szym stopniu finansować zadania
jednostek samorządu terytorial-
nego?
-Nie budżet państwa- ustawa, w
którejzostanąprecyzyjnieokreślone
zadania samorządowe, środki, jaki-
midysponujena ichrealizację.Wtej
chwilisamorządymająwpływyzpo-
datku dochodowego, natomiast nie
mająudziałuwpodatkuVAT.Jestem
zwolennikiemtego,żebysamorządy
miaływpływyzVAT-u.Wnajlepszej
sytuacji jest gmina, bo ma własny
majątek, podatki od nieruchomoś-
ci, od ziemi, podatek rolny itd. Naj-
gorzej jest w powiecie i samorządzie
wojewódzkim, które dostają jedynie
subwencje,dotacje,albośrodkiunij-
ne. Musimy pamiętać, że nad-
chodzący brexit kompletnie zmieni
sytuację. Budżet unijny zostanie
całkiem zmieniony.
- W jakim kierunku powinno się
rozwijać nasze województwo ?
- Na pewno jesteśmy bardzo spe-

cyficznym regionem. Powinniśmy
wybrać nasze mocne strony i je roz-
wijać a słabe niwelować. Jedno jest
pewne- Warmia i Mazury nie będą
mieć nigdy gigantycznych super au-
tostrad.Poprostuniedasięzrobićta-
kich dróg między jeziorami. Samo-
rządwojewództwastawiamocno na
rozwój turystyki, przemysłu meb-
larskiego, wykorzystanie zasobów
wodnych.NigdyniebędziemyEgip-

tem ani Chorwacją. Klimat mamy
taki, jakimamy.Ludziewbranżytu-
rystycznej wiedzą, że marzenie o
całorocznym sezonie jest nierealne.
Powinniśmy myśleć raczej o sposo-
bach na jego wydłużenie. Znam
przypadkiwydłużeniasezonunawet
do 9 - 10 miesięcy. Poszły za tym
ogromne inwestycje w rozwój bazy,
oferty iprzemyślana działalność po-
wiatów i gmin.
- Przekop Mierzei Wiślanej stanie
się motorem napędowym dla na-
szego regionu?
-Toważnainwestycja.Wielebyłojuż
takich działań w historii świata. Ka-
nał Sueski też nie jest naturalny. Jest
to wyzwanie, ale wierzę, że damy
radę.
-Jakiesprawyważnedlanaszegore-
gionu załatwił Pan podczas mi-
jającej kadencji, a czego nie udało
się zrobić?
- Mam kilka małych sukcesów.
Będąc szefem sejmowej Komisji Sa-
morządu stałem się twarzą samo-
rządunaterenieSejmu.Nawiązałem
intensywne kontakty z samo-
rządowcami w skali mojego okręgu
i całego kraju. Poparłem wiele ini-
cjatyw samorządowych, np. przy-
wrócenie praw miejskich Wielbar-
kowi. Wsparłem utworzenie strefy
ekonomicznejwWęgorzewie.Byłem
zaangażowany w to, aby nie po-
wstał ośrodek dla uchodźców w
Olecku. Zorganizowałem dwie ko-
misje wyjazdowe odnośnie prawa
wodnegownaszymregionie,abynasi
przedsiębiorcyzbranżyturystycznej
nie musieli płacić za dużych podat-
ków . Doczekałem się jako poseł
pierwszego prawomocnegowyroku
w kwestii kredytów frankowych.
Mamy wypowiedź Sądu Naj-
wyższego wtej sprawie. Sądzę, że też
mam swój mały udział w tym suk-
cesie.
- Jako jeden z niewielu parlamen-
tarzystównaszegoregionustarasię

być Pan obecny na oficjalnych
spotkaniach, ale widać też Pana
obecność „w terenie” i to od po-
czątku kadencji. Kontakt z wy-
borcami nie przyprawia Pana o
„ból głowy”?
-Nie,boniemanicgorszegoniżpo-
lityk, który unikaswoichwyborców.
Politykjestdla ludzi iniemożesię ich
bać. Praca posła polega właśnie na
tym, żeby być jak najczęściej wśród
wyborców. Jeżeli nie będę się z nimi
spotykał, nie poznam ich opinii na
różnetematy.Wniektórychgminach
od początku kadencji byłem nawet
2-3 razy, a w moim okręgu odwie-
dziłem wszystkie. To świadczy o
tym, że poseł, jeżeli chce, może być
aktywny w terenie.
- Zazwyczaj ludzie przychodzą na
dyżury poselskie, szukając pomo-
cy w załatwieniu spraw, których
nikt inny nie chce lub nie może im
załatwić. Jak to wygląda w Pana
przypadku?
- Moim zdaniem poseł nie jest Biu-
remPracy,ani instytucją,którazałat-
wiwszelkieproblemyżyciowe.Trze-
ba to wyraźnie powiedzieć. Dlatego
staram się skupić na kwestiach sa-
morządowych,bo,robiąccośdlada-
nejgminyalbozwiązkugmin,można
pomóc nie jednej, a setkom i ty-
siącom osób. To był mój główny cel,
kiedy podjąłem decyzję kandydo-
wania do Sejmu. Nie skupiałem się
natematachindywidualnych.Napo-
czątku dostawałem tak dużo próśb
o pomoc od frankowiczów, że po
pierwsze,nienadążałemtegoczytać,
a po drugie, były to bardzo osobiste
dramaty. Nie da się pomóc tym lu-
dziom jednostkowo. Postanowiłem,
żebędęsięskupiałnadziałaniachsys-
temowych. Uruchomiłem armię
współpracowników,którzywmoim
imieniu obserwują przebieg spraw
sądowych i zajmują się wspiera-
niem konkretnych osób w sądach.

Dariusz Gołębiowski

Poseł nie jest instytucją, która załatwi
wszelkie problemy życiowe
O kończącej się kadencji parlamentu i działaniach na rzecz naszego regionu rozmawiamy z posłem
na Sejm RP z Klubu KUKIZ 15’, Andrzejem Maciejewskim.

Andrzej Maciejewski, Poseł na Sejm RP ,Klub KUKIZ 15'
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Olsztyn- 27kwietnia2019r. (sobo-
ta)godz.10:00.Miejsce:ul.Dąbrowsz-
czaków 3 (wejście od ul. Mrongo-
wiusza).Podczas jednegoznajpopu-
larniejszych cykli warsztatowych
MOK, wciągamy dzieciaki w uni-
wersum baśni, podań i legend war-
mińskich,otwierającprzednimikos-
mosy, o jakich istnieniu nie przy-
puszczały.Tymrazemdowiemysięco
to takiego robak skąpstwa i chci-
wości oraz porozmawiamy o lu-
dziach, którzy pięknieją od słońca
miłości.Zapraszamydzieciwwieku6-
12 lat. Wstęp Wolny
Olsztyn - 28 kwietnia 2019 r. (nie-
dziela) godz.17:00. Miejsce: Filhar-
monia Warmińsko-Mazurska, ul.
Głowackiego1.Zapraszamynakon-
cert inaugurujący Studencki Wielo-
sztukKulturalnypn.„Wiosennetań-
cowanie”, podczas którego wystąpią
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu
Warszawskiego„Warszawianka”oraz
Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”
Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie. Wstęp Wolny.
Olsztyn - 8 maja 2019 r. (środa)
godz. 17:0. Miejsce: Spichlerz MOK,
ul. Piastowska 13. WARSZTATY
MiastoWY / ROSZKOWSKA . Z
czegoskładasięmiasto?Zbudynków,
ulic, zieleni, ludzi…Razem z Kata-
rzynąRoszkowską zapraszamy tych,
którzychcązrozumiećjakfunkcjonuje
miasto, tych, którzy mają urbanis-
tyczno-architektoniczne zacięcie i
tych,którzywierzą,żeMiastotoWY
je tworzący. Zapraszamy.
Elbląg-28kwietnia2019r.(niedziela)
godz.11:00.Miejsce:Elbląg,Toruńska
17B.Zapraszamywszystkichchętnych
doudziału wIIElbląskim Biegu Na-
dziei i włączenia się w pomoc Hos-
picjum Elbląskiemu, a tym samym
jego podopiecznym. Na uczestni-
kówczekadystans11kmi5,5km,od-
będziesiętakżeMałyBiegNadzieidla
dzieci. Serdecznie zapraszamy!
Mrągowo-30kwietnia2019r. (wto-
rek) godz. 17:30. Otwarcie wystawy
"Mrągowo w fotografii 1945 – 1990.
EdycjaIV".MuzeumwMrągowieod-
dział Muzeum Warmii i Mazur, Lo-
kalnaOrganizacjaTurystyczna„Zie-
mia Mrągowska” oraz Towarzystwo
MiłośnikówZiemiMrągowskiejprzy-
gotowują się do kolejnej wystawy
prezentującej zdjęcia powojennego
Mrągowa. Zapraszamy.
Majdy - 11 maja 2019 r. (sobota)
godz. 09:00. Jak co roku tradycyjnie
wpierwsząsobotępoweekendziema-
jowym, spotykamy się na VIII Tere-
nowychZawodachŁuczniczychField
w Majdach. Dodatkowe konkursy
łucznicze w przerwie na podliczenie
wyników urozmaicą Wamczekanie,
a pyszny poczęstunek z grilla ukoi
Wasz głód. Zapraszamy.
Stawiguda - 25 kwietnia 2019 r.
(czwartek). Przygotowując się do
otwarcia plenerowego sezonu rek-
reacyjnego serdecznie zapraszamy
naRowerowąAkademięrealizowaną
w ramach RekreAKCJI. Rowerowa
Akademiatoatrakcyjnysposóbnau-
ki podstawowych zasad bezpiecznej
iprzepisowejjazdynarowerze.Miejs-
ce: sala Gminnego Ośrodka Kultury
w Stawigudzie (ul. Leśna 2). Pro-
wadzący: Mirosław Arczak. Zajęcia
zostaną przeprowadzone w trzech
grupach:GrupaI:12:30-13:20,Gru-
pa II: 13:25 - 14:10, Grupa III: 14:15
- 15:00. Zapraszamy.

