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ELBLĄG: ZATRZYMALI
27-LATKA
PODEJRZANEGO
O PODPALENIE
SAMOCHODÓW

Spalone bmw oraz nadpalo-
ny ford fiesta - to efekt
działania 27-latka, który w
trakcie powrotu do domu …
podpalał zaparkowane sa-
mochody. Mężczyzna zabie-
rał z nich emblematy i tabli-
ce rejestracyjne. Po kilku-
nastu minutach od pierwsze-
go zgłoszenia mężczyzna
został zatrzymany. Miał przy
sobie komplet tablic rejes-
tracyjnych z podpalonych
pojazdów.

Była godzina 6.30 w niedzielę
rano, gdy policjanci pojechali na
interwencję na ul. 12 Lutego.
Tam miało palić się bmw. Na
miejscu okazało się, że auto
jest w trakcie gaszenia przez
straż pożarną. W tym samym
czasie wpłynęło zgłoszenie o
innym palącym się aucie przy
ul. Królewieckiej. Oba samo-
chody nie miały tablic rejestra-
cyjnych.
Policjanci pojechali na ul. Kró-
lewiecką i tam okazało się, że
była to próba podpalenia za-
parkowanego forda fiesty. Uli-
cę dalej został zatrzymany
mężczyzna, który włamał się do
osobowego audi, wybijając szy-
bę przy pomocy kostki bruko-
wej. Policjanci zatrzymali 27-lat-
ka. Mężczyzna miał przy sobie
tablice rejestracyjne od palących
się wcześniej pojazdów, miał
także emblematy zdjęte z pod-
palonego bmw przy ul. 12 Lu-
tego.
27-latek był pobudzony i nie po-
trafił w logiczny sposób
wytłumaczyć, co robi w nie-
swoim aucie i dlaczego ma przy
sobie tablice rejestracyjne. Zos-
tał zatrzymany w policyjnym
areszcie.
Za zniszczenie mienia zgodnie
z Kodeksem Karnym może gro-
zić kara do 5 lat pozbawienia
wolności.
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Na to, czy zawiesimy lub zmniej-
szymy Twoje świadczenie, ma
wpływ przychód ze stosunku pra-
cy, umowy zlecenia, umowy agen-

cyjnej, od której są odprowadzane
obowiązkowe składki na ubezpie-
czenia społeczne.
Należy powiadomić ZUS o wyso-
kości osiąganego przychodu jeśli
przekroczymy limity. Jeżeli z za-
wiadomienia o wysokości przy-
chodu, jaki zamierzamy osiągnąć,
wynika, że:
• nie przekroczymy 3 206,20 zł mie-
sięcznie– świadczenie będzie
wypłacane w pełnej wysokości,
• przekroczenie 3 206,20 zł, ale nie

więcej niż z 5954,30 zł powoduje
zmniejszenie wypłacanego świad-
czenia,
• przekroczenie 5954,30 zł,- za-
wiesimy wypłatę świadczenia.

Od 1 grudnia wzrasta również
kwota przychodu, jaką mogą uzys-
kać osoby pobierające rentę so-
cjalną. Będzie to kwota 3 206,20 zł.
Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez
względu na wysokość osiąganego
przychodu nie podlegają emerytu-

ry osób, które osiągnęły po-
wszechny wiek emerytalny ustala-
ny indywidualnie w zależności od
płci. Nie dotyczy to jednak tych
osób, których emerytura została za-
wieszona w związku z kontynuo-
waniem zatrudnienia w ramach
stosunku pracy, podjętego przed jej
nabyciem.
Warto wiedzieć, że ZUS nie zmniej-
sza ani nie zawiesza świadczenia w
razie osiągania przychodu w przy-
padku prawa do emerytury częś-

ciowej. Pełna wysokość gwaranto-
wana jest również w przypadku ren-
ty inwalidy wojennego, z tytułu
pobytu w obozie i w miejscach
odosobnienia lub renty rodzinnej
po tych inwalidach, jak również rent
inwalidy wojskowego w związku ze
służbą wojskową lub renty rodzin-
nej po żołnierzu, którego śmierć ma
związek ze służbą wojskową.

Źródło: ZUS
woj. warmińsko-mazurskiego

Dobra wiadomość dla pracujących emerytów
i rencistów – od 1 grudnia będą mogli więcej dorobić

Jak napisał jeden z publicystów:
„Wszyscy już chyba zdążyli się na
czyn Kałuży oburzyć, niejednokrot-
nie w mało parlamentarnym języku.
Oburzenie jest zrozumiałe”. Na
Śląsku radny-wicemarszałek stał się
symbolem tego, co w polityce dys-
kredytujące – politycznej korupcji.
Jakie były motywacje radnego trud-
no ustalić, jednak z pewnością nie
wszyscy są na jego czyn oburzeni. Na
pewno cieszy się PiS, który zdobył w
ten sposób samodzielną większość w
tym sejmiku i to, jak powiedział je-
den z polityków tej partii, „za nie-
wielką cenę” fotela wicemarszałka
(wraz ze stosownym uposażeniem).

Dyskusyjna jest również kwestia
„politycznej korupcji”, której tak
niedaleko przecież do „politycznego
pragmatyzmu”.
Trzeba bowiem pamiętać, że polity-
ka to władza,a władza jestpo to, żeby
rządzić. I jakkolwiek cynicznie to nie
zabrzmi, w walce o władzę „cel uś-
więca środki” (o ile „nie uświniają one
celu” – jak mówił prof. Tadeusz Ko-
tarbiński). I nie ma tu miejsca na
kwestie etyczne.
Decyzja p. Kałuży nie jest pierwszą
taką w historii polityki i z pewnością
nie ostatnią, bowiem jak pisał Karol
Marks – „To byt określa świadomo-
ść”, a jak mówił „klasyk” polskiej sce-

ny politycznej Lech Wałęsa – „Tylko
krowa nie zmienia poglądów”. Po-
kazuje także kilka innych uniwer-
salnych „zasad polityki”. Przede
wszystkim to, że każdego da się ku-
pić. Już w IV wieku p.n.e. król Filip
Macedoński stwierdził: „Żadne mias-
to nie jest niezdobyte, jeżeli ma jakąś
boczną furtkę dość szeroką, żeby
przepuścić osła obładowanego
złotem”. Także i to, że „Władza naj-
lepiej sprawdza charakter człowieka”
– jak pisał Arystoteles.
Warto też przypomnieć „oburzo-
nym”, że w systemach demokra-
tycznych mandat posła/radnego jest
tzw. mandatem wolnym, co oznacza,
że reprezentuje on „cały zbiorowy
podmiot suwerenności” i nie jest
związany żadnymi opiniami, czy
poglądami swoich wyborców – zgod-
nie z art. 104. Konstytucji: „Posłowie
są przedstawicielami Narodu. Nie
wiążą ich instrukcje wyborców”.
Dlatego „korupcja polityczna” nie jest

też przestępstwem w rozumieniu
kodeksu karnego, którego art. 229. §
1. stanowi: „Kto udziela albo obiecuje
udzielić korzyści majątkowej lub
osobistej osobie pełniącej funkcję
publiczną w związku z pełnieniem tej
funkcji, podlega karze pozbawienia
wolności…”.
Politycy mogą więc dowolnie i prak-
tycznie bezkarnie zmieniać „barwy
klubowe”, mniej lub bardziej prze-
konująco tłumacząc swoje decyzje
tak, jak na przykład wicemarszałek
W. Kałuża – „Moją partią jest Śląsk.
Wyborcy oczekują skuteczności, stąd
moja decyzja o wsparciu dobrego pro-
gramu, dobrych rozwiązań dla
Śląska”. To czy 25 tysięcy jego wy-
borców kupiło tę motywację prze-
konamy się za pięć lat, przy okazji ko-
lejnych wyborów. Bo demokracja
na całym świecie nie zalazła jeszcze
skuteczniejszego niż karta do głoso-
wania sposobu oceny działań poli-
tyków przez wyborców.

Na ewentualnym oburzeniu części
mieszkańców Śląska sprawa „wolty
Kałuży” powinna się więc zakończyć.
Na zmianę jego poglądów, a tym sa-
mym układu politycznego w śląskim
sejmiku, jego byli i obecni partyjni ko-
ledzy raczej nie mają już co liczyć, bo
podobnie jak Juliusz Cezar prze-
kroczył on swój polityczny Rubikon
– „rzekę bez powrotu”. A ten rzym-
ski wódz i polityk powiedział kiedyś:
„Zdradę kocham, zdrajców niena-
widzę”.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Co trzy miesiące zmieniają się kwoty, do których mogą dorobić emeryci i renciści. Od grudnia, w porównaniu z kwotami obowiązującymi od 1 lipca do 30
listopada, pracujący emeryt i rencista będzie mógł dorobić więcej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych co kwartał ogłasza kwoty przychodów dla pracujących
emerytów i rencistów. Nowe progi, które wejdą w życie od 1 grudnia, będą obowiązywać przez kolejne 3 miesiące, czyli do 28 lutego 2019r. Należy pil-
nować tych kwot, aby nie stracić prawa do pobieranego świadczenia. Dotyczy to osób, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego. W zależności
od wysokości zarobków, emerytury lub renty mogą być odpowiednio pomniejszone lub nawet zawieszone.

Korupcja polityczna?

Wybory nowego prorektora UWM
ds. kadr odbyły się 23 listopada,
jeszcze według starych przepisów.
Na to stanowisko prof. Ryszard Gó-
recki, rektor UWM, zaproponował
dr. hab. Sławomira Przybylińskiego,
obecnego dziekana Wydziału Nauk
Społecznych. Dlaczego akurat jego?
– To młody, zdolny i pracowity nau-
kowiec, przedstawiciel obszaru nauk
społecznych, na czym mi szczególnie
zależy. Pragnę bowiem, aby obszar
społeczny i humanistyczny był re-
prezentowany w kolegium rektor-
skim. Sprawdził się jako dziekan
Wydziału Nauk Społecznych i jes-
tem przekonany, że sprawdzi się
także jako prorektor ds. kadr. W do-
tychczasowej działalności pokazał,
że potrafi pracować na rzecz nie

tylko wydziału, ale i całego Uniwer-
sytetu. Sądzę, że jako pedagog będzie
umiał dobrze współpracować z ko-
legium rektorskim oraz wszystkimi
pracownikami naszej uczelni – uza-
sadnia rektor.
W wyborach uczestniczyło 98 elek-
torów. Za prof. Przybylińskim głosy
oddało 88 osób, 4 były przeciwne,
5 się wstrzymało. Jeden głos był
nieważny. Wybór nowego prorek-
tora uprawomocni się po tygodniu.
Prof. Przybyliński podziękował za
zaufanie i wybór, który uznał za
wyróżnienie i zaszczyt nie tylko dla
siebie, ale całego wydziału.
– Będzie to dla mnie także wyzwa-
nie do dalszej pracy na rzecz naszej
społeczności. Czeka nas niełatwy
czas w związku z nową ustawą o

szkolnictwie wyższym. Zdaję sobie
sprawę z tego, że za każdym
człowiekiem idzie jego historia.
Wiem, że życie nie jest czarno-białe.
Dlatego będę każdego człowieka
traktować podmiotowo. Niech na
nasze kontakty wpływa to, co na
łączy, a nie to, co dzieli – podkreślił
na zakończenie swego krótkiego
wystąpienia.
Prof. Przybyliński będzie pełnić
funkcję prorektora do końca
września 2019 r., tj. do zakończenia
obecnej kadencji władz UWM.
Prof. Sławomir Przybyliński ma 41
lat. Od 2016 r. jest dziekanem WNS
i kierownikiem Katedry Pedagogiki
Specjalnej. Pracę doktorską obronił
w 2004 r., habilitacyjną w 2013 r. Jest
członkiem zespołu ds. wzorców pro-

jakościowych kształcenia na kierun-
kach pedagogicznych oraz kierun-
kach ze specjalnością nauczycielską
Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz
jej ekspertem w zespole akredy-
tującym m.in. kierunki pedagogika i
pedagogika specjalna. Jego zaintere-
sowania badawcze oscylują wokół
problematyki penitencjarnej, kary

pozbawienia wolności, obszaru
przestępczości oraz zagadnień reso-
cjalizacyjnych. Jest redaktorem,
bądź współredaktorem 8 monogra-
fii i ok. 50 publikacji w książkach
zbiorowych i czasopismach nauko-
wych. Wydał 3 autorskie monogra-
fie.

mag

Nowym prorektorem do spraw kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został dr hab. Sławo-
mir Przybyliński, prof. UWM, dotychczasowy dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Nowy prorektor UWM

14-latek, który „pożyczył” daewoo tico od rodziców postanowił
wybrać się na przejażdżkę wraz z nieletnimi kolegami. Kie-
dy policjanci chcieli zatrzymać pojazd do kontroli, nastolatek
podjął próbę ucieczki, która zakończyła się przewróceniem po-
jazdu. Jak się okazało, siedzący za kierownicą 14 -latek i jego
koledzy byli pijani. Wszyscy mieli po około 1,5 promila alkoholu
w organizmie.
Dziś przed godziną 1.00 w nocy policyjny patrol zauważył wy-

jeżdżający z myjni samochodowej pojazd marki Daewoo Tico.
Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogo-
wej używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierujący
jednak zignorował sygnały dawane przez policjantów i zaczął
uciekać. Po chwili z głównej drogi auto skręciło w kolejowy
nasyp, gdzie kierujący stracił panowanie nad pojazdem,
wpadł w poślizg i przewrócił pojazd na prawy bok. Dalej uczest-
nicy tego zdarzenia kontynuowali ucieczkę pieszo. Po chwi-

li policjanci ujęli dwóch pasażerów 14 i 16-latka. Munduro-
wi dotarli też do kierującego autem 14-latka. Chłopak przy-
znał się do kierowania pojazdem. Twierdził, że auto „pożyczył”
od rodziców.
Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że na-
stolatkowie byli pijani. W ich organizmach znajdowało się po
około 1,5 promila alkoholu.
Po wykonaniu czynności nieletni zostali przekazani pod opie-
kę rodzicom. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie na-
stolatkowie odpowiedzą przed sądem. Dodatkowo policjan-
ci będą również wyjaśniać, skąd mieli alkohol.