KRÓTKO
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Wartonapoczątekwyjaśnićczymjest
jazdanasuwak.Chodziosytuację,w
której na drodze są dwa pasy ruchu,
prowadzącewtymsamymkierunku
i droga ulega zwężeniu do jednego
pasa.Wjeździenasuwakchodzioto,
żebykierowcy,którzyjadąpotympa-
sie ruchu, który się kończy zostali
wpuszczeniprzezkierowcówjadących
popasie,któryzostanie.Chodziopo-
jedynczewpuszczanietychkierowców
np.wpuszczamjednegoprzedsiebie
ijadędalej.Kolejni kierowcymająro-

bić tak samo.
Ma to na celu przede wszystkim
rozładowaniekorkówiusprawnienie
ruchu, ale także uzmysłowienie kie-
rowcy,żeosoba,któraporuszasiępo
pasie,któryzarazsięskończy,wcalenie
popełniażadnegobłędu,tylkoporu-
sza się zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a naszym obowiązkiem
jestwpuszczeniejejnapasruchu,któ-
rymmożedalejkontynuować jazdę.
Obecniemandatzablokowaniepasa
ruchu wynosi od 50 do 500zł. Mi-

nisterstwoInfrastrukturyprzywpro-
wadzeniu tego przepisu do kodeksu
drogowego, musi dokładnie zazna-
czyć, co w tej sytuacji będzie naru-
szeniem przepisów, żeby później nie
było problemów z tym, kogo należy
karać, a kogo nie.
Zmianyi tobardzopozytywnebędą
również w kodeksie karnym. Coraz
surowiejmająbyćkaraneosoby,któ-
re przekręcą licznik w samochodzie,
którypokazuje liczbęprzejechanych
kilometrówprzezdaneauto.Bardzo

często przy kupnie samochodu
używanego bywało tak, że liczniki te
byłyprzekręcaneipokazywałydużo
mniejprzejechanychkilometrów niż
powinny.
Teraz to powinno się zmienić, po-
nieważ każdy kto zmieni wskazanie
drogomierzapojazdumechaniczne-
golubingerujewprawidłowość jego
pomiaru,podlegakarzepozbawienia
wolnościod3miesięcydolat5.Tejsa-
mej karze podlega, również osoba,
którazlecakomuśinnemuwykona-
nie tego czynu. W wypadku mniej-
szej wagi, sprawca tego czynu pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolnoś-
ci do lat 2.

Wiadomo, że od razu nie uda się
całkowicie tego zjawiska wykluczyć,
alewysokiekarypowinnysprawić,że
dana osoba zastanowi się kilka razy,
czynaprawdęwartoryzykowaćwtej
sprawie. raf

Zmiany dla kierowców
Polskich kierowców czekają zmiany. Obowiązkowa będzie „jazda na suwak”, a także zaostrzone
zostaną przepisy dotyczące przekręcania liczników.

Znak koniec pasa ruchu

Samorządwojewództwaodwielulat
realizuje działania mające na celu
pobudzanieszerokorozumianejak-
tywnościseniorów,promowanie ich
pozytywnegowizerunkuorazbudo-
wanie solidarności międzypokole-
niowej. Prowadzenie aktywnej
politykisenioralnej jest istotnymkie-
runkiemrozwojuspołeczno-gospo-
darczegowojewództwawarmińsko-
mazurskiego.
W celu realizacji powyższych

założeńwdrażanyjestprogram„Po-
litykasenioralnawojewództwawar-
mińsko-mazurskiego na lata
2014-2020”. Jestonkontynuacjąwo-
jewódzkiego programu na rzecz
osób starszych na lata 2009-2013
„Pogodna i bezpieczna jesień życia
na Warmii i Mazurach”.

Niekorzystna demografia
Obecnie liczba mieszkańców woje-
wództwawwiekupoprodukcyjnym
to ponad 274 tys. osób, czyli nieco
ponad 19% społeczeństwa. Pro-
gnozy mówią, że w 2035 r. blisko
23%ludnościnaszegowojewództwa
to będą osoby w wieku powyżej 60
roku życia.
W 2018 roku samorząd wojewódz-
twa we współpracy z samorządami
lokalnymi uruchomił pilotażowy

program wdrożenia usług teleopie-
kuńczych,oferującgminom50-pro-
centowe wsparcie finansowe z
budżetu Województwa.
Teleopieka w wersji podstawowej to
system przywoławczy działający w
domu podopiecznego przez 24
h/dobę, 365 dni w roku. Powyższa
formausługopiekuńczychjestalter-
natywą dla pobytu osób starszych w
zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyj-
nym czy domu pomocy społecznej
oraz wsparciem dla rodzin osób sa-
motnie zamieszkujących.
-W minionym roku usługi teleopie-
kuńcze uruchomiono w 34 gminach.
Ostatecznie w ramach projektu
wsparciem objęto 678 seniorów –
mówił niedawno marszałek Gus-
tawMarekBrzezin.Całkowitykoszt
wdrożenia w 2018 r. usług teleopie-

kuńczych w województwie warmiń-
sko-mazurskim wyniósł 405 tys. zł.
Podjęte działania pozwoliły na uru-
chomienie nowej, dotychczas niesto-
sowanej formy pomocy seniorom.

Kto korzysta?
Gminy, w których już ta usługa jest
dostępna to: Frombork, Elbląg,
Pasłęk, Morąg, Orneta, Miłomłyn,
Lubawa, Iława, Gietrzwałd, Stawi-
guda, Olsztyn, Dobre Miasto, Jezio-
rany, Biskupiec, Mrągowo, Ruciane-
Nida,Pisz,BiałaPiska,Miłki,Olecko,
Gołdap, Banie Mazurskie, Węgo-
rzewo,atakże,miastoBraniewo,Lu-
bawa, Ostróda, Iława, Nowe Miasto
Lubawskie,Szczytno,LidzbarkWar-
miński, Bartoszyce, Mrągowo,
Giżycko i Ełk.
Odbiorcamiusługteleopiekuńczych
w 2018 r. były przede wszystkim
osoby w wieku powyżej 80 roku
życia(48,2%)orazwwieku70-80lat
(31,9%). Ze wsparcia skorzystały
głównie kobiety, które stanowiły
ponad78%seniorówobjętychteleo-
pieką w 2018 r.
Usługami teleopiekuńczymi zostały

objęte przede wszystkim osoby
mieszkające samotnie, które stano-
wiły ponad 91% seniorów korzys-
tających z teleopieki. Ponad 72%
osób starszych objętych usługą to
osobyzamieszkująceterenymiejskie.
W 2019 roku udzielono wsparcia fi-
nansowegokolejnymgminom,zain-
teresowanym skorzystaniem z
dofinansowanianauruchomieniete-
leopieki.Wstępnedeklaracjewdroże-
nia ww. usług złożyło 17 gmin.
Docelowo wsparciem zostanie obję-
tych kolejnych 340 seniorów. Wśród
zainteresowanych gmin są: Tolk-
micko, Bartoszyce, Kolno, Dywity,
Purda,Olsztynek,Płośnica,Lidzbark,
Barciany,Srokowo,Kętrzyn,Ryn,Po-
zezdrze,Dubeninki,orazmiasta:Kęt-
rzyn,DziałdowoiGórowoIławeckie.
Łącznycałkowityszacunkowykoszt
dla jednej gminy za okres lipiec –
grudzień 2019 r. wyniesie 10 960 zł,
z tego do 50% kosztów poniesie Sa-
morząd Województwa, tj. maksy-
malnie 5480 zł.