mk/in

LIDZBARK WARM.: PIJANY 14-LATEK WIÓZŁ PIJANYCH
KOLEGÓW I PRÓBOWAŁ UCIEKAĆ PRZED POLICJANTAMI

Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM został wybrany nowym prorekto-
rem ds. kadr

Od kilku dni jednym z tematów politycznych debat jest wolta rad-
nego Wojciecha Kałuży, dzięki której Prawo i Sprawiedliwość prze-
jęło władzę na Śląsku. Do sejmiku województwa dostał się z re-
komendacji Nowoczesnej z pierwszego miejsca listy Koalicji Oby-
watelskiej, a „w nagrodę” za zmianę barw klubowych PiS dał mu
funkcję wicemarszałka.
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W powiecie olsztyńskim na no-
wego starostę wybrany został An-
drzej Abako. Za jego
kandydaturą zagłosowało 22 rad-
nych, a 3 było przeciw. Wicesta-
rostą została wybrana Joanna
Michalska. Nie zmieni się nato-
miast przewodniczący Rady Po-
wiatu w Olsztynie. Radni
zdecydowali, że to stanowisko
dalej będzie sprawował Jerzy La-
skowski. Wiceprzewodniczącymi
zostali Grzegorz Drozdowski i
Bogumił Kuźniewski. W powie-
cie olsztyńskim w tej kadencji bę-
dzie koalicja pomiędzy Naszym
Powiatem a Koalicją Obywatelską.
W powiecie ostródzkim nie do-
szło do zmiany na stanowisku sta-
rosty, którym pozostaje Andrzej
Wiczkowski, natomiast na wice-
starostę wybrano Jana Kac-
przyka. Przewodniczącą Rady
Miasta będzie Beata Mazur, a
wiceprzewodniczącymi zostali
Ewa Szczurowska i Waldemar
Gazda.
Spore zmiany natomiast nastały w
powiecie bartoszyckim. Nowym
starostą został wybrany Jan Zbig-
niew Nadolny, który należy do
Prawa i Sprawiedliwości, nato-
miast wicestarostą będzie
Władysław Bogdanowicz, który
podczas poprzedniej kadencji był
przewodniczącym rady powiatu.
Przewodniczącym rady nowej ka-
dencji wybrano Lecha Darskiego.
Funkcje wiceprzewodniczących
pełnić będą Krzysztof Łuszczyk
oraz Ireneusz Rogowski. W Ra-
dzie Powiatu w Bartoszycach PiS
ma sześciu radnych, a PO sied-
miu. Radni Prawa i Sprawiedli-
wości musieli dojść do
porozumienia z członkami KWW
Samorządność Plus.
W powiecie elbląskim nie będzie

zmiany na stanowisku starosty.
Ponownie starostą elbląskim zos-
tał Maciej Romanowski. Wice-
starostą został Ryszard Zając,
były dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych. Przewodniczącą Rady
Powiatu Elbląskiego została wy-
brana Genowefa Kwoczek, była
wójt gminy Elbląg, natomiast
wiceprzewodniczącymi rady zos-
tali Marek Zamojcin (PSL) i
Krzysztof Gago (PiS). W radzie
powiatu elbląskiego nie ma żadnej
koalicji. Cała rada ma pracować
wspólnie i razem podejmować de-
cyzje.
W powiecie lidzbarskim ponow-
nie na starostę został wybrany Jan
Harhaj. Jest on na tym stanowisku
od 2010 roku. Przewodniczącą
rady powiatu wybrano natomiast
Ewę Giedryś, wiceprzewod-
niczącymi zaś Leszka Sierptuo-
wicza i Artura Poddubiuk.

W miastach również
zmiany
W Olsztynie nowym przewod-
niczącym Rady Miasta został Ro-
bert Szewczyk, który jest
przedstawicielem Koalicji Obywa-
telskiej, która ma zdecydowaną
większość podczas tej kadencji.
Wybrano również trzech wice-
przewodniczących. Radni jed-
nogłośnie wybrali Jarosława
Babalskiego z Prawa i Sprawied-
liwości, Nelly Elżbietę Antosz z
Klubu Radnych Demokratyczny
Olsztyn, a także Zbigniewa
Dąbkowskiego z Klubu Radnych
Ponad Podziałami. Nie powinno
dojść do zmian koalicyjnych, a
przypomnijmy, że podczas po-
przedniej kadencji była koalicja
pomiędzy Klubem Radnych
Ponad Podziałami i Platformą
Obywatelską.

W Elblągu nowym przewod-
niczącym rady miasta został reko-
mendowany przez Koalicję
Obywatelską, Antoni Czyżyk.
Wiceprzewodniczącymi rady
miejskiej wybrani zostali Marek
Burkhardt (KWW Witolda
Wróblewskiego) i Michał Missan
(Koalicja Obywatelska). Tutaj
podczas nowej kadencji będziemy
świadkami koalicji pomiędzy ko-
mitetem Witolda Wróblewskiego i
Koalicją Obywatelską.
W Braniewie Tadeusz Barycki
został przewodniczącym rady
miasta. Wiceprzewodniczącymi
zostali Wojciech Wakieć i Leszek
Dubicki. Za kandydaturą Tadeu-
sza Baryckiego na przewod-
niczącego rady głosowało 14
radnych. Jeden wstrzymał się od
głosu. Na stanowisko wiceprze-
wodniczących wskazano Wojcie-
cha Wakiecia (11 za, 4 radnych
wstrzymało się od głosu) i Leszka
Dubickiego (10 za, 3 przeciw, 2
radnych wstrzymało się od głosu).
W Ostródzie w wyniku głosowa-
nia na przewodniczącego Rady
Miejskiej w kadencji 2018 – 2023

wybrany został Jacek Dudzin,
wiceprzewodniczącymi zostali
Tadeusz Bera i Mirosław God-
lewski. Burmistrz Zbigniew Mi-
chalak potwierdził deklarację
dotyczącą stanowiska zastępcy
burmistrza. Stanowisko obejmie
Agnieszka Majewska-Pawełko.
W Bartoszycach nową przewod-
niczącą Rady Miasta została Wio-
letta Machniewska. Podczas sesji
radny Wojciech Prokocki, złożył
wniosek, aby podczas tej kadencji
w Radzie Miasta Bartoszyce było
trzech wiceprzewodniczących,
ponieważ dzięki temu każdy klub
miałby swoją osobę w prezydium
rady. Radni przychylili się do tego
wniosku i na wiceprzewod-
niczących wybrano Leonarda
Boiwko, Katarzynę Basak oraz
Janusza Pasjaka.
W Lidzbarku Warmińskim Prze-
wodniczącą rady miasta została
jednogłośnie Dorota Michalak,
która zastąpiła Andrzeja Kę-
dzierskiego. Wiceprzewod-
niczącymi zostali Andrzej Kabała
i Adam Brodowski. Przypo-
mnijmy, że w Lidzbarku Warmiń-

skim wybory na burmistrza wy-
grał Jacek Wiśniowski, który
również wprowadził do Rady
Miasta aż dziesięciu radnych, a w
całej radzie zasiada 15 radnych.
W Dobrym Mieście przewod-
niczącym rady został Ryszard
Łańko, a wiceprzewodniczącymi
wybrano Katarzynę Włodarską i
Joannę Wasilewską z Komitetu
Wyborczego Beaty Harań.
W Biskupcu nową przewod-
niczącą rady miasta została Alina
Radziszewska, a wiceprzewod-
niczącymi będą Marcin Matwie-
jec i Paweł Gacioch. Warto
dodać, że na 15 radnych zasia-
dających w radzie miasta, aż 12
pochodzi z Komitetu Wyborczego
obecnego burmistrza Kamila
Kozłowskiego.
W Olsztynku w głosowaniu taj-
nym na przewodniczącego rady
miasta został wybrany Andrzej
Wojda, który był również prze-
wodniczącym podczas poprzed-
niej kadencji. W olsztyneckiej
radzie miasta aż dziewięciu rad-
nych jest z KWW Olsztynek –
Gmina z Przyszłością, co oznacza,

że mają oni zdecydowaną więk-
szość.
Przewodniczącą Rady Gminy Dy-
wity została Agnieszka Sakowska-
Hrywniak. W głosowaniu tajnym
otrzymała ona 14 głosów “za” i
jeden głos “przeciw”.
W gminie Świątki również został
wybrany nowy przewodniczący
rady gminy. Został nim Franci-
szek Płotnikowski, który otrzymał
14 głosów poparcia. Wiceprze-
wodniczącym Rady Gminy
Świątki został Arkadiusz Bień-
kowski.
Nowym przewodniczącym Rady
Gminy Stawiguda został nato-
miast Grzegorz Kołakowski,
sołtys wsi Bartąg. Zastępcą prze-
wodniczącego rady spośród
dwóch kandydatów został wy-
brany większością głosów, radny
z sołectwa Bartążek, Paweł Pal-
czewski.
W gminie Purda radni wybrali
przewodniczącego rady gminy,
którym ponownie została Jolanta
Wilga. Na wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Purda wybrano
Bożenę Ślubowską. raf

Samorządowcy
na starcie

- Uwarunkowań wzrostu tych cen
jest wiele. Olsztyn jest takim mias-
tem, trochę nie pasującym do
wzorca, ponieważ najczęściej ceny
szybciej rosną w wielkich mias-
tach, jak Warszawa czy Gdańsk, a
były takie momenty kiedy ceny
mieszkań w Olsztynie były porów-
nywalne do cen w gorszych loka-
lizacjach w Gdańsku. To chyba
wynika z tego, że Olsztyn jest
miastem regionalnym i dookoła
nie ma żadnego innego miejsca,
które stałoby się docelowym miejs-
cem dla migracji – powiedział dr
hab. inż. Radosław Wiśniewski
z Katedry Gospodarki Nieru-
chomościami i Rozwoju Regio-
nalnego UWM.
Średnia cena za metr kwadra-
towy mieszkania w Olsztynie
skoczyła w górę o 10 %. Teraz za
metr kwadratowy w centrum, w
nowo budowanych lokalach
trzeba zapłacić 7 tysięcy złotych,
natomiast w miejscach na ob-
rzeżach Olsztyna cena ta prze-

kracza 5 tysięcy. Są to ceny
wyższe, niż te z jakimi mieliśmy
do czynienia jeszcze rok temu.
- W Olsztynie mamy taką swoistą
sytuację, że są dwa centra. Jedni
deweloperzy są nastawieni na stu-
dentów, czyli na lokalizację blisko
Uniwersytetu i te ceny są tam wy-
sokie. No i w centrum jest wysoka
cena, ponieważ mamy bardzo
mało obszarów, na których bu-
downictwo wielorodzinne może
się lokalizować. Stąd ludzie szu-
kają gorszych lokalizacji, ale za
niższą cenę. Jeszcze rok temu takie
mieszkanie na peryferiach
Olsztyna można była kupić za 4.8
tysięcy za metr kwadratowy, a
teraz te ceny są już wyższe i prze-
kraczają nawet 5.5 tysiąca -
mówił dr hab. inż. Radosław
Wiśniewski.
Najciekawsze jest jednak to, że
pomimo tych wysokich cen
mieszkań na terenie Olsztyna, to
chętnych nie brakuje. Często
wręcz jest, taka rywalizacja z

cyklu, kto pierwszy ten lepszy, a
po nowo budowane mieszkania
ustawiają się wręcz kolejki chęt-
nych. Jak twierdzą eksperci, dalej
jednak w Olsztynie na pierw-
szym miejscu, jeżeli chodzi o
zakup mieszkania jest cena, a do-
piero później lokalizacja.
Dr hab. inż. Radosław Wiś-
niewski sugeruje, że te wzrosty
cen mogą się jeszcze przez jakiś
czas utrzymać- Jeżeli w tym roku
są szczyty gospodarki, to jeszcze te
ceny powinny przez jakiś czas
rosnąć i to widać w danych. Jeżeli
natomiast gospodarka spowolni,
to wzrost cen również powinien
się zatrzymać. Do naszego re-
gionu napływają też środki unijne
na infrastrukturę i ludzie, to prze-
noszą. Chodzi o to, że jest takie
myślenie, że jeżeli tutaj jest budo-
wana obwodnica, czy są robione
inne prace, które mają poprawić
infrastrukturę, to dzięki temu bę-
dziemy dobrym rynkiem.
Warto także zaznaczyć, że w tej

chwili mamy taki moment, że ci,
którzy będą za chwilę odbierać
mieszkania i kierować je na

rynek do wynajmu, jeszcze będą
mieli dosyć dobre warunki, nato-
miast już za rok, jeżeli trend gos-

podarczy się ustabilizuje, to te in-
westycje nie będą już tak
opłacalne. raf

Rosną ceny mieszkań w Olsztynie
Ceny mieszkań na terenie Olsztyna w przeciągu ostatniego roku wzrosły.

Rozpoczęła się nowa kadencja organów samorządowych. Poz-
naliśmy nowych starostów oraz przewodniczących rad gmin i
powiatów.

Kolejny wielki budynek z mieszkaniami powstaje w centrum Olsztyna

Od lewej: wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie Grzegorz Drozdowski, radny senior Jerzy Tytz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie Bo-
gusław Kuźniewski
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W związku z tym, że nowy Prze-
wodniczący Rady nie był jeszcze
wybrany, zgodnie z prawem
pierwszą sesję RM poprowadził
najstarszy radny. W tej kadencji
zaszczyt ten przypadł Mie-
czysławowi Szałachowskiemu z
KWW Witolda Wróblewskiego.
Niecodzienna rola przypadła
również najmłodszym radnym
rozpoczynającej się kadencji, Ra-
fałowi Traksowi (PiS) oraz Ro-
bertowi Turlejowi, którzy z racji
niedziałającego systemu do głoso-
wania, byli odpowiedzialni za li-
czenie głosów. Tej dwójce oraz
radnemu Krzysztofowi Koner-
towi (KWW Witolda Wróblew-
skiego) przypadła podczas sesji
również funkcja przeprowadze-
nia tajnego głosowania i poli-
czenia głosów przy wyborze prze-
wodniczącego oraz wiceprze-
wodniczących rady.