Źródło: Warmińsko-Mazurski
Urząd Marszałkowski/ własne

Usługi teleopiekuńcze na Warmii
i Mazurach cieszą się zainteresowaniem
Coraz więcej gmin decyduje się na przystąpienie do programu usług teleopiekuńczych. Dzięki
temu programowi osoby starsze mają ułatwiony kontakt z osobami, które w danej chwili mogłyby
im pomóc.

Bransoleta-SOS-teleopieka

Według przeprowadzonej przez
MPiT analizy, rok 2018, pod wzglę-
dem sprzedaży, był najlepszy od ok.
10 lat. Przyczyn tego należy upatry-
wać m.in. w rosnących dochodach
Polaków, korzystnych zmianach
rynku pracy, silnej gospodarce, a
także korzystnych warunkach po-
godowych. Przytaczane w raporcie
dane MF wyraźnie wskazują na po-
zytywne, liniowe trendy wzrostowe
przychodów wszystkich kategorii
przedsiębiorstw z sektora handlu
detalicznego. Z analizy wynika
także,żeograniczeniehandluwnie-
dziele nie wpłynęło znacznie na za-
trudnienie w sektorze handlu
detalicznego, a dodatkowo przy ob-

serwowanej niskiej stopie bezrobo-
cia można się spodziewać dalszej
poprawy sytuacji na rynku pracy.
Ważnym czynnikiem przeprowa-
dzonej analizy, była odpowiedź na
pytanie, czy na wprowadzeniu tej
ustawy skorzystały małe sklepy.-
Analiza MPiT w dużej mierze kon-
centruje się na wpływie ograniczenia
niedzielnego handlu na małe sklepy.
Całościowaocenatejkwestiiwymaga
dalszych analiz. Upłynęło za mało
czasu od wejścia w życie nowych
przepisów, aby móc przeprowadzić
badania pozwalające na szerokie
wnioskowanie. Niemniej, w świetle
pozyskanych przez MPiT danych
(MF, GUS, Nielsen Polska, CMR,
PKO BP, badania konsumenckie,
etc.), obserwujemy wyhamowanie
tendencji spadkowych, jeśli chodzi o
liczbę sklepów i poziom sprzedaży,
wśródnajmniejszychplacówekhand-
lowych – czytamy w raporcie.

Zatrzymanie tendencji
spadkowych
Z jednej strony mówi się, o wyha-
mowaniu tendencji spadkowych,
jeżeli chodzi o sprzedaż w małych
sklepach, ale z drugiej strony coraz
częściej słychać głosy, że dalsze
utrzymywanie ograniczenia handlu
w niedzielę, będzie miało na te
sklepygorszywpływ.Chodzioto,że
większość osób po prostu woli zro-
bić większe zakupy w sobotę w su-
permarkecie, niż iść w niedzielę na
zakupy do małego sklepu. Wpływ
na to ma fakt, że supermarkety w
dniach przed niedzielami wolnymi
odhandlu, proponują jeszcze więk-
sze promocje niż wcześniej.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii podkreśla, że po wpro-
wadzenie niedziel bez handlu, po-
prawiła się sytuacja turystyki w
Polsce. Według danych GUS już w
pierwszym półroczu obowiązywa-

niaograniczeniahandluwniedziele
poprawiła się sytuacja turystyki w
Polsce względem analogicznego
okresu 2017 r. Wzrosła zarówno
baza turystyczna, jak i liczba turys-
tów krajowych. W I półroczu 2018
r.,wporównaniudoIpółrocza2017
r., widoczny był wzrost liczby pol-
skichturystówkorzystającychzbazy
noclegowej – o 6,2% (12 mln osób)
oraz liczby udzielonych noclegów –
o 6,3% (29,8 mln).

Tylko dobre strony
Raport ma na celu pokazanie tylko
dobrychskutków,wprowadzenia tej
ustawy. Prawda jest natomiast taka,
że ma ona również swoje gorsze
strony.Sporączęśćzeswojegozysku
straciły sklepy umieszczane w cen-
trach handlowych. Wiadomo, że w
dzisiejszych czasach, społeczeństwo
pracuje dużo więcej niż wcześniej,
więctowłaśnieniedziela,częstobyła
dniem, w którym ludzie znajdowali
trochęczasu,żebywyskoczyćnaza-
kupy. Teraz ta możliwość jest tylko

raz w miesiącu.
Dla Polaków niedziela handlowa
stała się po prostu świętem. Widać
to gdy przejdzie się tego dnia obok
parkingu, przy centrach handlo-
wych czy supermarketach. Nie ma
kompletnie żadnych miejsc wol-
nych, a gdy wejdzie się do sklepu, to
można odnieść wrażenie, że
społeczeństwo po prostu oszalało,
na punkcie robienia zakupów.
Wprowadzenie tej ustawy raczej nie
miało na celu doprowadzać do ta-
kiej sytuacji.
Rząd jednak jest zadowolony i nie
planuje żadnych zmian- W świetle
przeprowadzonych analiz MPiT nie
rekomenduje wprowadzania zmian
w obecnym modelu dochodzenia do
pełnego ograniczenia handlu w nie-
dziele.Przyczymniezbędnejestprze-
prowadzenie pogłębionych badań
oddziaływania tego ograniczenia na
małe sklepy oraz na jakość życia Po-
laków.

raf

Czy handel w niedzielę powróci?
Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii, przed-
stawiło raport, który pokazu-
je, że niedziele wolne od hand-
lu zdają egzamin.



Działania wstępne w projekcie roz-
poczęłysięwlipcu2017roku.Obec-
nie realizacja projektu wkroczyła w
decydującąfazęzwiązanązrzeczową
realizacją zadań a jego zakończenie
przewidziane jest w grudniu tego
roku. Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Dobrym Mieście jest
największym podmiotem leczni-
czym w gminie Dobre Miasto. Jako
jedyny świadczy usługi z zakresu
lecznictwa szpitalnego. ZZOZ w
Dobrym Mieście dysponuje 97
łóżkami w tym: 30 łóżkami na od-
dziale chorób wewnętrznych, 37
łóżkami w zakładzie opiekuńczo
leczniczym i 32 łóżkami w zakładzie
opiekuńczo- leczniczym psychiat-
rycznym.

E-usługi w szpitalu
-Jako placówka świadcząca usługi
lecznictwa szpitalnego potrzebujemy
odpowiedniej infrastruktury, wypo-
sażenia medycznego, a także roz-
wiązań innowacyjnych w obszarze
informatyzacji. W miarę możliwości
finansowychZOZstarasięrealizować
zadania i kupować najbardziej po-
trzebny sprzęt oraz oprogramowanie
mając na uwadze nowoczesne tech-
niki,metodydiagnozowania, leczenia
oraz zarządzania informacją i kon-
taktem z pacjentem- przekonuje
Mariusz Szubert, dyrektor ZZOZ
wDobrymMieście.DotychczasZe-
spół Zakładów Opieki Zdrowotnej
wDobrymMieścienieposiadałod-
powiedniej infrastruktury tech-
niczno-systemowej do wprowadze-
niaelektronicznejdokumentacjime-
dycznej zgodnie z wymaganiami
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania oraz
Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji w ochronie
zdrowia. W zakresie informatycz-
nymZZOZwDobrymMieściewy-
posażony jest w niewielką ilość
mocno zużytego sprzętu informa-
tycznego, obejmującego 32 kompu-
tery z czego ponad połowa jest
starsza niż 5 lat. W ZZOZ Dobre
Miasto praktycznie nie istnieje sieć
wewnętrzna LAN, która zapew-
niałaby możliwość prowadzenia i
dostępu do dokumentacji medycz-
nej. Dalsze utrzymywanie takiego

stanuwyposażeniamożewywołaćw
przyszłości ograniczenie kontrakto-
waniaświadczeń, jakieplacówkapo-
siada, gdyż ZZOZ w Dobrym
Mieście nie będzie spełniał wymo-
gów prawnych w zakresie kompaty-
bilności systemów informatycznych
zsystemamicentralnymi lubniebę-
dzie posiadał systemu EDM (Elek-
tronicznej Dokumentacji Medy-
cznej), która obowiązkowo ma być
prowadzona od 2019r. Brak takich
rozwiązań zmniejszałby szanse pla-
cówki na otrzymanie kontraktu z
NFZ.

Dla pacjentów
Przedmiotem projektu jest m.in.
wdrożenie systemu umożli-
wiającego tworzenie elektronicznej
dokumentacji medycznej ZZOZ w
DobrymMieścieorazświadczeniee-
usług publicznych on-line przy za-
pewnieniu współpracy z podmio-
tami leczniczymi w ramach syste-
mówregionalnychicentralnych.Po-
nadto,projektzakładauruchomienie
usług elektronicznych za pośrednic-
twem przeglądarki internetowej dla
pacjentów, a także podmiotów
współpracujących ze Szpitalem.
Udostępnienietegotypuusługprzy-
czyni się do budowy społeczeństwa
informacyjnego i przeciwdziałania
wykluczeniu informacyjnemu, w
szczególności wśród osób chorych.
Dla celów realizacji projektu nie-
zbędny był zakup i wdrożenie zinte-
growanego systemu teleinfo-
rmatycznego do obsługi szpitala
klasy HIS. -Szpitalny System Infor-
macyjnyHISjest tosystemmającyna
celu archiwizację, przetwarzanie i
udostępnianie danych związanych z
realizacją procesu diagnostyczno-te-
rapeutycznego. Jest to fundament,

który integruje i łączy w sobie roz-
maite aplikacje służące bieżącemu
funkcjonowaniu szpitala, takie jak fi-
nanse, księgowość, kadry jak również
część służącą do obsługi pacjen-
ta. Szpitalny System Inform-
acyjny integruje i łączy w sobie
rozmaiteaplikacje.Stądteżnaturalny
jestpodziałnaczęśćadministracyjno-
menadżerską oraz kliniczną- wyjaś-
nia nam podstawowe funkcje
wdrażanegosytemuinformacyjnego
w szpitalu, dyrektor Mariusz Szu-
bert.

Korzyści z wdrożenia
systemu HIS
System HIS umożliwi dokumento-
wanie procesu leczenia i prowadze-
nia Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej (EDM) zgodnie z Roz-
porządzeniemwsprawiedokumen-
tacji medycznej i będzie integrować
wszystkie aplikacje medyczne w
jeden organizm. System HIS będzie
stanowił również podstawę do zasi-
lenia Repozytorium Elektronicznej
DokumentacjiMedycznejorazuru-
chomienia e-usług publicznych
świadczonych za pomocą e-Portalu.
Z tego względu zakup powyższych
modułów zintegrowanego systemu
zarządzania HIS był niezbędny do

zapewnienia funkcjonowania sys-
temumającegonaceluarchiwizację,
przetwarzanie i udostępnianie da-
nychzwiązanychzrealizacjąprocesu
diagnostyczno-terapeutycznego.
System będzie funkcjonował nie
tylkonaurządzeniachstacjonarnych
(PC) lecz również będzie kompaty-
bilnyzurządzeniamimobilnymijak
tablety czy infomaty. Zintegrowana
konstrukcjamodułowasystemubę-
dzie skutkowała tym, że raz wpro-
wadzone do systemu dane będą w
nim widoczne na różnych pozio-
mach i nie będzie konieczne wpro-
wadzanie ich kilkukrotnie, czy
przepisywanie do innych modułów,
costanowiuproszczenienietylkodla
personelu, lecz również pacjenta,
gdyżwiążesięzszybsząobsługąoraz
bezpieczeństwem dokumentacji.
Moduły zintegrowanego systemu
HIS wspólnie tworzyć będą jeden
zintegrowany system zarządzania
dokumentacją medyczną i stanowią
podstawę do wdrożenia e-usług
publicznych.

Moduł Poradnia
– Rejestracja
Zapewni funkcje związane z przyję-
ciem pacjenta do poradni, wyzna-
czeniem daty wizyty i numeru
gabinetu, w którym ma się ona
odbyć, jak również wyborem leka-
rza. W module prowadzona będzie
baza pacjentów z możliwością prze-
glądania, wyszukiwania, dodawania
i edycji danych. W module będą
równieżzbieraneinformacjeoopie-
kunach, osobach upoważnionych,
ubezpieczeniach itp. System prowa-
dzić będzie pełną historię zmian da-
nych osobowych pacjenta, oraz
przechowywane będą informacje o
dacie modyfikacji i użytkowniku,
który dokonał zmiany, zapewniając

tym samym pełną archiwizację
zmian na karcie pacjenta wraz z da-
tami jej wprowadzania. Moduł
umożliwi łatwe dodawanie i spraw-
dzenieterminówwizytorazzapewni
mechanizmkontroli liczbywizytdo-
datkowych(wykluczanienakładania
się rejestracji w tym samym czasie
dla danego pacjenta, lekarza lub ga-
binetu). Dzięki integracji modułu z
pozostałymi modułami systemu, w
jednym miejscu możliwe będzie
sprawdzenie grafików i dostępności
lekarzy, gabinetów lub możliwości
dodatkowego wykonania badań w
określonym czasie. Ponadto, moduł
będzie posiadał mechanizmy wery-
fikacjiuprawnieńpacjentadowyko-
naniausługiwramachumowyNFZ
itp. W momencie rezerwacji, a na-
stępnie ponownie na etapie rejestra-
cji.

Moduł Poradnia
– Gabinet
Będzie realizował funkcje związane
z przyjęciem pacjenta, wykonaniem
na jego rzecz usług i procedur me-
dycznych, wyznaczeniem kolejnej
wizytyinumerugabinetu,wktórym
ma się ona odbyć, jak również wy-
borem lekarza. Moduł umożliwi
gromadzenie danych medycznych
związanychzwizytąpacjentatj:Roz-
poznanie, Wywiad, Badania, Zasto-
sowane leczenie, Zalecenia W
module gromadzone będą także
dane o wadze i wzroście pacjenta,
BMI, możliwość odnotowania wy-
konanych pacjentowi w trakcie wi-
zyty elementów leczenia (opis,
procedury, leki, badania, zabiegi,
konsultacje,odnotowanieozużytych
podczas wizyty materiałach, zapis
świadczeń NFZ itp.).

Moduł Laboratorium
Jegofunkcjonowaniebędziesięsku-
piało m.in. na gromadzeniu danych
z badań laboratoryjnych. Moduł za-
pewni automatyczne kierowanie
badań do stanowisk, na których
mają być wykonane, z uwzględnie-
niem alternatywnych metod wyko-
nywania, w tym możliwość
przekierowywania badań do innej
pracowniorazzapewniarchiwizację
pełnych wyników diagnostycznych
wraz z opisami i uwagami, kontrolę
jakości i wiarygodności wyników.

Moduł Ruch Chorych
– izba przyjęć
Pozwoli na zapis danych pacjenta w
izbieprzyjęć,wykonanychzabiegów,
postawionych diagnoz itp. Moduł
umożliwi prezentacje raportów sta-
tystycznych określających liczbę
różnych rodzajów przypadków w
izbie przyjęć. Moduł umożliwi pro-
wadzenierejestrupacjentów(wspól-
nego dla wszystkich modułów) z
możliwością przeglądu danych ar-
chiwalnych dotyczących danych z
poszczególnych pobytów w szpitalu
(rejestr pobytów).

Moduł Ruch Chorych
– oddział
Realizuje funkcje związane z przyję-
ciem pacjenta na oddział, rejestracją
danych dotyczących pobytu na od-
dziale zgodnie z wymogami prawa,
przeniesieniem na inny oddział lub
wypisem ze szpitala.

Moduł Dokumentacja
Medyczna
Pozwoli na gromadzenie sukcesyw-
nie całości dokumentacji odzwier-
ciedlającej proces terapeutyczny
związany z konkretnym pobytem
pacjenta w placówce wraz z możli-

E-usługi wkraczają
do szpitala
w Dobrym Mieście
„Wdrożenieelektronicznejdokumentacjimedycznejze-usługamidla
pacjenta”toprojektrealizowanyprzez ZespółZakładówOpiekiZdro-
wotnej w Dobrym Mieście w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnegoWojewództwaWarmińsko-MazurskiegowOsiPrioryteto-
wej Cyfrowy region, w zakresie działania E-zdrowie. Kwota dofinan-
sowaniacałegoprojektuzfunduszyeuropejskichto2160965,97.Kwo-
ta ta stanowi 85 procent dofinansowania wartości całego projektu.
Wkładwłasnywnioskodawcywyniósł381346,94,costanowi15pro-
cent kosztów projektu.