Prezydent oraz radni
złożyli ślubowanie.
Dziewięciu radnych
będzie sprawowało
kadencję po raz
pierwszy.
Pierwszym punktem sesji były za-
przysiężenia na radnych, które
były przeżyciem zwłaszcza dla
tych, którzy będą sprawować ka-
dencję po raz pierwszy. Są nimi:
Monika Dwojakowska , Marek

Osik, Krzysztof Konert, Krysty-
na Urbaniak, Mieczysław
Szałachowski (KWW Witolda
Wróblewskiego); Marek Kamm,
Cezary Balbuza, Bogusław
Tołwiński ( KW Koalicja Oby-
watelska); oraz Piotr Opaczewski
(KW Prawo i Sprawiedliwość).
Kolejną kadencję w Radzie Mias-
ta zasiadać będą: Irena So-
kołowska, Małgorzata Adamo-
wicz, Wojciech Karpiński, Anto-
ni Czyżyk, Michał Missan, Robert
Turlej (KW Koalicja Obywatel-
ska); Marek Burkhardt (KWW
Witolda Wróblewskiego); An-
drzej Tomczyński (KW SLD Le-
wica Razem); Paweł Fedorczyk,
Jolanta Janowska, Paweł Kow-
szyński, Rafał Traks, Janusz Haj-
dukowski, Jolanta Lisewska, Ma-
rek Pruszak oraz Halina Sałata
(KW Prawo i Sprawiedliwość)
W obecnej Radzie Miejskiej bę-
dzie rządziła koalicja Koalicji
Obywatelskiej (9 mandatów),
KWW Witolda Wróblewskiego (6
mandatów) i Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej (1 mandat). Opo-
zycję będzie stanowiło Prawo i
Sprawiedliwość (9 mandatów).
Przypomnijmy, że w poprzed-
niej kadencji PiS miał większość
(13 radnych).

Kontrowersje związane
z rezygnacją z mandatów

Zanim doszło do sesji Rady Mias-
ta nie obyło się bez kontrowers-
ji za sprawą rezygnacji z manda-
tów przez niektórych radnych. O
ile nie może dziwić rezygnacja z
mandatu przez Witolda Wrób-
lewskiego, który pozostał Pre-
zydentem Elblaga czy Janusza
Nowaka (SLD) który w dalszym
ciągu będzie jego zastępcą to
duże kontrowersje wzbudziło nie
przyjęcie mandatu między in-
nymi przez dyrektorów elbląskich
szkół Iwonę Mikulską, Edwarda
Pietrulewicza, Agnieszką Jure-
wicz czy dyrektor departamentu
edukacji Małgorzatę Sowicką
(wszyscy KWW Witolda Wrób-
lewskiego). Mandatu zrzekł się
również Jacek Boruszka (Koalicja
Obywatelska). Tak liczne rezyg-
nacje spowodowały, że często w
radzie miasta zamiast głośnych je-
dynek znalazły się osoby z dal-
szych miejsc na listach i z mniej-
szym wynoszącym nawet po-
niżej 200 głosów poparciem
społecznym w wyborach.

Nowy przewodniczący
Rady Miasta
Do tej pory stanowisko prze-
wodniczącego RM obejmował
Marek Pruszak (PiS). Nowi rad-
ni jednomyślnie zadecydowali, że
w tej kadencji przewodniczącym
będzie pełniący do tej pory funk-

cję radnego, dyrektor CSE Świa-
towid – Antoni Czyżyk.
Wiceprzewodniczącymi RM zos-
tali Marek Burkhardt (KWW
Witolda Wróblewskiego) oraz
Michał Missan (Koalicja Oby-
watelska). Trzeciego wiceprze-
wodniczącego zgłosi klub rad-
nych PiS podczas następnej ses-
ji.

Jak będzie wyglądała
współpraca Koalicji
Obywatelskiej
z Prezydentem?
Wiceprzewodniczący RM, Mi-
chał Missan zapowiada ścisłą
współpracę Koalicji Obywatel-
skiej z Prezydentem - W rozpo-
czynającej się kadencji, na pozio-
mie Rady Miejskiej, Klub Radnych
Koalicji Obywatelskiej zawiera
koalicję z Klubem Radnych Pre-
zydenta. Tworzymy w ten sposób
stabilną większość w miejskim or-
ganie stanowiącym. Mamy na-
dzieję, że to pozwoli realizować
zarówno program wyborczy Pre-
zydenta, jak i ten, z którym my
szliśmy do wyborów. Ja jako prze-
wodniczący naszego Klubu Rad-
nych będę zabiegał o taki właśnie

przebieg zainaugurowanej 22 lis-
topada kadencji.

Prawo i Sprawiedliwość
w opozycji
Koalicja Prawa i Sprawiedliwoś-
ci, mimo roli opozycji również
jest nastawiona na współpracę. -
Najważniejsze jest dobro elblążan.
Jak najmniej polityki, a jak naj-
więcej działania - przekonywał
podczas konferencji prasowej
były przewodniczący Rady Mias-
ta, Marek Pruszak. Radna Jo-
lanta Lisewska zwróciła uwagę
na poprawę płacy pracowników
instytucji miejskich -Będziemy
się starać, by pracownicy pracowali
za godne pieniądze -.Wiceprezes
klubu PiS Marek Pruszak zapo-
wiedział rozwój programu
"Elblążanin+" - Będziemy chcieli
inicjować i kontynuować progra-
my prospołeczne, jak np. "E+".
Mamy przygotowane następne
punkty jak np. godne stypendia dla
sportowców, żłobki, opieka senio-
ralna, pomoc dla opiekunów osób
niepełnosprawnych. Chcemy rów-
nież wprowadzić stypendia dla
uzdolnionej młodzieży 7 i 8 klas
szkół podstawowych (...) chcieli-

byśmy również podtrzymać tra-
dycję, jaką jest dedykowanie roku
osobie, która szczególnie zasłużyła
się dla Elbląga. Stawiamy również
na strategię rozwoju portu
elbląskiego (red. w związku z bu-
dową kanału przez Mierzeję). Bę-
dziemy zachęcać do powołania
specjalnej komisji w tym zakresie.
Inne pomysły dotyczyły po-
wołania odziału geriatrycznego w
Szpitalu Miejskiem im.Jana Paw-
la II, czy też powiększenia ZOL-
u. Od stycznia wchodzi nowe
prawo, w związku z prze-
kształceniem użytkowania wie-
czystego. W związku z tym Rada
może wprowadzić bonifikaty dla
elblążan. - Będziemy starali się
żeby bonifikaty były jak najwyższe,
żeby ludzie mogli wykupić prawo
własności –mówił Marek Pru-
szak. Natomiast obecny szef klu-
bu PiS, Janusz Hajdukowski za-
powiedział współpracę opartą
na zasadach. - Będziemy opo-
zycją, ale na pewno nie totalną.
Będziemy działać na rzecz i dobro
mieszkańców Elbląga. To jest na-
sza podstawowa domena.

barest

Prezydent Elbląga Witold
Wróblewski oraz radni
złożyli ślubowanie podczas
pierwszej sesji Rady Miasta
W czwartek, 22 listopada, odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Elblągu, podczas której
Prezydent razem z radnymi złożyli ślubowanie na 5-letnią kadencję. Wśród 25 radnych 9 ob-
jęło stanowisko radnego po raz pierwszy. Na radzie został również wybrany przewodniczący
Rady oraz 2 z 3 zastępców (Radni PiS poprosili o pozostawienie wakatu na tym stanowisku do
kolejnej sesji). Jak będzie wyglądała współpraca Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Spra-
wiedliwości z Prezydentem?

Marek Burkhardt, Antoni Czyżyk, Michał Missan, radni Rady Miejskiej w Elblągu

Hala Urania to obiekt, który po-
wstał 40 lat temu i nie ma co się
oszukiwać, że wymaga gruntow-
nej renowacji. Na hali rozgry-
wane są mecze Plus Ligi
siatkarskiej, pierwszej ligi piłki
ręcznej, drugiej ligi siatkarskiej
kobiet, a także organizowane są
różnego rodzaju eventy. Prawda
jest jednak taka, że podczas
mroźnej zimy zdarza się, że w hali
jest po prostu zimno. Przy kwad-
ratach dla rezerwowych zawodni-
ków, poustawiane są grzejniki,
które mają trochę ich ogrzać. Jest
to jednak rozwiązanie, które na
dłuższą metę nie może mieć racji
bytu.
Podczas deszczu zdarzało się, że
w hali po prostu przeciekał dach.
Mecze Plus Ligi są transmitowane

przez ogólnopolską stację Polsat
Sport, docierają do sporej liczby
osób, dlatego warto byłoby zrobić
wszystko, żeby hala prezentowała
się lepiej, ponieważ dzięki temu
Olsztyn może się promować, a
promocja przez sport jest na-
prawdę bardzo potrzebna. Z dru-
giej strony zawodnicy, którzy
rywalizują o największe laury w
czołowej lidze świata, zasługują
na godne warunki do treningu
czy rozgrywania spotkań.
Projekt nowej hali wybrano w
marcu 2016 roku. Ma ona mieć
3300 miejsc, do tego powstać ma
także sala treningowa z trybu-
nami na około 500 osób, sala ta
ma być przystosowana dla wielu
dyscyplin. Na hali ma być rów-
nież strefa VIP, sala konferen-

cyjna, a także w pełni profesjo-
nalne zaplecze dla zawodników i
personelu. Koszt tej inwestycji ma
wynieść około 40 milionów
złotych.
Urania miała być przebudowana
do 2020 roku, ale raczej nie uda
się tego wykonać, ponieważ bra-
kuje środków. Otrzymaliśmy z
Urzędu Miasta w Olsztynie infor-
mację, że Ministerstwo Sportu
odmówiło dofinansowania prze-
budowy Hali Urania.
- Środki pozostające w gestii Mi-
nistra Sportu i Turystyki są nie-
współmiernie małe w stosunku do
ogromnej skali potrzeb inwestycyj-
nych zgłaszanych przez wniosko-
dawców z całego kraju. Oznacza
to, że konieczne było określenie
priorytetów przy wyborze przed-

sięwzięć i przeznaczenie wsparcia
finansowego na najpilniejsze po-
trzeby infrastrukturalne. Pomimo
nieuwzględnienia inwestycji pn.
„Przebudowa i rozbudowa hali
widowisko-sportowej Urania w
Olsztynie”, nic nie stroi na prze-
szkodzie ponownego wniesienia

zgłoszenia do kolejnej edycji Pro-
gramu na rok 2019 – tak w uza-
sadnieniu decyzji napisała
Dyrektor Ministerstwa Sportu i
Turystyki Honorata Krysie-
wicz.
Prawda jest taka, że bez pieniędzy
z ministerstwa o przebudowę hali

będzie bardzo trudno. W
budżecie miasta są zabezpieczone
środki, są także środki z Urzędu
Marszałkowskiego, ale pieniędzy
jeszcze brakuje. Wszystko wska-
zuje na to, że szybko w Olsztynie
nowej hali się nie doczekamy.

raf

W ministerstwie nie ma
pieniędzy na przebudowę
hali Urania
W ostatnim czasie obchodziliśmy 40. urodziny Hali Urania. Wszyscy w Olsztynie mają jednak
nadzieję, że niedługo będziemy obchodzić urodziny przebudowanej już hali. Nie stanie się to
jednak tak szybko, ponieważ obecnie ministerstwo nie dofinansuje przebudowy.

Tak ma wyglądać hala Urania po remoncie
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Olsztyn - 28 listopada 2018 r.
godz. 18:00 wystartuje 12. edycja
Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego DEMOLUDY -
Nowa Europa w Teatrze im. Ste-
fana Jaracza w Olsztynie.Olsztyn
odwiedzi blisko 120 twórców –
aktorów, reżyserów, scenogra-
fów, pracowników technicznych
itd., którzy przejadą ponad 7,5 tyś.
km, żeby zaprezentować blisko 13
godzin wydarzeń teatralnych po-
trwa do 2 grudnia.

Olsztyn - 30 listopada 2018 r.
godz. 20:00 Galeria Dobro. Trzy-
dzieści lat przypału: Wernisaż
Prac Bolesława Chromrego. Bo-
lesław Chromry to rysownik,
poeta i marzyciel. Absolwent
krakowskiej ASP. Piewca dobrej
nowiny, obywatel, bohater, mąż,
kłamca, przyjaciel. Publikuje w
intranecie i na Twoim pulpicie.
Podczas wernisażu wystąpi Złota
Jesień. Wstęp Wolny.

Olsztyn - 1 grudnia 2018 r.
godz. 18:00 w Galerii Dobro.
Spotkanie z Bolesławem Chrom-
rym. Porozmawiamy o najno-
wszej książce Chromrego, czyli
„Elementarzu Polskim dla Pola-
ka i Polki z Polski”. Wstęp Wol-
ny.

Elbląg - 1 grudnia 2018 r. godz.
12:45 w hali IV Liceum Ogól-
nokształcącego, ul. Henryka Sien-
kiewicza 4 w Elblągu odbędzie się
Charytatywny Turniej EMLO -
Elbląskiej Młodzieżowej Ligi Or-
lika. Pieniądze zebrane podczas
turnieju zostaną przeznaczone
rodzinie z Batorowa, która może
stracić dom.

Bartoszyce - 3 grudnia 2018 r.
godz. 16:00 Miejska Biblioteka
Publiczna w Bartoszycach ser-
decznie zaprasza do czytelni
(ul. Bema 23) na spotkanie Klu-
bu Podróżnika. Podczas spotka-
nia wystąpi Pani Maria Cie-
ślowska z prezentacją “Meksyk –
Puerto Vallarta, Palmy, Papaja i
Tequila”.