Mariusz Szubert, dyrektor ZZOZ w Dobrym Mięście z dumą prezentuje tablicę informacyjną projektu
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wością prezentacji wszystkich da-
nych wprowadzonych do modułu
dokumentacji medycznej w ujęciu
chronologicznym.Możliwośćzapisu
następujących elementów doku-
mentacji medycznej: obserwacje le-
karskie, obserwacje pielęgniarskie,
zalecenia,epikryza,notatki,wywiad.
Możliwośćdefiniowaniawywiadów,
na których lekarz może zaznaczyć
punkty na graficznym schemacie
(np. organu), a następnie opisać za-
znaczone punkty, możliwość two-
rzenia własnej struktury hierar-
chicznej dokumentów.

Moduł Zalecenia
Medyczne
Zapewniśledzeniezleceńdlawybra-
nego pacjenta. Umożliwi wprowa-
dzanie, zmianę, anulowanie zleceń
wraz z odpowiednimi wydrukami,
jak również wprowadzanie, zmianę
i przegląd wyników.

Moduł Archiwum
Dokumentacji
Moduł pozwoli na ewidencjonowa-
nie i zarządzanie historyczną doku-
mentacją papierową np. zapis
aktualnegomiejscaprzechowywania
dokumentacji, jak również na śle-
dzenie historii lokalizacji dokumen-
tacji.

System Identyfikacji
Pacjenta
Będzie pomocny przy zaopatrywa-

niu (identyfikacji) pacjenta w nie-
zbędne znaki identyfikacyjne
umieszczone na opaskach dedyko-
wanychdlanoworodków,dzieci,do-
rosłychbezkoniecznościkorzystania
zinnejaplikacjiniżmodułruchcho-
rych Systemu. Znak identyfikacyjny
nadany przez system powinien za-
wierać informacje pozwalające na
ustalenie imienia i nazwiska oraz
daty urodzenia pacjenta, zapisane w
sposóbuniemożliwiającyidentyfika-
cję pacjenta przez osoby nieupraw-
nione.

Moduł Zakażeń
Umożliwiobsługęstanowiskads.za-
każeń. Informacje o zakażeniu
wprowadzane będą w kontekście
pobytupacjentawszpitalu.Komplet
informacjiozakażeniugromadzony
za pomocą formularzy zorganizo-
wanychwjednąfunkcjęprzywyko-
rzystaniu zakładek. Osoba odpo-
wiedzialna za rejestrację karty za-
każeń będzie mieć możliwość prze-
glądania informacji dotyczących
wykonania procedur, wyników
badań laboratoryjnych oraz podań
leków.
Elektroniczny Medyczny Rekord

Pacjenta – (tzw. EPR – Elektronic
Patient Record) to kompletny zapis
wszelkichdanychdotyczącychstanu
zdrowotnego pacjenta i zastosowa-
negoleczeniatj.gromadziwjednym
miejscu wszystkie informacje
związane z danym pacjentem.

Modułumożliwiaklarownąprezen-
tację krytycznych danych na stałe
związanych z pacjentem m.in.: aler-
gie, chroniczne choroby, inne stany i
cechy,któremogąmiećwpływnale-
czenie,atakżezapewnilogicznąpre-
zentację danych przychodzących z
modułów i systemów satelitarnych
(wyniki z laboratorium, diagnostyki
obrazowej itp.) i hierarchiczną
ważność prezentowanych danych
(zgodność z chronologią i akcento-
wanie odchyleń od wartość pra-
widłowych).

Moduł Administracyjny
Pozwala na sprawne administrowa-
nie systemem przez pracowników
Działu Informatyki tj. nadawanie
uprawnień poszczególnym grupom
pracownikówJednostki.Modułwy-
magany do prawidłowego funkcjo-
nowania i nadawania uprawnień
systemowych dla użytkowników.

Moduł Apteka Centralna
Stanowi kompleksowe rozwiązanie
umożliwiające informatyzacjęwszy-
stkich obszarów funkcjonalnych
związanych z apteką szpitalną.
Umożliwi prowadzenie dystrybucji
lekównaoddziały,notowaniezamó-
wień i zakupów, zarządzanie maga-
zynem, tworzenie zestawień, analiz
oraz prowadzenie rozliczeń, wraz z
wyznaczaniem kosztów zużycia
leków na pacjenta i lekarza Moduł

Apteczki Oddziałowe
Daje możliwość: wprowadzania zle-
ceń, przyjmowania leków z apteki,
rozdziału leków do dyżurek, przyję-
ciaśrodkaodpacjenta,definiowania
mechanizmu stop-order na pozio-
mie pacjenta, wprowadzania dodat-
kowych informacji związanych z
terapiąantybiotykową,odnotowania
podania leków pacjentom.

System do udostępnienia
e-usług dla pacjentów
Wcelurealizacjie-usługprzewidzia-
nychwprojekcieużytkownikomzo-
stanie udostępniona aplikacja
portalowa,któraumożliwidostępdo
oferowanych e –usług. Dostarczany
Portal Pacjenta będzie niezależny
technologicznietoznaczybędziedo-
stępny poprzez strony Internetowe
WWW minimum na następujące
przeglądarki(InternetExplorer,Fire-
Fox,Chrome,Safari).Będzie istniała
możliwośćkorzystaniazportalupo-
przez urządzenia z systemem An-
droid i iOS. Takie rozwiązanie
pozwoli na korzystanie z usług pub-
licznych będzie możliwe różnymi
kanałami dostępu, niezależnie od
miejsca przebywania i wykorzysty-
wanej technologii. Pozwoli to na
pełniejsze wykorzystanie e-usług i
sprawi że system nie będzie stwarzał
barier w zakresie dostępności dla
osóbzniepełnosprawnościami.-Do-
starczonewramachportaluinforma-
cje powinny być tworzone z użyciem

języka łatwego do czytania i zrozu-
mienia. Takie podejście pozwoli na
dostępnośće-usługrównieżdlaosóbz
niepełnosprawnościami co przyczyni
się do poprawy sytuacji tych osób w
zakresie dostępności do świadczeń
zdrowotnych- wyjaśnia korzystne
rozwiązaniadlapacjentów, Mariusz
Szubert ,dyrektor ZZOZ w
Dobrym Mieście.

Ważne dla pacjentów
W ramach e-usługi zostaną dostar-
czone: e-Rejestracja, e-Wywiad, e-
Dokumentacja, e-Konsultacje,
e-Samokontrola.Ichdziałaniebędzie
zintegrowane z systemem informa-
cji, który pozwoli pacjentom na
orientację czasoprzestrzenną w za-
kresie udostępnionych e-usług.

e-Rejestracja
Usługa będzie dawała pacjentowi
możliwość zarezerwowania termi-
nów na usługi w poradniach oraz
dostęp do wszystkich udostępnio-
nych grafików szpitala.

e-Wyniki
Ta e-usługa umożliwi pacjentowi
elektroniczny odbiór wyników
badańon-lineorazdokumentówdla
niego przeznaczonych.

e-Wywiad
Usługa e-Wywiad da możliwość
skrócenia czasu wizyty w Poradni,
poprzez pozyskanie od pacjenta w
momencie rejestracji wizyty, infor-
macjidotyczącychzdrowiajegoiro-
dziny przed wizytą. Dane wpro-
wadzone na formularzach przy re-
jestracji wizyty, natychmiast będą
dostępne w systemie medycznym.
Personel medyczny będzie miał do-
stępne informacje o wywiadzie
wprowadzoneprzezpacjenta jeszcze
przed rozpoczęciem wizyty. Jeżeli
będą one nie wystarczające może
zadaćdodatkowepytaniaiuzupełnić
informacje. Ta usługa pozwoli na
poświęceniewiększej ilościczasupa-
cjentowi podczas wizyty. Lekarz nie
będzie musiał wypełniać wywiadu,
gdyżdanezostałyuzupełnioneprzed
wizytąiwjej trakciemożnajebędzie

tylko potwierdzić lub uzupełnić.