Gietrzwałd - 15 grudnia 2018 r.
godz. 9:00 VIII Turniej 100-lat-
ków w Piłce Siatkowej. Zapra-
szamy zespoły 3 osobowe, któ-
rych suma wieku wynosi co naj-
mniej 100 lat. Miejsce: Gimnaz-
jum Gminne.

Stawiguda - 30 października
2018 r. godz. 16:30 Gminny Oś-
rodek Kultury w Stawigudzie,
Rada Sołecka Stawigudy ser-
decznie zapraszają dzieci z gmi-
ny Stawiguda na zabawę An-
drzejkową. W programie mnó-
stwo pozytywnej energii: zabawy
z DOMIFIKĄ, tańce wyginańce,
słodki poczęstunek. *uczestnic-
two bezpłatne

Stawiguda - 12 grudnia 2018 r.
godz. 9:00 Zapraszamy uczniów
placówek oświatowych z Gminy
Stawiguda do udziału w XV Je-
sienych Prezentacjach Poetyc-
kich 2018 , które odbędą się w
sali Gminnego Ośrodka Kultury.

Wyb.(mar)

KRÓTKO

Pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu w Olsztynie od-
była się 21 listopada. 25 radnych z rąk Przewodniczącego
Powiatowego Komisarza Wyborczego otrzymało zaświad-
czenie o wyborze na radnego, po czym złożyło ślubowanie.
Zgodnie z porządkiem obrad wybrani zostali przewod-
niczący oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Pracą
radnych pokierują: Jerzy Laskowski, który uzyskał 24 głosy
„za”, przy 1 „przeciw”. Nowy przewodniczący pełnił tę samą
funkcję przez ostatnie dwa lata poprzedniej kadencji Rady.
Wiceprzewodniczącymi zostali Grzegorz Drozdowski (23
głosy „za”, 2 „przeciw”) i Bogumił Kuźniewski, który zdo-
był 20 głosów poparcia.

Kolejnym punktem obrad był wybór starosty olsztyńskiego.
Radna Krystyna Szter, jako przedstawiciel Komitetu Wy-
borczego Nasz Powiat, przedstawiła na to stanowisko kan-
dydaturę Andrzeja Abako, lidera ugrupowania. Był to
jedyny kandydat. W tajnym głosowaniu zdobył on 22 głosy
„za”, przy 3 „przeciw”. Nowo wybrany starosta podzięko-
wał radnym za zaufanie i zapowiedział prowadzenie poli-
tyki otwartych drzwi zarówno dla radnych, jak i
mieszkańców powiatu. Odwołał się do swoich poprzedni-
ków, wysoko oceniając ich pracę i wkład w rozwój powiatu,
podziękował ustępującej ze stanowiska starosty radnej
Małgorzacie Chyziak i zapowiedział też intensywną pracę
nad budżetem zaplanowanym do realizacji na kolejny rok.
– Stworzyliśmy bardzo ambitny budżet, największy jak dotąd
w historii powiatu olsztyńskiego. Po stronie wydatków ma
wynieść 185 mln zł, przy czym na same inwestycje zostało
przeznaczone ponad 77 mln zł – mówił nowo wybrany sta-
rosta olsztyński.

Andrzej Abako pracuje na rzecz samorządów od 20 lat, jest
radnym obecnej i dwóch poprzednich kadencji Rady Po-
wiatu w Olsztynie, przez ostatnie 20 miesięcy sprawował
funkcję wicestarosty olsztyńskiego, wcześniej przez 3 ka-
dencje zasiadał w Radzie Miejskiej Dobrego Miasta, pra-
cował także w Zarządzie Warmińskiego Związku Gmin.
Ukończył studia na kierunkach: społeczno-ustrojowym
oraz samorządu i polityki regionalnej, a także zarządzania.
Jest strażakiem ochotnikiem.
Podczas I sesji radni wybrali również wicestarostę olsztyń-
skiego. Została nim Joanna Michalska, rekomendowana
na to stanowisko przez nowego starostę. Wicestarosta zdo-
była 18 głosów „za”, przy 7 „przeciw”. Skład Zarządu Po-
wiatu uzupełnią równie doświadczeni samorządowcy:
Jacek Szydło (23 „za”, 2 „przeciw”), Artur Wrochna (19
„za”, 6 „przeciw”) i Janusz Radziszewski (20 „za”, 5 „prze-
ciw”). Podczas pierwszej sesji radni wybrali składy komisji
stałych oraz jej przewodniczących. mbm

Nowe władze Powiatu Olsztyńskiego

Nowy układ sił politycznych po ostatnich wyborach
skutkował zmianą władz w powiecie olsztyńskim. Sta-
rosta olsztyńskim został Andrzej Abako, wicestarostą
Joanna Michalska, a przewodniczącym Rady Powia-
tu w Olsztynie Jerzy Laskowski.

Rada Powiatu w Olsztynie VI kadencja

W piątek 23 listopada pracownice
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie proponowały panom
odwiedzającym urząd przypięcie
białej kokardki jako symbolu de-
klaracji, że nigdy nie będą
sprawcą przemocy i będą reago-
wać widząc przejawy agresji
wobec kobiet. Jednym z nich był
starosta olsztyński. – Taka akcja
jest potrzebna, bo chodzi o pro-
blem, o którym trzeba mówić
głośno. Tym bardziej, że najczęś-
ciej przemoc domowa ma miejsce
za zamkniętymi drzwiami
domów i często kobiety milczą,
obawiając się konsekwencji ze
strony agresora. Przemocy trzeba
się przeciwstawiać, czy choćby
wskazać skrzywdzonej osobie,
gdzie może znaleźć pomoc i że

warto tej pomocy szukać – prze-
konywał Andrzej Abako.
Jednym z interesantów, którzy
zgodzili się na przyczepienie białej
wstążeczki był pan Waldemar. –
Każda przemoc jest zła, a przede
wszystkim nie jest sposobem na
rozwiązanie problemów. Najlep-
sza jest zawsze rozmowa – mówił.
Gdzie powinny szukać pomocy
osoby pokrzywdzone? W ra-
mach Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie funkcjonuje
Powiatowy Ośrodek Interwencji
Kryzysowej (z punktami w Bis-
kupcu i Olsztynku, liczba miejsc
w punktach ogółem 5), gdzie
osoby dotknięte przemocą mogą
otrzymać schronienie oraz zo-
staną objęte opieką psychologa i
prawnika. Realizowane są rów-

nież programy korekcyjno-edu-
kacyjne dla sprawców przemocy.
W 2018 r. odbyły się one w Bis-
kupcu, Barczewie, Dobrym Mie-
ście, Jezioranach, trwają jeszcze w
Olsztynku. Udział w programach
wzięło i ukończyło 91 osób w tym
18 kobiet. W bieżących progra-
mach bierze udział 15 mężczyzn i
4 kobiety. Po raz kolejny został
także przeprowadzony program
psychologiczno-terapeutyczny w
Olsztynku. Udział w nim wzięło
12 osób, ukończyło 10 osób
(mężczyźni).
W Centrum działa Punkt Konsul-
tacyjny dla Osób Uzależnionych,
Współuzależnionych i Ofiar prze-
mocy. W ramach punktu zatrud-
nieni są specjaliści, którzy
przyjmują w Starostwie Powiato-

wym w Olsztynie, przy Placu
Bema 5 w pokoju nr 122, po
wcześniejszym kontakcie telefo-
nicznym pod nr telefonu 89 544
38 00 lub 89 544 38 03. Prawnik
oferuje swoje wsparcie w
czwartki od godz. 15.00 do
17.45, psycholog w piątki od

godz. 15.15 do 17.15. W roku
bieżącym z takiej pomocy sko-
rzystało 48 osoby w tym niektóre
kilkakrotnie.

Całodobowo działa też telefon in-
terwencyjny 665 237 899.

mbm

Stop przemocy wobec kobiet
Powiat Olsztyński po raz kolejny wziął udział w ogólnoświatowej kampanii pn. „Biała wstążka”.
To przeprowadzana w kilkudziesięciu krajach akcja kierowana do mężczyzn, mającą na celu
walkę z przemocą wobec kobiet.

Andrzej Abako, starosta olsztyński wziął czynny udział w akcji
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- Na początku poprosimy, żebyś
w kilku zdaniach opowiedziała o
sobie...
Nazywam się Aleksandra Bog-
dan. Mam 20 lat i pochodzę z Bra-
niewa. Na co dzień mieszkam w
Gdańsku. Tam również pracuję w
sklepie odzieżowym i studiuję na
II roku kosmetologii. Od pewne-
go czasu interesuję się wizażem.
Oprócz tego przez 7 lat grałam w
siatkówkę pod czujnym okiem
trenera Tomasza Jodko, który w

2013r. doprowadził naszą drużynę
- SPARTA BRANIEWO do Wice-
mistrzostwa Polski Młodziczek.
-Co Cię skłoniło do udziału w
wyborach na Miss? Znajomi, ro-
dzina czy może sama postano-
wiłaś, że spróbujesz?
Przez wiele lat byłam namawiana
przez najbliższych do startu w
konkursie piękności, jednak ja
osobiście nie czułam się na tyle go-
towa, żeby podjąć się nowego wy-
zwania. W tym roku za namową
zarówno moich rodziców jak i
Anny Kowalczyk - organizatorki
Miss Ziemi Braniewskiej posta-
nowiłam, że spróbuję. Dzisiaj nie
żałuję tej decyzji, jestem wręcz
szczęśliwa i wdzięczna Ani, że wi-
działa we mnie potencjał i dała mi
szansę na udział w konkursie.
-Czy masz swoje faworytki wśród
pozostałychstartującychdziewcząt?
Ja osobiście nie mam swojej fa-
worytki. Każda z nas posiada cie-
kawą osobowość, każda z nas jest
piękna i na swój indywidualny
sposób wyjątkowa. Od samego

początku nie rywalizuję, dlatego też
nie patrzę pod tym kątem, która z
nas ma wygrać. Skupiam się na so-
bie, na moim dobrym przygoto-
waniu, ponieważ moja przygoda z
konkursem właśnie się kończy, a ja
chciałabym wykorzystać moje
ostatnie 5 minut na scenie i dobrze
się zaprezentować.
-Czym Twoim zdaniem powin-
na się wyróżniać dziewczyna
startująca w wyborach? Jaka jest
Twoja mocna strona?
Myślę, że każda dziewczyna po-

winna być przede wszystkim sobą.
To bardzo ważne, ponieważ
wszystkie emocje widać później na
scenie. Tutaj chodzi głównie o
dobrą zabawę, o przeżycie czegoś
nowego, o poznanie świata Miss od
wewnątrz i to jest piękne. Uważam,
że moją mocną stroną jest właśnie
to, że nie rywalizuję. Od początku
na nic się nie nastawiałam. Teraz
wiem, że to było bardzo zdrowe
podejście, ponieważ każdy etap
konkursu był i w sumie jest dla
mnie ogromnym zaskoczeniem.

- Jeśli wygrasz 9 grudnia Finał
Miss Polski, to jak zamierzasz
ułożyć swoją przyszłość? Czy
myślisz o karierze modelki?
Nie lubię planować przyszłości. W
tym roku moje życie wywróciło się
do góry nogami. Kompletnie nie
spodziewałam się takiego obrotu
sprawy, dlatego też na nic się nie
nastawiam. Jeżeli wygram bardzo
się ucieszę, jeżeli nie to mimo
wszystko będę szczęśliwa i dumna
z samej siebie, ponieważ jestem Fi-
nalistką Miss Polski, a to już jest

ogromne wyróżnienie. Moje prio-
rytety na tą chwilę to ukończenie
studiów. Jako dziecko marzyłam o
karierze modelki. Moja Babcia
zawsze wspomina jak przebie-
rałam się w jej szale, chusty i ro-
biłam pokazy mody dla niej, dziad-
ka i znajomych. To naprawdę za-
bawne, ponieważ za każdym ra-
zem moje kreacje były takie same,
widownia również, ale jak widać
od dziecka marzyłam o wybiegu i
wielkiej scenie.

barest

Aleksandra Bogdan
z Braniewa wystąpi
w Finale Miss Polski
Finalistka Miss Polski, Aleksandra Bogdan opowiedziała nam
m.in. jak zaczęła się jej przygoda z konkursem na królową pięk-
ności, o swoich zainteresowaniach oraz planach na przy-
szłość. Warto dodać, że Aleksandra to osoba, która wzrastającą
popularność wykorzystuje w szczytnym celu – pomaga osobom
chorym. Na swoim facebookowym koncie chętnie promuje cha-
rytatywne akcje, podczas których zbierane są pieniądze dla po-
trzebujących. Finał Miss Polski zbliża się wielkimi krokami, to
już 9 grudnia! Aleksandra wystąpi z nr 4.

Olga Bogdan, w środku. Foto Łukasz Nosarzewski

Pragnę serdecznie
podziękować
wszystkim, którzy
oddali na mnie
swój głos w wybo-
rach samorządo-
wych do Rady Po-
wiatu w Olsztynie.
Dziękuję wszyst-
kim, którzy mnie
wspierali i poparli
moja kandydaturę.

Po raz kolejny ob-
darzyliście mnie
Państwo ogrom-
nym zaufaniem,
powierzając funk-
cje na kolejne 5 lat.

Rozpoczynając
nowa kadencje
myślę z optymiz-
mem o czekających
mnie obowiązkach,
bo wiem, że praca
na rzecz rozwoju
powiatu olsztyń-
skiego i naszej gminy jest warta poświęcenia i zaangażowania.

Uczynię wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania , związane
z rozwojem Naszej Małej Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku
Anna Klewiado

Radna Rady Powiatiu w Olsztynie

Drodzy Mieszkańcy,
Gminy Świątki,

Szanowni Wyborcy!

Ola BogdanFacebook

Zacznijmy od tego, że ustalono iż
deficyt miasta w roku 2019 wy-
niesie 73 miliony złotych, który
zostanie sfinansowany przycho-
dami pochodzącymi ze sprze-
daży papierów wartościowych
wyemitowanych przez Miasto
Olsztyn. W projekcie budżetu
uwzględniono kilka inwestycji,
które dla Olsztyna są niezwykle
ważne.
Przeznaczone ma zostać ponad
1.3 mln złotych na żłobek miejski,
a nazwa tego projektu brzmi
„Żłobek szansą na powrót do ak-
tywności zawodowej rodziców”.
Wiadomo również, że zmoder-
nizowany zostanie budynek
Dziennego Domu Pomocy
Społecznej, który znajduje się na
ulicy Orłowicza. Na ten cel prze-
znaczona ma zostać kwota ponad
2 miliony złotych.
Spore środki, bo aż 7.5 mln
złotych, przeznaczone zostaną
na budową ulicy Plażowej, od
skrzyżowania ul. 5. Wileńskiej
Brygady AK z łącznikiem do ul.
Trylińskiego. Oczywiście w pla-
nach są także budowy chodników
m.in. przy ulicy Okólnej, Rolnej
czy Marii Zienatary-Malewskiej,
a wiele ulic zyska również nowe
oświetlenie.
Wśród ważnych inwestycji, któ-

re mają zostać zrealizowane w
przyszłym roku należy wspom-
nieć o rewitalizacji Parku im. Ja-
nusza Kusocińskiego, który jest
często odwiedzany przez miesz-
kańców Olsztyna. Budynek przy
ulicy Knosały, ma zostać dosto-
sowany na potrzeby Centrum
Kultury w Olsztynie, a jest to
bardzo dobra informacja dla
wszystkich, którym na sercu leży

rozwój kultury w stolicy Warmii
i Mazur.
W budżecie miasta zostały za-
twierdzone również inwestycje
wybrane w Olsztyńskim Budżecie
Obywatelskim, mowa m.in. o
Centrum Aktywnego Seniora,
budowie tężni solankowej czy
rozbudowie istniejącej ścianki
wspinaczkowej na Osiedlu Kęt-
rzyńskiego.

Kibice sportu w Olsztynie, patrząc
na projekt budżetu nie będą za-
dowoleni, ponieważ wszystko
wskazuje na to, że w 2019 roku nie
dojdzie do modernizacji stadionu
przy ulicy Piłsudskiego, a także do
modernizacji hali Urania. Jak
wiadomo jednak, budżet w ciągu
całego roku często się zmienia,
więc niczego nie można być jesz-
cze pewnym. raf

Znamy projekt budżetu miasta Olsztyna na
rok 2019. Jakie inwestycje nas czekają?
Projekt budżetu miasta Olsztyna na rok 2019 zakłada realizację kilkudziesięciu inwestycji. Wiele z nich jest naprawdę bar-
dzo potrzebnych.

Rower miejski w Olsztynie

Anna Klewiado, radna Rady Powiatu w Olsztynie
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- Czy trudno było wygrać wybory
na urząd wójta Gminy Stawiguda?
- Łatwo nie było. Każdy, kto bierze
udział w wyborach, jeśli chce wy-
grać, musi się do nich dobrze przy-
gotować i włożyć wiele pracy w
trakcie kampanii. O tym, że walka
była wyrównana świadczy to, że
różnica głosów oddanych na mnie
i moją kontrkandydatkę była nie-
duża.
- Na urząd wójta Stawigudy kan-
dydował Pan już po raz drugi. Za
pierwszym razem się nie udało.
Dlaczego zdecydował się Pan po-
nownie stanąć do wyborczej ry-
walizacji?
- Moją główną motywacją była
możliwość pracy bardzo blisko lu-
dzi.Wcześniej sprawdziłemsięwad-
ministracji rządowej. W admini-
stracji samorządowej można reali-
zować siebie, wykonując jedno-
cześnie konkretne działania, ważne
dla lokalnej społeczności. Uważam,
żewładzapowinnajaknajwięcejroz-
mawiać, konsultować swoje posu-
nięcia z mieszkańcami, bo po to
obejmuje się stanowiska urzędo-
we, żeby realizować ich potrzeby,nie
własne. Orientuję się, czegooczekują
od władzy samorządowej miesz-
kańcy Stawigudy, bo także miesz-
kam w tej gminie, ale liczę na to, że
lokalna społeczność będzie mnie
wspierała w rozpoznawaniu jej po-
trzeb. Ja i moi współpracownicy
chcemy, żeby mieszkańcy mieli po-
czucie, że dużo od nich zależy.
- Jakie zmiany nastąpią w Pana
życiu zawodowym i osobistym po
objęciu urzędu wójta?
- W zawodowym bardzo duże. Do-
tychczas pracowałem w różnych
instytucjach w administracji rządo-
wej. Teraz całkowicie zmieni się
charakter mojej pracy. Będę miał
dużo więcej swobody, ale też będę
ponosił dużo większą odpowie-
dzialność za swoje decyzje. Rodzi-
na jest do tego przygotowana i bar-
dzo mocno mnie wspiera. Bliscy ro-
zumieją, że czas mojej pracy
wydłuży się, bo inaczej nie będę
mógł realizować swoich zapowiedzi
o szerokim konsultowaniu się z
mieszkańcami. Z drugiej strony-
mam nadzieję, że służba mieszkań-
com na stanowisku wójta przynie-
sie mi tyle satysfakcji, że przełoży się
to pozytywnie na moje życie ro-
dzinne. Będę dążył do tego, żeby
połączyć życie zawodowe z rodzin-
nym tak, żeby nie było to uciążliwe
dlamoichbliskich,czyli żonyidwój-
ki dzieci, a jednocześnie, żebym
mógł się spełniać jako wójt.
- Jakie będą Pana pierwsze decyz-
je jako urzędującego wójta Gminy
Stawiguda?
- Trzeba pokończyć bardzo wiele
bieżących spraw. Pierwszym pis-
mem, które podpisałem tuż po
złożeniuślubowania,byłoodwołanie
do wojewody w sprawie punktacji,
przyznanej za projekt budowy dro-
gi w Dorotowie. Liczymy na to, że
odwołanie będzie skuteczne, uzys-

kamy więcej punktów i dofinanso-
wanie budowy tej drogi. Lada mo-
ment trzeba będzie podpisać umo-
wę, dotyczącą budowy oczyszczal-
ni ścieków. Został też rozstrzygnię-
ty przetarg w sprawie odbioru od-
padów, który wygrała firma Re-
mondis, i z którą podpiszemy umo-
wę na kolejny rok. Będziemy się
przygotowywać do tego, co obiecy-
wałem, czyli zakupu dla dzieci dru-
gich egzemplarzy podręczników
szkolnych, żeby odciążyć ich pleca-
ki. Mając dzieci wiem, że dźwigają
w tej chwili na swoich plecach duże
ciężary, osłabiające kręgosłup.
- Jakim szefem będzie Pan dla
pracownikówUrzęduGminy? Jaki
styl zarządzania jest Panu naj-
bliższy?
- Od moich współpracowników
oczekuję chęci współpracy, otwar-
tości i szczerości. To samo deklaru-
ję ze swojej strony. Nikt mnie w
urzędzie jeszcze dokładnie nie zna.
Na pewno są obawy co do tego, ja-
kim będę szefem. Na pierwszym
spotkaniu powiedziałem pracow-
nikom, że każdy z nas dysponuje w
tejchwili czystąkartką.Każdybędzie
ją zapisywać wyłącznie swoimi
działaniami. To one, nie zasłyszane
opinie, będą świadczyć o tym, jaki-
mi jesteśmy ludźmi. Zdecydowanie
liczę na współpracę i dobre relacje,

bo tylko takie będą budowały sku-
tecznyzespół. Jednątrzeciążyciaspę-
dzamy w pracy. Jeśli urzędnicy będą
się czuli spełnieni zawodowo, będzie
to z korzyścią dla nich i dla miesz-
kańców.
- Czy zdążył się już Pan zapoznać
z budżetem, przeanalizować go
pod kątem przychodów i wydat-
ków?
- Budżet na przyszły rok został już
złożony. Wierzę w to, że poprzednia
władza,planującbudżet, robiła tood-
powiedzialnie. Nie będziemy w
związku z tym wywracać go do
góry nogami. Jakieś zmiany na pew-
no nastąpią, ale będziemy konty-
nuować zadania, istotne dla miesz-
kańców.Możebędziemytorobićtro-
chę inaczej, ale to, co zostało zaak-
ceptowane przez społeczność gmi-
ny i radę, będzie zrealizowane. Do-
tyczy to między innymi oczyszczal-
ni ścieków.
- Jaka jest Pana wizja rozwoju
Gminy Stawiguda ?
- Gmina Stawiguda jest obszarem
bardzo zróżnicowanym. Mamy te-
ren inwestycyjny, biegnący prak-
tycznie przez środek gminy, wzdłuż
drogi51iobwodnicy.Poto,żebyrea-
lizować projekty, przyczyniające się
do poprawy jakości życia miesz-
kańców, musimy mieć dochód, któ-
ry będzie nam zapewniała ta właś-

nieczęść inwestycyjna.Trzebateżpa-
miętać o miejscach, które żyją z tu-
rystyki. Kolejna część gminy, to te-
ren mieszkalny. Tutaj musimy się
skupić głównie na zadbaniu o in-
frastrukturę. W tej kadencji dla
mnie i dla radnych ważnym obsza-
rem działań będą edukacja i wy-
chowanie sportowe dzieci. Wszyst-
kie działanie będą szeroko konsul-
towane z mieszkańcami. Chcę, żeby
mieli znaczący udział w podejmo-
waniu decyzji. Ważne będzie bu-
dowanie kapitału społecznego po-
przez wspieranie działalności
różnychorganizacjipozarządowych,
działającychnatereniegminy.Mamy
tu wiele stowarzyszeń, jednostki
OSP, Koła Gospodyń Wiejskich,
które, póki co, nie mają jeszcze oso-
bowości prawnej, ale prawdopo-
dobnie w nowej Ustawie ją uzyskają,
co ułatwi ich dofinansowywanie
przez Urząd Gminy.
- Czy, Pana zdaniem, mieszkańcy
Gminy Stawiguda są aktywni
społecznie?
- Uważam, że nasze społeczeństwo
jest aktywne. W wielu miejscowoś-
ciach mamy do czynienia z oddol-
nymi inicjatywami mieszkańców,
kwitnie tam życie kulturalne, dzie-
je się dużo ciekawych rzeczy. Są też
miejscowości,gdzie taaktywność jest
zdecydowanie mniejsza i tam bę-

dziemystaraćsię jąpobudzać.Oczy-
wiście, celem takich działań jest
dobro ogólnospołeczne. Trochę
martwi mnie mały odzew miesz-
kańców na różne działania gminy.
Ostatnio odbyło się spotkanie w
sprawie budowy parkingów, orga-
nizowane przez Urząd Miasta
Olsztyn. Parkingi umożliwiałyby
pozostawienie samochodu i dojazd
do Olsztyna transportem publicz-
nym. W Stawigudzie przyszły na nie
tylko dwie osoby. Trzeba przepro-
wadzićdiagnozę-czybyła tozłapora
dnia, czy wiadomość o spotkaniu
została odpowiednio upowszech-
niona?. Ja dowiedziałem się o nim
bardzo późno. Miałem już inne
plany i nie mogłem przyjść, ale to
bardzo ważny temat i trzeba go po-
nownie poruszyć.
- Jakie słowa chciałby Pan skiero-
waćdomieszkańcówgminynapo-
czątku swojego urzędowania?
- Może to, że nie planuję przepro-
wadzać rewolucji. Jestem zdecydo-
wanie zwolennikiem zmian ewolu-
cyjnych, zmierzających do realiza-
cji potrzeb mieszkańców. Nasza
gmina, szczególnie w północnej
części, bardzo intensywnie się roz-
wija. Wraz z budową nowych blo-
ków, pojawiło się dużo, związanych
z tym problemów. Zmiany w po-
ziomie życia zachodzą też w pozos-

tałych częściach gminy. Bardzo cie-
szymy się z drogi nr 51, ale z drugiej
strony- wzrosło natężenie hałasu, co
wymaga działań, polepszających
komfort życia mieszkańców. Zmia-
ny są nieuniknione, ale należy je
wprowadzać stopniowo i w sposób
akceptowalny przez społeczność lo-
kalną.Zachęcam mieszkańców,żeby
komunikowali swoje potrzeby. Będę
teżuczestniczyłwspotkaniachsołec-
kich, licząc na dużą frekwencję, bo
wtedy to, co zostanie tam ustalone,
będzie bardziej reprezentatywne.
- Jakie działania podejmie Pan w
pierwszych „stu dniach” urzędo-
wania?
- Przyznam, że nie myślę w ten
sposób. Nie jest to, moim zdaniem,
istotne. Nie chodzi o to, żeby zrobić
cośwciągutych„studni”poto,żeby
się tym pochwalić. Trzeba myśleć
długofalowoispokojniewykonywać
kolejne zadania. Zachęcam miesz-
kańców do podsumowywania mo-
ichdziałań-czy tobędziestodni, czy
rok, czy dwa, czy więcej. Nigdy nie
będę od tego uciekał. Jest dla mnie
istotne, żeby otrzymać informację
zwrotną, czy moje starania są wy-
starczające i skuteczne. Jeśli pojawią
się negatywne sygnały, będę reago-
wał. Władza jest sprawowana na
rzecz ludzi, a nie- odwrotnie.

Dariusz Gołębiowski

Nie planuję przeprowadzać rewolucji
W Gminie Stawiguda wójtem
na kolejną kadencję został
wybrany Michał Kontrakto-
wicz. Z nowym wójtem roz-
mawiamy o początkach urzę-
dowania i pierwszych decyz-
jach.