e-Konsultacje pisemne
lub video e-konsultacja
Konsultacjevideobędąpozwalaćna
on-linowe konsultacje z personelem
medycznym z wykorzystaniem na-
rzędzi video-konferencyjnych.
Usługa konsultowania będzie
uwzględniała wyniki pacjenta i his-
torię leczenia. Usługa przyczyni się
doupowszechnieniawymianyelek-
tronicznejdokumentacjimedycznej.

e-Samokontrola
Dzięki tej usłudze będzie możliwe
prowadzeniedzienniczkasamokon-
troli pacjentów chorych na choroby
przewlekłe z dodatkowymi funk-
cjami przeliczeń i prezentacji wpro-
wadzonych parametrów dla wybra-
nych schorzeń. Lekarz na podstawie
przekazanychprzezpacjentapomia-
rów dokona ich oceny i będzie mógł
zapośrednictwemportaluprzekazać
nowe zalecania dla pacjenta. Usługa
e-Samokontroli obejmować będzie
prowadzenie: dziennika samokon-
troli ciśnienia tętniczego oraz -
dziennika samokontroli glukozy.
Głównym założeniem projektu jest
poprawa komunikacji pomiędzy
pracownikami ZZOZ w Dobrym
Mieście Zdrowotnej a osobami ko-
rzystającymi z usług oferowanych
przez ZOZ. -Pacjenci uzyskają szyb-
szy dostęp do informacji, możliwość
zdalnej rejestracji do lekarza, elektro-
nicznedokumenty(recepta,skierowa-
nie izlecenie)orazdohistorii leczenia.
Szybkość dostępu do informacji
wpłynie pozytywnie na oszczędność
czasupersonelumedycznegoipacjen-
tów,dziękiczemuwzrośniewydajność
pracy,którabezpośrednioprzełożysię
na poprawę komunikacji pomiędzy
Szpitalem a pacjentami, a także pod-
miotami współpracującymi, takimi
jak, np.: laboratoria-zapewnia dy-
rektor Mariusz Szubert, podkreś-
lając, że ostateczne zakończenie
wdrażaniarzeczowejczęści projektu
ma nastąpić z końcem grudnia tego
roku.

red
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Rozegrane będą biegi na 5 km i 10 km, a także na krótszych dystansach dla dzieci. Dla
uczestników biegu głównego przygotowano atrakcyjne pakiety startowe oraz posiłki
regeneracyjne. Jednak bieg to tylko część atrakcji jakie czekają na lidzbarczan i gości.
Pod Wysoką Bramą stanie rowerowy namiot Radia Zet. W specjalnej strefie będzie można
wygrać markowe rowery, ale nie tylko! Do dyspozycji będą strefy ruchu dla dzieci, fo-
tobudka, koło fortuny, a także doradcy serwisowi i przeznaczone do testowania rowery
elektryczne. Tradycyjnie pojawi się także strefa relaksu, gdzie będzie można wypocząć
na leżakach, a dzieci będą mogły bawić się na „dmuchańcach”. Na deptaku staną sto-
iska rękodzielnicze. Pod Wysoką Bramą pojawi się także magiczna kapsuła Green Velo.
W jej wnętrzu będzie można odbyć wirtualną podróż wschodnim szlakiem Green Velo
w 5 wymiarze!
Początek o godzinie 10:00.
W związku z II Festiwalem Biegowym im. Mikołaja Kopernika informujemy że 28
kwietnia w godz. 10.00-14.30 zostaną zamknięte dla ruchu kołowego następujące
ulice: Hoża, Wiślana, Konstytucji 3 Maja, Wysokiej Bramy, Lipowa, Spółdzielców,
Kościuszki, Polna, Słoneczna ,Astronomów, Krzywa, Kajki, Prosta. Organizatorzy
przepraszają za utrudnienia.

26.04.2019 (piątek)
18:00 – Lidzbarski Zielnik arty-
styczny – ODSŁONA I. Wernisaż
wystawy prac uczestników Pra-
cowni Malarskiej LDK-u prowa-
dzonej przez Wiolettę Jaskólską.
Oranżeria Kultury

27.04.2019 (sobota)
14:00 – Wiosenny spacer po Lidz-
barku – wycieczka po mieście
skierowana do lidzbarczan, goś-
ci i turystów. Oranżeria Kultury
28.04.2019 (niedziela)
10:00 – II Festiwal Biegowy im.
Mikołaja Kopernika. Biegajmy z
DEM’a. Start/Meta ul. Powstań-
ców Warszawy
10:30 – Spektakl Olsztyńskiego
Teatru Lalek „Kukuryku na Pa-

tyku” dla dzieci. Lidzbarski Dom
Kultury. Wstęp 20 zł. Ulgowy 15
zł.

30.04.2019 (wtorek)
17:00 – Teatr przy stoliku, sztuka
pt. „Kto nas odwiedzi?”. Czytają:
Joanna Fertacz i Grzegorz Gro-
mek. Sala Starego Ratusza w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej
18:00 – Smak Brukseli. Spotkanie
w Klubie Podróżnika z Mi-
rosławem Sienkiewiczem.
Oranżeria Kultury

01.05.2019 (środa)
09:00 – Lidzbarski Wyścig Szo-
sowy – start i meta Termy War-
mińskie. Zapisy od godz. 07:00.
10:00 – Warsztaty kuglarskie. Jaz-

da na jednym kole, maszerowanie
na szczudłach, skakanie, balan-
sowanie nad ziemią na taśmie,
slackline oraz wiele innych at-
rakcji – otwarta przestrzeń, sied-
miu instruktorów, dobra zabawa
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Warsztaty do godz. 15:00. Bulwary
przy Lidzbarskim Domu Kultury.
13:00 – Lidzbarskie prezentacje
artystyczne. Scena plenerowa
Lidzbarskiego Domu Kultury
14:00 – Streetball – Turniej ko-
szykówki ulicznej o Puchar Posła
na Sejm RP Jacka Protasa. Boisko
Orlik SP3 ul. Lipowa
19:00 – Potańcówka przy muzy-
ce na żywo. Gra zespół Czesław
Band. Potańcówka do godz. 21:00.
Scena plenerowa Lidzbarskiego

Domu Kultury
21:00 – Fireshow – Olsztyński
Teatr Uliczny. Nowocyrkowy po-
pis z wykorzystaniem płonących
rekwizytów. Iskry, poi, kije, wach-
larze – przykuwające uwagę cho-
reografie serwowane widzom na
gorąco. Bulwary przy Lidzbar-
skim Domu Kultury

02.05.2019 (czwartek)
12:00 – Podniesienie Flagi Pań-
stwowej – Święto Flagi. Plac Wol-
ności
12:00 – Rodzinny Rajd Rowero-
wy do Stoczka Klasztornego. W
Stoczku ognisko z kiełbaskami.
Zbiórka na Placu Wolności. Start
po podniesieniu flagi.
16:00 – Polna różyczka – Ro-

dzinne warsztaty muzyczne „Z
pieśnią przez pokolenia – Polna
różyczka”. Pieśni Stanisława Mo-
niuszki (i nie tylko). Oranżeria
Kultury

03.05.2019 (piątek)
10:00 – Wiosenny Turniej Piłki
Nożnej Orlik 2019. Orlik przy SP
nr 3 ul. Lipowa
10:00 – Piknik Rowerowy z Veo-
lią i Rowerowym Lidzbarkiem.
Zawody kolarskie dla dzieci i
młodzieży (zapisy godz. 10:00-
11:00), pokaz skoków na rowerach
w wykonaniu członków stowa-
rzyszenia Rowerowy Lidzbark,
malowanie twarzy, kręcenie ba-
lonów dla dzieci, warsztaty eko-
logiczne „zero waste”, malowanie
starych dachówek, kamieni i bu-
telek, zabawki z „byle czego”,
warsztaty bębniarskie, szycie wo-
reczków z firanek, jak segregować,
czyli zabawa z recyklingiem,

kłobuczki z włóczki, maty ze
szmaty. Deptak przy wysokiej
Bramie
10:00 – Msza Święta w rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3-go
Maja. Kościół św. Ap. Piotra i
Pawła
11:00 – Zawody strzeleckie z
okazji Święta Konstytucji 3-go
Maja. Strzelnica miejska ul.
Olsztyńska

04.05.2019 (sobota)
10:45 – Mityng lekkoatletyczny I
klasy. Otwarcie sezonu lekkoat-
letycznego pod egidą Warminsko-
Mazurskiego Związku Lekkiej
Atletyki. Stadion miejski ul. Bar-
toszycka 24
17:00 – Koncert dyplomantów
Państwowej Szkoły Muzycznej II
Stopnia w Olsztynie. Oranżeria
Kultury

Wielka majówka w Lidzbarku Warmińskim
Już niedługo długi majowy weekend. W Lidzbarku Warmińskim będzie obfitował w ciekawe wydarzenia. Poniżej prezentujemy
ich kalendarz.