Michał Kontraktowicz, wójt Gminy Stawiguda rozpoczyna nową kadencję samorządu
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28 września „Kler” zadebiutował od
razu na 478 ekranach kin w całej
Polsce, więc w zasadzie wszyscy
zainteresowani mogli go obejrzeć i
wyrobić sobie zdanie na temat tej
produkcji. Niemniej do tej pory jest
jeszcze wielu, którzy na film nie po-
szli i nigdy na niego nie pójdą, bo i
bez oglądania mają na jego temat
wyrobione zdanie i chętnie dzielą się
nim z innymi. I można powiedzieć,
że w dużym stopniu to ich opinie
przyczyniły się o sukcesu produkcji
W. Smarzowskiego. Oni zrobili „Kle-
rowi” fantastyczny „piar”, wart na-
prawdę wielkich pieniędzy.
„Tajną instrukcję jak promować

»Kler«” opublikował red. Grzegorz
Wysocki na łamach „Gazety Wy-
borczej”: „Zbierz jak najliczniejszą
grupę wkurzonych prawicowców,
twardogłowych katolików oraz nad-
gorliwych urzędników. Broń Boże,
nie próbuj im przeszkadzać. Sami
zrobią robotę”. I trzeba dodać, że
zrobią to z wielkim zaangażowa-
niem. Jak wynika z danych Instytutu
Monitorowania Mediów tylko we
wrześniu w internecie i w mediach
społecznościowych pojawiło się po-
nad 36 tys. publikacji o filmie. Ich
wartość w przeliczeniu na AVE
(wskaźnik określający, ile trzeba
byłoby zapłacić za publikację, gdy-

by była reklamą), to aż… 61 mln zł
darmowej promocji.
Na prawej stronie naszej sceny po-
litycznej od lat funkcjonują „praw-
dziwi Polacy-katolicy”, konserwa-
tyści przywiązani do wartości, wia-
ry, obyczajów, praw, itp. To wszyst-
ko jest dla nich święte, więc nawet
najmniejsza krytyka, czy chociażby
najcelniejsze żarty na te tematy są
dla nich szarganiem świętości, na-
ruszaniem tabu, i wywołuje ich
gwałtowne reakcje. Reakcje często
bardzo „dziwne” – ale za to będące
same w sobie doskonałą reklamą (w
przypadku „Kleru” m.in. z retrans-
misji gali z festiwalu filmowego w
Gdyni w TVP Kultura wycięto frag-
ment wypowiedzi Smarzowskiego,
który odbierając Nagrodę Publicz-
ności, zażartował, że liczył na ode-
branie jej z rąk Jacka Kurskiego. W
odpowiedzi na to prezes TVP na-
zwał film „szmirą” i „tandetną pro-
wokacją”, a Wiadomości TVP po-
święciły mu materiał w głównym
wydaniu, w którym pod adresem fil-
mu padły zarzuty o brak wiary-

godności i atakowanie Kościoła,
itd.).
Dlatego też wspomniana wyżej „in-
strukcja” red. Wysockiego nie jest
taka „tajna”, bo nie jest nowa.
„Kler” nie jest pierwszym dziełem
skutecznie wypromowanym przy
wsparciu agencji promocyjno-re-
klamowej „Prawica Polska”.
Już na początku lat 90. ubiegłego
wieku pokazała ona swoją sku-
teczność lansując piosenkę zespołu
Piersi pt. „ZChN się zbliża”, w któ-
rej Paweł Kukiz, lider grupy śpiewa
m.in.: „Ksiądz proboszcz już się
zbliża, już puka do mych drzwi / Po-
biegnę go przywitać, w mym ręku
wino drży…”. Mniej więcej dekadę
później, między innymi dzięki pro-
mocji ze strony oburzonych polity-
ków i słuchaczy Radia Maryja,
sporym powodzeniem cieszyła się
piosenka grupy Big Cyc pt. „Mohe-
rowe berety”, w której Krzysztof
Skibiński śpiewa m.in.: „Moherowe
berety panują nad światem / mo-
herowe berety zaczynają krucjatę /
moherowe berety – zwycięstwo i

władza / w moherowym berecie bę-
dzie lepiej na świecie”.
Latem 2008 roku głośna stała się re-
klama przygotowana dla jednego z
banków, w której Marek Kondrat
sparodiował orędzia telewizyjne
prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
monotonnie wygłaszając tekst: „Unia
Europejska już czuje nasz gorący od-
dech na swoich zamożnych ple-
cach. Nasze jedzenie już dawno
przegoniło ich jedzenie. Na
przykład... kiełbasa przegoniła”.
Przez długi czas spot ten był prze-
bojem internetu, choć dołączona do
niego zawartość reklamowa prze-
stała być aktualna. „Orędzie Kon-
drata” stało się głośne, bowiem wy-
wołało mniej lub bardziej praw-
dziwe oburzenie prawicowych po-
lityków.
Aktualnie, mniej lub bardziej kry-
tyczne opinie płynące z obozu tzw.
Zjednoczonej Prawicy, skutecznie
wspomagają popularność kolejnych
sezonów kabaretowego „Ucha Pre-
zesa” autorstwa znanego satyryka
Roberta Górskiego.

Jak donoszą media „Kler” ma szan-
sę również na sukces na arenie
międzynarodowej, ponieważ prawa
do niego zostały sprzedane na im-
ponującą liczbę rynków, obej-
mujących kraje Europy oraz Ame-
ryki Północnej, a to prosta droga do
rekordu wszechczasów w polskiej ki-
nematografii III RP, tak pod wzglę-
dem liczby widzów (na szczycie
tabeli pod tym względem znajduje
się „Ogniem i mieczem” z ponad 7,1
mln sprzedanych biletów), jak i
zysku z produkcji.

Aureus

Polityczna promocja

Aureus Septimius Severus

W pierwszy weekend wyświetlania ponad 900 tysięcy widzów
zobaczyło najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego „Kler”.
Takiego otwarcia po 1989 roku nie miały nawet „Gwiezdne
wojny”. Po czterech tygodniach, dzięki prawie 4,5 mln widzów
film zarobił już 87 mln złotych, pobijając wyniki „Quo Vadis”
i „Pana Tadeusza”, chociaż nikt na seanse nie wysyłał dziat-
wy szkolnej, a wręcz przeciwnie – w niektórych miastach po-
jawiła się nawet idea, by go nie wyświetlać.

Do Olsztyna przy-
jedzie blisko 120
twórców – akto-
rów, reżyserów,
scenografów, pra-
cowników tech-
nicznych, którzy
przejadą ponad
7,5 tyś. km, żeby
zaprezentować bli-
sko 13 godzin wy-
darzeń teatral-
nych.
Warto zwrócić
uwagę szczególnie
na dwa wydarze-
nia – koncert ze-
społu Samokhin
Band oraz spek-
takl Pamiętnik
Wariata. Zespół Samokhin Band to
energetyczna mieszanka swingu,
jazzu, latino, funku, rock & rolla,
wschodniego folku, wzmocniona
mocnym rockowym brzmieniem.
Do tego dochodzi rosyjska cha-
ryzma i kozacka energia. Koncert

odbędzie się 28 listopada o 20:30 na
Scenie Dużej. Natomiast 2 grudnia,
czyli na zakończenie festiwalu
Teatr Katona z Budapesztu oraz
Stowarzyszenie MASZK z Szegedu
zaprezentują przedstawienie Pa-
miętnik Wariata. Tekst został na-

pisany w 1835 roku, jednak pyta-
nie: czy to my jesteśmy szaleni, czy
świat jest szalony pozostaje nie-
zmiennie aktualne. Bohater spek-
taklu, radny Popryszczyn, ucieka
od codzienności w szaleństwo.
Tworzy urojone wizje, by prze-

trwać w świecie, który go przeras-
ta. Lęka się utraty pozycji społecz-
nej, trawi go kompleks niższości, a
jednocześnie jest przekonany o
własnej wielkości. Przedstawienie
to mistrzowski popis Tamása Ke-
resztesa, który z tym spektaklem
odniósł sukces w różnych krajach
zbierając entuzjastyczne recenzje.
Olsztyńscy widzowie pamiętają
tego aktora z brawurowej roli w
spektaklu „Zwariował po czym
przepadł” w reżyserii Viktora Bodó.
Szczegóły repertuar DEMOLU-
DÓW znaleźć można na stronie
www.demoludy.art.pl.

28 listopada startuje kulturalne
wydarzenie jesieni na Warmii
i Mazurach
Mowa o 12. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DEMOLUDY-Nowa Europa, któ-
ra potrwa od 28 listopada do 2 grudnia w Teatrze Jaracza. W ciągu 5 dni zobaczyć będzie można
13 wydarzeń w tym – 5 spektakli, 3 czytania, koncert, film, wernisaż i warsztaty krytyki teat-
ralnej.

Samokhin Band, fot. archiwum

Kadr ze spektaklu

Kadr ze spektaklu

24 listopada swoją premierę
będzie miał "Piotruś Pan", to
znana nam opowieść o krai-
nie, gdzie "na niby" i "napraw-
dę" mogą znaczyć to samo.
Inscenizacja Andrzeja Bartni-
kowskiego będzie okazją do
poznawania mapy dziecięcego
umysłu i wyobraźni. Ta pełna
przygód historia poprzeplatana
jest tematem dziecięcej zabawy
oraz… miłości! Obok głównego
bohatera zobaczymy szereg

barwnych postaci, którym to-
warzyszą duże formy lalkowe.
Teatralny „Piotruś Pan” pełen
jest umowności, bawi się fan-
tazją i konwencją. Jego duch
jest przecież w każdym z nas!
Widowisko zabiera nas w baj-
kową podróż, razem z Wendy
odwiedzimy Nigdylię, a tam
czeka wróżka Dzwoneczek, pi-
raci i odwieczny wróg Piotrusia,
złowrogi Kapitan Hak!
*** PROJEKT FINANSOWA-

NY PRZEZ OLSZYŃSKI
BUDŻET OBYWATELSKI ***
Spektakl „Piotruś Pan” jest pro-
jektem osiedlowym - powstał w
ramach Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego, w związku z
czym w dniach 1 grudnia (godz.
16:00 i 18:00)oraz 2 grudnia
(godz.12:00) będzie prezento-
wany w Audytorium Maximum.
Darmowe bilety na te spektakle
przysługują w pierwszej kolej-
ności mieszkańcom Alei Wojska

Polskiego w Olsztynie. Wejś-
ciówki można odebrać w Kasie
OTL od 27 listopada do 30 lis-
topada w godzinach 17:00 –
19:00 (lub do wyczerpania
miejsc). Ilość miejsc ograniczo-
na, nie obowiązuje rezerwacja.
Jedna osoba może odebrać w
kasie maksymalnie 4 bilety!

Więcej informacji udziela Biu-
ro Organizacji Widowni: 89
538 70 30

Olsztyński Teatr Lalek zaprasza Małych
Widzów na wyspę Nigdy-Nigdy
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AUTO-MOTO SPRZEDAM
DACIA Logan 2005 1,4 benzyna ,LPG
.Tel.887222421.
DACIA Logan kombi 1.5 DCI, 2006r,
502-266-604.
FIAT 126p 1996r, 668-689-547.
FORD Focus Kombi Diesel 2006r, stan
bdb, 501-106-176.
MERCEDES A180 CDI 109KM, rok pro-
dukcji 2004, 226tys. km, srebrny, rok w kra-
ju, 602387615.
MERCEDES Sprinter Maxi blaszak, 2,3D
rok produkcji 1997, całkowicie sprawny,
zdrowa blacha, 602-387-615.
OPEL Corsa 1,2, 1997r, garażowany,
117448km, 1800zł, 660-280-468.
PASSAT turbo diesel 1990r, sprawny, 89-
514-83-05.
RENAULT Thalia 1,5 CDI, 2002r, srebr-
ny, pali max 4,5 oleju napędowego, tabli-
ce rej. 01...w cenie
razem, 4.000zł, 695-369-667.
SPRZEDAM tanio kompletne koła zi-
mowe do Toyoty Avensis T-22 (2001r.), Co-
rolli 195x60x15. Olsztyn, Jaroty, 609-079-
337.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
HALA 300 m2, wys 3.6 m zaplecze so-
cjalne, magazyny, dz. 3100m2, Bartoszy-
ce tel. 604 323 093.
SPRZEDAM działkę 49 ha w Cerkiewni-
ku, cena 50000 tysięcy, tel.: 798977093.
39 M2, Olsztyn, ul. Zamenhofa, blok, IIp,
do remontu, balkon, piwnica, centralne
ogrzewanie, 169tys. zł, kontakt: 732-596-
420.
63 M2 na I piętrze. Mieszkanie bezczyn-
szowe z garażem, z pomieszczeniem
warsztatowym i ogródkiem obok bloku.
8km od Olsztyna, w Łęgajnach. 99.000zł,
732-596-420.
ALBO sprzedam albo zamienię zabudo-
wania mieszkalne do remontu na działce
8 arów + obok działkę 11 arów w centrum
Sząbruka. Kościół, szkoła, sklepy, przy-
stanek “OK”, blisko 2 jeziora, lasy, stacja
PKP. Cena 300tys. zł., 694-369-667.
DOM pensjonat koło Kętrzyna, 300m,
38ar. 501-106-176.
DOM w Gryźlinach, 200m2 po general-
nym remoncie. Położony z dala od innych
zabudowań, blisko rzeki. 329000zł, 794-
000-000.
DZIAŁKA budowlana na osiedlu Redy-
kajny, z pozwoleniem na budowę i pro-
jektem, przy lesie z pełnym uzbrojeniem,
604-684-272, 691-238-064.
MIESZKANIE na parterze w bloku, z piw-
nicą, gotowe do wprowadzenia. Blisko je-
zioro, sklepy, apteka, szkoła, 15 min. od
Olsztyna. Cena 74000zł do negocjacji,
732-596-420.
NOWE mieszkanie, tylko 279.000zł, dwa
pokoje, kuchnia, garderoba, parter, parking.

Pomagamy przy załatwieniu kredytu.
Możliwość negocjacji ceny przy płatnoś-
ci gotówką, Olsztyn ul.Zimowa2, tel.:601-
538-010, 601-538-020.
OKAZJA, ostatnie mieszkania. Gotowe do
zamieszkania od zaraz, 52m2 oraz 68m2,
tylko 4190zł/m2. 601-538-010.
SPRZEDAM działki budowalne uzbrojo-
ne we Fromborku z dostepem do wody
krzemowej. Cena 20zł netto/m2,
pwciach@onet.eu, tel.:785-10-10-10.
SPRZEDAM mieszkanie 60m2, centrum
Mławy, 3 pokoje + garaż, 663-733-997.
SPRZEDAM posiadłość w Węzinie, pow.
elbląski. Cena do uzgodnienia, 517-642-
684.
ŚWIĄTKI domek wolnostojący 70m2,
działka 714m2 lub zamienie na mieszka-
nie 1 pokojowe lub większe w Olsztynie.
Bezpośrednio właściciel, (89)530-54-79.
ZIEMIA rolna 6,30ha plus łąka 3,60ha na
Krokowo gm. Jeziorany. Możliwość sprze-
daży oddzielnie, 602-387-615.

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

RÓŻNE SPRZEDAM
TARCICA dębowa różna 3.5 m3. tel.,604
323 093.
WROTA stalowe. z Pl-PW-8 3,6x3,6. m tel.
604-323-093.
OSIOŁKA, 6miesięcy, z paszportem.sprze-
dam, tel.691 922 144.

KOMUNIKAT
MEN pozna dziewczynę. Pomogę. 514 471
808. Olsztyn i okolice.
POZNAM młodą dziewczynę, mieszkam
sam. Pomogę. Sławek 789 102 128. Olsztyn
i okolice.

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
MOŻLIWOŚĆ dorobienia dla każdego,
601-64-90-31, 504-175-182.
FIRMA Easy Sofa sp. Z.o.o. z branży
meblowej poszukuje specjalisty ds obsługi
klienta. Wymagania: znajomość języka nie-
mieckiego lub angielskiego, obsługa kom-
putera, rzetelność, samodzielność. Ofe-
rujemy pracę w międzynarodowej, roz-
wijającej się firmie. CV na adres, małgo-
rzata@easysofa.com.
GAZOWNIK, hydraulik, Dorotowo, 503-
103-703.
GERMANISTKĘ od zaraz, email: gal-
met@gal-met.com, (89)526-17-91, 505-
763-747.
KIEROWCA kat.B w ruchu krajowym,
508-300-539.
NIEMCY murarze, cieśle, malarze, elek-

trycy, spawacze, 601-218-955.
OPIEKUNKA seniorów Niemcy, atrak-
cyjne bonusy jesienno-zimowe, kursy
niemieckiego od podstaw w Mławie. Kon-
takt: 517-175-036, Promedica24.
PIEKARZ ciastowy/stołowy w polskiej tra-
dycyjnej piekarni Irlandia Północna, 731-
432-256.
POSZUKUJĘ operatora równiarki dro-
gowej. Najchętniej rencistę, emeryta, 603-
646-372.
POSZUKUJĘ szpachlarzy, malarzy do
prac wykończeniowych od zaraz. 12-
15zł/h. praca w Olsztynie, PILNE, 724-412-
500.
PRACOWNIKÓW fizycznych z prawem
jazdy, 693-797-778.
PRACOWNIKÓW leśnych z prawem
jazdy, 693-797-778.
TECHNIK, majster lub murarz z j.nie-
mieckim, praca Berlin, dobre warunki,
email: gal-met@gal-met.com, (89)526-
17-91, 505-763-747.
W GOSPODARSTWIE, 516-057-261.
ZATRUDNIĘ pana do sprzątania placu
(emeryt, rencista), 504-700-854.
ZATRUDNIĘ tynkarzy, 514-135-650.
ZATRUDNIĘ kierowcę do przewozu
zwierząt,wymagane prawo jazdy kat.C, pra-
ca w Przasnyszu. 516-442-684.

PRACA SZUKAM
PODEJMĘ pracę, orzeczenie o nie-
pełnosprawności stopień umiarkowany,
najchętniej praca siedząca, 507 137 490.
MĘŻCZYZNA 45-letni poszukuje pracy
w gastronomii, pomoc kuchenna z możli-
wością przyuczenia, 669-980-945.
PODEJMĘ pracę w godz 8-15 chętnie
sprzątanie domów, biur, 609-958-044.
POSIADAM orzeczenie o niepełnos-
prawności podejmę pracę jako dozorca
wraz z zamieszkaniem z małą odpłatnoś-
cią. Olsztyn, okolice, 727-243-487.
POSPRZĄTAM dokładnie, umyję okna,
500-562-520.
POSPRZĄTAM dom, biuro, uczciwa, re-
ferencje, 505-550-339.
ZAOPIEKUJĘ się i pomogę starszej oso-
bie, 607-996-651.

USŁUGI
PRZEPROWADZKI- transport, 797-451-
602.
BIURO rachunkowe ELITA Olsztyn, 501-
489-012.
KASACJA pojazdów, skup aut, własny od-
biór, 608-059-707.
GLAZURA, terakota, hydrauliczne, 795-
820-780.
BUDOWA domów 694-401-711.
BUDOWA domów pod klucz, remonty,
608-533-161.
BUDOWY, remonty, wykończenia, 501-

481-210.
DACHY, 514-456-553.
MALOWANIE, szpachlowanie, roboty
wykończeniowe, glazura, terakota, płyty
K/G, poleca firma z długoletnią tradycją.
89/541-35-00 lub 504-720-494.
NAPRAWA okien, rolet, bram garażowych
i żaluzji, 89/541-35-00, 504-720-494.
NAPRAWA sprzętu AGD. Usługi hyd-
rauliczne, tel. 510-330-820.
OFERUJĘ sprzątnięcie garażu, piwnicy,
strychów, rąbanie drzewa, porządki przy-
domowe oraz różne prace na działce, ko-
szenie 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.

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.

POŻYCZKI pozabankowe
pod grunty rolne i nierucho-
mości bez Bik, umowa nota-

rialna, RRSO 36% rok, szybko
i uczciwie tel.577873616.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Bartoszyce
O WYŁOżENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BARTOSZYCE.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), oraz uchwały Nr XXXIII/216/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bartoszyce oraz zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce zatwierdzonych
uchwałami Rady Miasta Bartoszyce: Nr 30/VI/99 z dnia 24 lutego 1999r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 18 z 14.04.1999r. poz. 179), Nr 205/XXVI/2001 z dnia 28 lutego 2001r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 27 z 06.04.2001r. poz. 346), Nr 205/XXV/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 103 z 10.08.2005r. poz. 1393), Nr XLV/262/2006 z
dnia 30 marca 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 66 z 22.05.2006r. poz. 1218), Nr IX/59/2007 z dnia 29 maja 2017r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 106, z 20.07.2007r.
poz. 1515), Nr IX/60/2007 z dnia 29 maja 2007r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 106, z 20.07.2007r. poz. 1516), Nr XXVI/208/2013 z dnia 25.04.2013r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z 22.05.2013. poz. 1932) i uchwały Nr LII/342/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 10 września 2018r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bartoszyce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barto-
szyce w zakresie: §5 ust. 3, §6 ust. 6-7, §7 ust. 5, §8 ust. 1, ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów dla terenu elementarnego o symbolu 1.ZD1 i 1.ZD2 określonych w §
15, ustaleń dotyczących zasad i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu elementarnego o symbolu 2.KP1 w zakresie pkt 4 lit. c) określonych w § 16; ustaleń dotyczących zasad i wskaźników kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu elementarnego o symbolu 5.U2 w zakresie pkt 5 lit. e) określonych w § 19 oraz naniesienia na załącznik graficzny nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do projektu uchwały oznaczenia: gra-
nica terenów w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 205 – „Subzbiornik Warmia”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 grudnia 2018r do 31 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1 pok. 32 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 800 do 1600, od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyłożonym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1 pok. 17c (sala sesyjna) w
godz. 1400-1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bartoszyce z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2019r.
Jednocześnie informuję, na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), iż została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.
W miejscu i w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu
planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski w terminie do dnia 14 stycznia 2019r., w formach przewidzianych w art. 40 cytowanej powyżej ustawy. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.
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Concordia pewnie zmierza po
awans
Niezależnie od tego, czy weź-
miemy pod uwagę mecze rundy
jesiennej, czy wszystkie rozegrane
mecze tego sezonu, wrażenie robi
jedna drużyna, wyraźnie pro-
wadząca w tabeli - Concordia
Elbląg. W niedzielę (25.11) w
ostatnim spotkaniu tego roku
zmierzyła się w derbowym poje-
dynku z drugim zespołem
elbląskiej Olimpii.
Elbląski zespół dotychczas nie
znalazł pogromcy w lidze. Jedyną
drużyną, której udało się tego do-
konać, był zajmujący w tej chwili
drugie miejsce w tabeli, GKS Wi-
kielec remisując w 5 kolejce, w
Elblągu 2:2. Nie licząc tego spot-
kania zespół pomarańczowo-
czarnych dzięki serii zwycięstw,
na koniec tego roku pewnie pro-
wadzi w IV lidze. Ma już 13
punktów przewagi w tabeli nad
drugim zespołem, gromadząc
przy tym imponujący bilans 68
bramek strzelonych przy zaled-
wie 7 straconych.

Concordia gromi
w derbach
Potwierdzeniem dominacji w tym
sezonie, było ostatnie w tym roku
spotkanie, w którym Concordię
podejmowała drużyna Olimpii
II Elbląg. Przed spotkaniem wia-
domo było, kto jest faworytem i,
że ciężko będzie Olimpii sprawić
kibicom niespodziankę. Zawod-
nicy żółto-biało-niebieskich,
zwłaszcza w pierwszej połowie
starali się zatrzymać rozpędzo-
nych rywali, jednak bezskutecz-
nie. Pierwszą bramkę, w pierwszej

połowie, strzelił Michał Lewan-
dowski, w 14 minucie.
Druga połowa to już grad bramek
i znacząca przewaga pomarań-
czowo-czarnych. Podczas dru-
giej połowy, bramkarz Olimpii Pa-
weł Rutkowski, musiał wyciągać
piłkę z bramki aż 6 razy. Gole tra-
fili: Patryk Malanowski (51’, 78’),
Radosław Lenart (58’), Edil de
Souza Barros (62’), Paweł Rogoz
(70’) oraz Radosław Bukacki (83’).
Co ciekawe było to już 4 spotka-
nie w tym sezonie, kiedy zespół
zaaplikował ligowym rywalom 7
goli.
Olimpia II Elbląg – Concordia
Elbląg 0:7 (0:1)
Bramki: 0:1 Lewandowski (14’),
0:2, Malanowski (51’), 0:3 Ra-
dosław Lenart (58’, 0:4 Barros
(62’), 0:5 Rogoz (70’), 0:6 Mala-
nowski (78’), 0:7Bukacki (83’)

Z czego wynikają tak dobre wy-
niki Concordii?

Rozmawiamy z trenerem
zespołu Łukaszem
Nadolnym.
- Na początek poprosimy, żeby
opowiedział nam Pan troszkę o
sobie...
Piłka nożna towarzyszy mi od za-
wsze, tą pasją zaraził mnie tata.
Od małego oglądaliśmy razem
mecze w TV i wychodziliśmy
grać na boisko. Pierwsze kroki sta-
wiałem w Olimpii Elbląg, dla
której występowałem od 8 do 23
roku życia. W dzieciństwie bardzo
podziwiałem brazylijskiego na-
pastnika Romario, a do dzisiej-
szego dnia oglądamy i kibicujemy
wraz z całą rodziną Barcelonie.

Wiedziałem, że po zakończeniu
przygody z piłką jako czynny za-
wodnik chcę dalej być przy spor-
cie i zostać trenerem. W czasie
kiedy jeszcze grałem, robiłem
specjalne kwalifikacje trenerskie,
przyglądałem się i nabierałem
doświadczenia od innych trene-
rów, z którymi miałem okazję
współpracować, robiłem wiele
notatek. Na samym początku tre-
nowałem najmłodszych adeptów
piłki nożnej, co sprawiało mi na-
prawdę dużą przyjemność, szan-
se na stawianie pierwszych kro-
ków jako trener dostałem w Con-
cordii, Elbląskiej Szkółce Piłkar-
skiej i Gryfie Tczew. Jestem za-

dowolony, że robię to, co lubię.
Staram się wykonywać swoją pra-
cę sumienie i rzetelnie.
-Concordia zagrała bardzo
dobrą rundę, w której poza tyl-
ko jednym spotkaniem z GKS
Wikiniec, zespół zawsze schodził
z boiska jako zwycięski, do cze-
go dochodzi również impo-
nujący bilans bramkowy. Czy
przed sezonem spodziewał się
pan tak dobrych rezultatów i
skuteczności?
Spodziewałem się, że stać nas na
bardzo dużo i że jesteśmy w sta-
nie wygrać z każdym. Przed roz-
poczęciem sezonu stawialiśmy
sobie za zadanie być jak najwyżej

w tabeli i dojść jak najdalej w Pu-
charze Polski i muszę przyznać, że
wykonaliśmy plan w 100%.
-Z czego wynika tak dobry po-
ziom drużyny?
Wspólnie z działaczami klubu,
sztabem trenerskim, budując
obecny zespół, braliśmy pod uwa-
gę przydatność na boisku oraz
charakter. Nie chcieliśmy po-
pełnić błędów z poprzednich lat.
Obecnie jest u nas mieszanka
młodości z doświadczeniem. Za-
leży nam, żeby nasza młodzież
mądrze wchodziła do zespołu se-
niorskiego i brała przykład ze
starszych kolegów. Myślę, że bar-
dzo dużo daje atmosfera, jaka pa-
nuje w klubie i zespole. Klub
stworzył nam bardzo dobre wa-
runki do treningu, wszystko jest
naprawdę organizacyjnie po-
układane i mogę powiedzieć o so-
bie i również o zawodnikach, że
z przyjemnością i pasją przy-
chodzimy na treningi. Zespół
na zajęciach i na meczach daje z
siebie 100%. To co robimy, daje
nam dużo przyjemności i radoś-
ci.
-W tej chwili zespół ma już
znaczną przewagę nad rywala-
mi, przez co wydaje się muro-
wanym faworytem do awansu.
Jakie drużyna ma szanse na do-
tarcie do III ligi?
Rzeczywiście stworzyliśmy sobie
dosyć sporą przewagę punktową
nad przeciwnikami i po rundzie
jesiennej wszyscy stawiają nas w
roli faworyta do awansu. Jed-
nak wiemy, że jeszcze dużo pra-
cy przed nami i, że nie możemy
spocząć na laurach. Runda wio-
senna zawsze jest cięższa, dlate-
go musimy dobrze się przygoto-
wać w okresie przygotowaw-
czym.
- Czy na wiosnę planowane są
jakieś zmiany w składzie, by
jeszcze poprawić grę pomarań-
czowo-czarnych?