Bieg Kopernika w Lidzbarku cieszy się dużą popularnością

- Pan wójt wybierał jednego z sołty-
sówdowyróżnieniaiudałomisięza-
kwalifikować. Nie jest to jednak moja
zasługa, tylko całego sołectwa – po-
wiedział Marek Wyrębiak, sołtys
Świątek.
Sołtys dodaje, że tego co wykonuje,
niemożnanazwaćpracą.- Tonie jest
praca, tylko służba. Sołtys jest osobą
do kontaktu, pomiędzy wójtem a
mieszkańcami. Jeżeli chcemy,żebycoś
się działo w sołectwie, to sołtys musi
starać się o dofinansowania z ze-
wnątrz, a są również sytuacje, że
trzeba fizycznie popracować.

Wciąguostatnichczterechlatsołec-
two Świątki współfinansowało bu-
dowę350metrówchodnikaz jednej
strony i 180 metrów z drugiej strony
drogi. Zrobione zostało odwodnie-
nie nad Jarem. Z Funduszu Sołec-
kiego,zostałrównieżdofinansowany
zakup umundurowania dla Straży
Pożarnej.Corokujestorganizowana
Spartakiada Sołectw, gdzie można
wygrać nagrodę pieniężną ufundo-
waną przez wójta. Za te pieniądze
zostałzakupionysprzętsportowydla
młodzieży.
- Potrzeby są duże. Wybieramy prio-

rytety, które musimy w pierwszej ko-
lejności zrobić. Po rozmowie z miesz-
kańcami, idę do pana wójta i
znajdujemy jakiś konsensus. Jeżeli
brakuje pieniędzy, to zastanawiamy
się gdzie je znaleźć – mówi Marek
Wyrębiak.
W połowie maja odbędą się wybory
sołtysa na przyszłą kadencję. - Za-
stawiam się czy startować, ponieważ
jestem już cztery kadencje na stano-
wisku i jest to bardzo długi czas. Po-
trzeba chyba nowej głowy do
myślenia – kończy sołtys Marek
Wyrębiak. raf

Sołtys Świątek został wyróżniony
podczas Trzeciego
Samorządowego Dnia Sołtysa
Marek Wyrębiak, sołtys Świątek odebrał wyróżnienie podczas Trzeciego Samorządowego Dnia
Sołtysa na Warmii i Mazurach. Przez ostatnie lata w jego sołectwie wiele zostało zrobione.

Za kilka dni wielka biegowa impreza w Lidzbarku Warmińskim
II Festiwal Biegowy im. Mikołaja Kopernika to jedna z największych imprez
sportowych w regionie. Kilkuset zawodników w każdym wieku będzie ści-
gało się malowniczymi ulicami Lidzbarka Warmińskiego.

Marek Wyrębiak odbiera wyróżnienie z rąk marszałka województwa, Gustawa Marka Brzezina
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W repertuarze znajdą się, aż 3
spektakle: - farsa bijąca rekordy po-
pularności – „Wszystko w rodzi-
nie” - to prawdziwy rarytas dla
miłośników spektaklu „Boeing, bo-
eing”. Akcja sztuki rozgrywa się w
szpitalu św. Andrzeja w Londynie,
w którym odbywa się kongres neu-
rologów. Jednocześnie w szpitalu
trwają próby do gwiazdkowego
przedstawienia przygoto-
wywanego przez personel dla pa-
cjentów. Pech chciał, że tego sa-
mego dnia, Dr Mortimore –
neurolog, który ma wygłosić ważny
dla swej kariery wykład na zjeździe,
dowiaduje się, że w szpitalu prze-
bywa jego nieślubny, prawie do-

rosły już syn, o którego istnieniu
nie miał dotychczas pojęcia. Sztuka
została okrzyknięta najzabaw-
niejszą farsą Ray’a Cooney’a – an-
gielskiego mistrza farsy,
- tragikomedia o trzech pokole-
niach kobiet - „Więzi rodzinne” –
opowiada o czterech spokrewnio-
nych ze sobą kobietach – matce,
córkach oraz wnuczce, które spoty-
kają się w specyficznych okolicz-
nościach rodzinnych – na
pogrzebie ojca, a my przy okazji
poznajemy mroczne sekrety tej ro-
dziny, które nigdy nie miały ujrzeć
światła dziennego. Przygotujcie się
na sporą dawkę czarnego humoru.
- spektakl dyplomowy uczniów

Studium Aktorskiego - „Z Różewi-
cza dyplom” - przedstawienie
przenosi nas w lata 60., do pierw-
szych bloków z wielkiej płyty. Do
świata ludzi mieszkających w bar-
dzo podobnych domach, w prawie
identycznych mieszkaniach, czy-
tających te same czasopisma,
oglądających o tej samej porze te
same audycje telewizyjne, mają-
cych bardzo podobne ubrania i
wiadomości. Nie powinniśmy się
więc dziwić, że jeśli któryś z boha-
terów przypadkiem znajdzie się w
mieszkaniu sąsiada nie zda sobie
sprawy, że nie jest u siebie…

Szczegóły na www.teatr.olsztyn.pl

Długi weekend w Teatrze!
Teatrze Jaracza! Teatralna
majówka pełna
coolturalnych wrażeń
Olsztyński „Jaracz” zaprasza na „lekkie”, zabawne, pouczające, rodzinne spektakle przez cały
„majówkowy” tydzień - od 1 do 5 maja.

Kadr ze spektaklu

Olsztyński Teatr Lalek zaprasza
na majową premierę dla Małych
Widzów.
„Fru-Fru to dziwne ni to ni owo.

Robaczek, mieszkający w ogrodzie,
czekający na moment, kiedy stanie
się kimś. Jest jak dziecko poznające

świat i siebie.” – mówi reżyserka i
autorka scenariusza Karolina Ma-
ciejaszek. „Jest ciekawskie i niecier-
pliwe. Jest jak andersenowskie
Brzydnie Kaczątko, wypatrujące
chwili, gdy zmieni się w łabędzia.” –
dodaje. Tyle że Fru-Fru ma inne

pragnienie: chce być motylem!
Olsztyński Teatr Lalek zaprasza
Małych Widzów do wspólnej drogi
w spełnianiu marzeń o byciu kimś
wyjątkowym. Realizatorzy zapo-
wiadają, że Fru-Fru może nieźle za-
skoczyć…

Spektakl z użyciem nie-
typowych lalek i nowo-
czesnych form
plastycznych już od 12
maja na dużej scenie
Olsztyńskiego Teatru
Lalek.
„Fru-Fru”. REŻYSERIA I
SCENARIUSZ: Karolina
Maciejaszek (na moty-

wach książki „Metamorfoza Fru-
Fru” Nguen Tran Thien Loca)
CHOREOGRAFIA: Ewelina Ci-
szewska
MUZYKA: Izabela Smelczyńska
SCENOGRAFIA: Marika Wojcie-
chowska
TŁUMACZENIE: Tadeusz Nowak
- wydawnictwo Olesiejuk

W Olsztynie pojawi się Fru-Fru!

Kadr ze spektaklu

Przegląd zyskuje z roku na rok
coraz większe znaczenie na polu
amatorskiego ruchu muzycz-
nego w naszym regionie. Przy-
jęta formuła, pozwala podczas
jednej imprezy na występy chó-
rów wielogłosowych, zespołów
śpiewaczych, folklorystycznych i
kapel ludowych, przyczynia się
do atrakcyjności przedsięwzię-
cia.
Głównym założeniem przeglądu
jest propagowanie muzyki
związanej z naszym regionem,
każdy zespół musi wykonać cho-
ciaż jedną piosenkę warmińską,
czyli- kurlantkę. Różnorodność
muzyczna, kolorowe stroje, nie-
samowita rodzinna atmosfera to
najważniejsze jego atuty. -Co-
rocznie na naszej scenie prezen-
tuje się do 40 zespołów , w sumie
około 600 wykonawców. Od kilku
lat, ze względu na bardzo duże

zainteresowanie byliśmy zmu-
szeni do rozłożenia przesłuchań
na dwa dni, podobnie w tym
roku termin naszych spotkań pla-
nowany jest na 18 i 19 maja od
godziny 10.00 – mówi dyrektor
stawigudzkiego GOK-u Witold
Lubowiecki.
-Tegoroczna edycja zaplanowana
jest nie na dwa, ale aż na… trzy
dni. Obecna formuła adresowana
jest przede wszystkim do osób do-
rosłych jednak, żeby nasz folklor
przetrwał musimy go przekazy-
wać młodemu pokoleniu, dlatego
w tym roku zaproponowaliśmy
udział najmłodszym organizując
I Warmiński Przegląd Zespołów
Dziecięcych „Mini Kurlantka
2019”, który ma się odbyć na tej
samej scenie w piątek 17 maja o
godzinie 10.00-wyjasnia Witold
Lubowiecki.

Po raz pierwszy dzieci na Kurlantce

Chór Legenda ze Stawigudy

XVII Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych
“Kurlantka 2019” w Stawigudzie po raz pierwszy będzie
trwał 3 dni.
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NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ pokoju w Olsztynie, do
wynajęcia w weekendy lub na dłuższy
okres, z oddzielnym wejściem. Proszę o
kontakt sms.Tel.727243487.
ZAOPIEKUJEMY się domem lub miesz-
kaniem emigrującego na długo,
reg.warm.maz., proszę o sms- prze-
dzwonimy, tel.727243487.

RÓŻNE SPRZEDAM

ANTYKI poniemieckie i przedwojen-
ne,tanio, tel.: (89)763-20-96 kontakt po
17.

RÓŻNE KUPIĘ

PRACA DAM

USŁUGI

SZPACHLOWANIE i malowanie, tel.:
790-311-826.
USŁUGI geodezyjne tel. 609-836-378.
SZPACHLOWANIE i malowanie, tel.:
790-311-826.
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.

SKUP zboża, kukurydzy,
grochu, rzepaku, łubin,

min.20t. Zapewniam trans-
port, tel.: 504082106.

PRACA w opiece
w Niemczech, Pflegehelden.

Tel. 570 643 409.
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REKLAMA

Po rundzie jesiennej, kiedy Olimpia
zajmowała ostatnie miejsce w tabeli,
wydawało się, że o utrzymanie w
drugiej lidze będzie bardzo trudno.
Olimpia jednak odżyła pod wodzą
nowego trenera Adama Noconia.
Jest to zupełnie inny zespół, niż w
poprzednim roku. Najważniejsze
jest, że drużyna dużo lepiej prezen-
tuje się pod względem defensyw-
nym.
W ostatniej kolejce Olimpia Elbląg
zmierzyła się u siebie ze Zniczem
Pruszków. Elblążanie grali bardzo
dobrze i mieli przewagę w tym
spotkaniu. Na prowadzenie Olim-
pię wyprowadził Cezary Demia-
niuk, który strzałem z dystansu
pokonał bramkarza gości. W dru-
giej połowie goście starali się zaata-
kować i chcieli szybko doprowadzić
do wyrównania, ale nie potrafili
swojej przewagi wykorzystać.
Olimpia w drugiej części gry, bar-
dzo dobrze i umiejętnie się broniła
i ostatecznie dowiozła, ten świetny
rezultat do końca spotkania. To
zwycięstwo pozwala złapać trochę
oddechu, ponieważ elblążanie mają

już trzy punkty przewagi nad strefą
spadkową.
-Wygraliśmy bardzo ważny mecz, z
zespołem, który prezentuje na-
prawdę dobry poziom piłkarski.
Zwycięstwo odnieśliśmy, dzięki kon-
sekwencji. Moi zawodnicy walczyli,
o każdy metr boiska i to było naj-
ważniejsze. Nie widziałem w swojej
drużynie słabych punktów, wszyscy
realizowali swoje zadania, które
sobie założyliśmy przed meczem.
Widziałem, że jeżeli chodzi o środ-
kową część boiska, to będzie trudno
się przedostać pod bramkę gości, ale
chcieliśmy stwarzać sobie sytuacje
atakując skrzydłami i to nam się faj-
nie udawało – powiedział na konfe-
rencji prasowej Adam Nocoń,
trener Olimpii Elbląg.
W tym momencie warto zaznaczyć,
że Olimpia Elbląg w sześciu ostat-
nich spotkaniach zanotowała trzy
zwycięstwa i trzy razy zremisowała.
Takie wyniki są sporym powodem
do zadowolenia dla elbląskich kibi-
ców. Kluczemdo tych wyników, jest
świetna gra w defensywie. Olimpia
straciła w tym sezonie tylko 33

bramki, co jest jednym z najlep-
szych wyników w całej lidze.

Do końca sezonu pozostało pięć
kolejek. W kolejnej z nich Olimpia

zagra na wyjeździe ze Stalą Stalowa
Wola. Drużyna ta plasuje się na

ósmym miejscu w ligowej tabeli.
raf

Olimpia Elbląg wydostała się ze strefy spadkowej
Elbląscy piłkarze prezentują się w ostatnim czasie bardzo
dobrze. Po 29 rozegranych spotkaniach Olimpia zajmuje 13
miejsce i jest coraz bliżej utrzymania się w drugiej lidze.

Radość piłkarzy Olimpii Elbląg fot. Oficjalny profil Facebookowy klubu
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Sezon ten można spokojnie podzie-
lić na dwa okresy, czyli w zasadzie
na dwie rundy. W pierwszej run-
dzie Warmia prowadzona przez
Daniela Żółtaka, spisywała się bar-
dzo słabo. Zespół przegrał mecze z
drużynami, teoretycznie dużo słab-
szymi, a przez to atmosfera w klu-
bie też nie była najlepsza. Wtedy
władze klubu zdecydowały się na
zmianę trenera. Daniela Żółtaka
zastąpił Jarosław Knopik i gra
olsztyńskiej drużyny zupełnie się
odmieniła.
Warmia Energa Olsztyn wygrała w
drugiej rundzie osiem spotkań i
dzięki temu znacząco poprawiła
swoją pozycję w tabeli. Jarosław
Knopik sprawił, że zawodnicy
uwierzyli w swoje umiejętności.
Cała drużyna w większości spotkań
grała bardzo twardo i konsekwent-
nie w defensywie, a do tego
dokładała skuteczną grę w ataku.
Oczywiście zdarzały się również
momenty w meczach, gdzie

drużyna notowała przestoje w grze.
Działo się to, zazwyczaj, kiedy tre-
ner dawał odpocząć podstawowym
zawodnikom. Będzie to jednak
miało pozytywny wpływ na przy-
szłość, ponieważ młodzi zawodnicy
przez grę nabierają doświadczenia,
które w najbliższym czasie na
pewno, będzie procentować.
Nie ma jednak co ukrywać, że w
dalszym ciągu o wynikach drużyny
decydują głównie doświadczeni za-
wodnicy, tacy jak; Marcin Malew-
ski, Szymon Hegier czy Radosław
Dzieniszewski. Bardzo dobrze ze
swojej roli wywiązuje się także
bramkarz Mateusz Gawryś, który
w drugiej rundzie rozgrywek,
często bronił wręcz znakomicie.
Ważne jest również, to, że w
drużynie było mniej kontuzji niż w
ostatnich latach. Dzięki temu trener
miał większe pole manewru, a ry-
walizacja o miejsce w drużynie
również była większa.
W ostatnim swoim meczu w tym

sezonie, Warmia Energa Olsztyn
pokonała GKS Żukowo 36:24. Naj-
bardziej wartościowy wynik,
olsztyńscy szczypiorniści, osiągnęli
jednak kolejkę wcześniej, kiedy po-

konali na wyjeździe lidera rozgry-
wek Nielbę Wągrowiec. Spotkanie
pokazało, że Warmia jest w stanie,
w tej lidze wygrać z każdym.
Jeżeli chodzi o oczekiwania

związane z następnym sezonem, to
wydaje się, że Warmię będzie stać
na to, żeby powalczyć o jedno z
trzech kluczowych miejsc. Jeżeli do
klubu uda się sprowadzić kilku

ogranych na tym poziomie roz-
grywkowym graczy, a drużyna dalej
będzie robić postęp, to olsztyńscy
kibice o wyniki mogą być spokojni.

raf

Warmia Energa Olsztyn zakończyła trudny sezon
Nie był to łatwy sezon dla olsztyńskich szczypiornistów. War-
mia zajmuje miejsce tuż za podium, ale po ostatniej kolejce, w
której pauzuje, może spaść jeszcze o jedno miejsce niżej.

Przy piłce Marcin Malewski, jeden z najlepszych zawodników Warmii w tym sezonie
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