Na tę chwilę mamy naprawdę
poukładany zespół i ciężko co-
kolwiek zmieniać. Mamy naj-
lepszą defensywę i ofensywę w li-
dze (śmiech). Myślę, że delikat-
ne korekty będą w zespole, bo z
tego co wiem, kilku moich za-
wodników ma propozycje z
wyższych lig. Oczywiście, jeżeli
nadarzy się taka okazja, myślę, że
klub nikomu nie będzie robił
problemów z odejściem. Będę
się cieszył i życzył im powodze-
nia, bo wiem, że stać ich na grę na
wyższym poziomie.
-Za nami ostatni mecz w tym
roku, spotkanie z drugą
drużyną Olimpii Elbląg, który
można nazwać małymi derbami
miasta. Jak Pan ocenia to spot-
kanie?
W meczu z Olimpią dominowa-
liśmy przez cały mecz i zdecy-
dowanie zasłużyliśmy na zwy-
cięstwo. W pierwszej połowie
zdobyliśmy tylko jedną bramkę,
choć okazji do strzelenia stwo-
rzyliśmy sobie naprawdę sporo.
W drugiej połowie zagraliśmy
już zdecydowanie skuteczniej,
dokładając jeszcze 6 goli. Pod-
sumowując pierwszą rundę oraz
dwa mecze z wiosny, które ro-
zegraliśmy awansem, jestem bar-
dzo zadowolony z postawy mo-
jej drużyny. Mieliśmy swoje pro-
blemy kadrowe, zdarzały się me-
cze, gdzie kończyliśmy w dzie-
wiątkę, ale udawało nam się wy-
grywać mecze. Zimę spędzimy
zasłużenie na pozycji lidera,
mamy naprawdę sporą zaliczkę
przed rundą rewanżową i dalej
gramy w Pucharze Polski. Ko-
rzystając z okazji, chciałem po-
dziękować zawodnikom, trene-
rom, wszystkim ludziom związa-
nym z klubem za udaną rundę
jesienną, a kibicom za wsparcie
podczas meczów.

barest

Elbląska drużyna piłkarska „Concordia” zakończyła sezon na
pierwszym miejscu w tabeli wyników
W ostatni weekend rozegrane zostały ostatnie spotkania w IV li-
dze, w naszym województwie. Dzięki dobrej listopadowej pogo-
dzie udało się rozegrać nie tylko spotkania rundy jesiennej, ale i więk-
szość spotkań pierwszej i drugiej kolejki rundy wiosennej. Czas na
podsumowania.

Takich bramek nie można się wstydzić na żadnym stadionie
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Olsztyński klub podchodził do
meczu z Podbeskidziem po nie-
zwykle ważnym zwycięstwie nad
Garbarnią Kraków, więc kibice
mieli nadzieję, że olsztynianie
podtrzymają dobrą passę. Podbe-
skidzie natomiast gra w tym sezo-
nie bardzo w kratkę i dobre mecze
przeplata tymi słabszymi. Przed tą
kolejką zespół z Bielska-Białej zaj-
mował siódme miejsce w tabeli.
Początek meczu należał do Sto-
milu. Olsztynianie starali się kreo-
wać grę, a obronę rywali nękał
przede wszystkim Wołodymyr
Tańczyk, ale jego strzały były blo-
kowane. Mimo tego, jednak goś-
cie wyszli na prowadzenie.

Świetną piłkę w pole karne posłał
Valerijs Sabala, a tam najlepiej w
zamieszaniu podbramkowym za-
chował się Łukasz Sierpina i pla-
sowanym strzałem pokonał
Piotra Skibę.
W 40 minucie znowu Tańczyk
miał szansę na zdobycie gola, ale
nie trafił w bramkę z około siód-
mego metra. Goście po strzeleniu
gola nastawili się głównie na
kontry. Po pierwszej połowie już
nic ciekawego się nie wydarzyło i
Stomil w drugiej części gry musiał
odrabiać straty.
Od początku drugiej części gry na
boisku nie działo się zbyt wiele.
Stomil próbował atakować, ale z

tych ataków nic nie wychodziło, a
goście skupili się tylko na obronie.
W 65 minucie Podbeskidzie wy-
prowadziło kapitalną kontrę. Sa-
bala został faulowany w polu
karnym przez Wełnickiego, a rzut
karny na gola zamienił Łukasz
Sierpina.
Trener Stomilu, Piotr Zajączkow-
ski starał się poprzez zmiany po-
prawić ofensywną grę swojej
drużyny, ale nie przynosiły one
żadnych efektów. Stomil był przy
piłce, wymieniał wiele podań, ale
nie potrafił zagrozić bramce swo-
ich rywali. Trzeba sobie wprost
powiedzieć, że nie był to najcie-
kawszy mecz do oglądania dla ki-

biców. Piłkarze nie rozgrzali try-
bun, w ten bardzo zimny dzień.
Ostatecznie Stomil Olsztyn prze-

grał to spotkanie 0:2. Wyniki po-
układały się jednak dobrze dla
olsztyńskiej drużyny, a to sprawiło,

że Stomil został ponad strefą spad-
kową.
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Stomil wciąż rozkłada ręce

Stomil zagrał bardzo słabo
i przegrał ligowy mecz
Stomil Olsztyn przegrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Olsztynianie rozegrali bardzo słaby mecz.

-Po pierwszej rundzie zajmujecie
szóste miejsce w tabeli z dorob-
kiem 30 punktów. Jest to wynik,

który was satysfakcjonuje?
Na chwilę obecną jest to dobry wy-
nik, aczkolwiek jest mały niedosyt.

Zanotowaliśmy sporo remisów, a
przegraliśmy tylko trzy spotkania.
Szkoda, ponieważ na pewno mi-
nimum trzy mecze, które zremi-
sowaliśmy powinny się zakoń-
czyć naszym zwycięstwem.
-Czego zabrakło, żeby wynik
punktowy był lepszy?
Zabrakło nam trochę szczęścia.
Mówiłem na początku rundy, że
prawdziwe oblicze drużyny poz-
namy gdzieś w okolicach dzie-
siątej kolejki i miałem rację. Stwa-
rzaliśmy w każdym spotkaniu
dużo sytuacji, strzelaliśmy sporo
bramek, a gdyby była jeszcze lep-
sza skuteczność, to na pewno tych
punktów byśmy mieli więcej.
-Czy zgodzisz się z tym, że w
większości spotkań brakowało
wam klasycznego napastnika?

Widać było, w dwóch ostatnich
kolejkach, jak do składu powró-
cił Mateusz Broź, że wasza gra
wyglądała lepiej.
Brakowało nam przez całą rundę
takiej klasycznej „dziewiątki”, któ-
ra zagwarantowałaby nam dziesięć
czy piętnaście bramek w sezonie i
to chyba każdy dostrzegał.
-Jak ocenisz swoją postawę w tej
rundzie, bo statystyki pokazują,
że byłeś najlepszym strzelcem
drużyny?
Nie jestem od oceniania sam sie-
bie, aczkolwiek myślę, że była to
udana runda w moim wykonaniu
i jestem z niej zadowolony. Mam
nadzieję, że będzie mi dane to
kontynuować.
-Czy już teraz możemy powie-
dzieć, o co będziecie walczyć w
rundzie wiosennej?
Ktoś kto mówi, że nie zagląda w ta-
belę, to kłamie. Do drugiego miejs-
ca mamy bardzo małą stratę i
trzeba się skupiać na każdym ko-

lejnym meczu. Sokół Aleksan-
drów Łódzki już odjechał reszcie
stawki, ale jestem pewny, że nie
wygra on wszystkich meczy i za-
wsze ma zadyszkę w rundzie re-
wanżowej. Mam przede wszystkim
nadzieję, że my będziemy konty-
nuować naszą dobrą grę z koń-
cówki rundy jesiennej.
-Czy uważasz, że potrzebujecie w
tej przerwie zimowej wzmoc-
nień w składzie, żeby jeszcze
włączyć się do walki o czołowe
pozycje?
Na pewno, jeżeli chcemy włączyć
się do walki, to musi przyjść ze
czterech nowych zawodników,
którzy od razu wskoczą do składu
i będą ciągnąć ten wózek, ponie-
waż w tej rundzie tak miało być, a
wyszło inaczej. Trzon zespołu sta-
nowili zawodnicy, którzy byli w
klubie już wcześniej, a tak na-
prawdę oni mieli być tylko do-
datkiem.
-Czy czujecie jakąś presję ze stro-

ny władz klubu, aby w tym sezo-
nie osiągnąć bardzo dobry wy-
nik?
Drużyna jest tak zbudowana, że
jest kilku doświadczonych za-
wodników i jest też sporo chłopa-
ków, którzy dopiero wchodzą do
seniorskiego futbolu, więc dużej
presji nie ma, a my gramy coraz le-
piej w każdym kolejnym meczu i
progres w naszej grze jest za-
uważalny.
-Będziecie mieli czas, żeby od-
począć po tej rundzie?
Zagrałem we wszystkich meczach,
ale jeszcze mam na tyle siły, że spo-
kojnie mógłbym zagrać jeszcze
kilka kolejek, ale lepiej już trochę
odpocząć. Trenujemy do 14 grud-
nia, a następnie będzie czas na od-
poczynek i siódmego lub ósmego
stycznia stawiamy się na pierw-
szym treningu. Ma być jeszcze
wigilia klubowa, która zakończy
nasz okres roztrenowania i rozje-
dziemy się do domów. raf

Widać było progres w naszej grze
Marcin Kajca, kapitan Sokoła Ostróda podsumował rundę jesienną w wykonaniu ostródzkiej
drużyny.

Marcin Kajca fot. oficjalna strona Sokoła Ostróda

Cztery medale wywalczyli bokse-
rzy z województwa warmińsko-
mazurskiego: Adrian Kukowski
(MKB Mazur Ełk) zdobył
brązowy medal w wadze 68 kg,
Aleksandra Łachacz (PKS Gwar-
dia Szczytno) zdobyła również
brązowy medal w wadze 75 kg,
Dawid Dziuwe (UKS Kontra
Elbąg), także wywalczył brązowy
medal w kategorii 52 kg.
Zuzanna Zych zdobyła srebrny
medal w kategorii do 54 kg-
Zuzia ze względu na to, że w po-
przednim roku wywalczyła
brązowy medal w Mistrzostwach
Polski była rozstawiona w tych za-
wodach. W pierwszej rundzie
miała wolny los, następnie wy-

grała dwie walki i w finale zmie-
rzyła się z zawodniczką ze Szcze-
cina. Walka była wyrównana, ale
ostatecznie to rywalka wygrała
walkę 3:0 – powiedział Karol Tu-
chewicz trener UKS Boks
Świątki.
Warto jednak zaznaczyć, że to
była starsza zawodniczka od Zu-
zanny Zych. Bokserka UKS Ju-
nior Boks Świątki pierwszy rok
walczy w juniorach starszych i
jest wielka szansa, że w następ-
nym roku zostanie ona włączona
do kadry reprezentacji Polski.
To jeszcze nie koniec sezonu dla
bokserów ze Świątek- Będziemy
jeszcze startować w lokalnych tur-
niejach w Polanicy, w Gdyni i w

Elblągu. Już jednak się przygoto-
wujemy do Mistrzostw Polski Ju-
niorów Starszych, które odbędą się
pod koniec lutego. Nie będziemy
mieli więc odpoczynku, tylko dwa
tygodnie lżejszego treningu, a pó-

źniej przygotowujemy się do tego
turnieju -dodał Karol Tuchewicz.
Trener UKS Boks Świątki już
stara się o organizację kolejnej
gali bokserskiej.- Chcemy wy-
stąpić do Ministerstwa Sportu o

dotację, żeby zorganizować w
marcu kolejny turniej bokserski.
Chcemy to zrobić w okolicach 18
marca, ponieważ wtedy nasz klub
będzie obchodzić szóstą rocznicę.
W tym okresie kluby nie mają za

bardzo gotówki, żeby organizować
takie turnieje, więc jeżeli mi się
uda zdobyć dofinansowanie, to
będę mógł dla każdego swojego za-
wodnika zaprosić rywala nawet z
drugiego końca Polski. raf

Zuzanna Zych z UKS
Junior Boks Świątki
zajęła drugie miejsce
w Pucharze Polski
W dniach 15-18 listopada miał miejsce Puchar Polski Juniorów Star-
szych w Grudziądzu. Na te zawody pojechała cała kadra z War-
mińsko-Mazurskiego Okręgu Bokserskiego, dziewięciu zawodni-
ków i cztery zawodniczki. Bokserzy z naszego województwa zdo-
byli cztery medale. Jeden z nich wywalczyła Zuzanna Zych.

Od lewej: Karol Tuchewicz,trener UKS Junior Boks Świątki, Zuzanna Zych na podium ze srebrnym medalem


