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BRANIEWO:
OKRADŁ ŚPIĄCEGO
ZNAJOMEGO,
A NASTĘPNIE
ODJECHAŁ JEGO
AUTEM.
POLICJANCI
Z WILCZĄT
ZATRZYMALI
23-LATKA

W miniony wtorek
(4.12) do Posterunku
Policji w Wilczętach
zgłosił się mieszkaniec
tamtejszej gminy infor-
mując, że został okra-
dziony. W rozmowie z
mężczyzną funkcjona-
riusze ustalili, że w
mieszkaniu pokrzyw-
dzonego przebywał 23-
latek. Wraz z jego znik-
nięciem zgłaszający zo-
rientował się, że braku-
je mu 800 złotych. Nie
było to jednak jedyne
przestępstwo, które po-
pełnił młody mężczyz-
na. Z informacji uzys-
kanych przez policjan-
tów wynika, że 23-latek
tuż po wyjściu z miesz-
kania pokrzywdzonego
zabrał klucze od jego
auta i pojechał po alko-
hol. Po zakupach od-
stawił samochód.

Funkcjonariusze jeszcze tego
samego dnia zatrzymali po-
dejrzanego i odzyskali część
skradzionych pieniędzy. 23-la-
tek spędził noc w policyjnej
celi, a następnego ranka
usłyszał dwa zarzuty – kra-
dzieży oraz krótkotrwałego
użycia pojazdu.
Mieszkańcowi gminy Wilczę-
ta grozi kara do 5 lat pozba-
wienia wolności.
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Uczniowie ,,Elizki’’: Weronika Sta-
pel, Marcin Jabłoński, Adam Mi-
chalski, Patryk Majecher, Piotr
Ramotowski zostali laureatami

etapu wojewódzkiego III Edycji
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie i Obronności i tym samym za-
kwalifikowali się do etapu central-

nego, który odbędzie się na Uni-
wersytecie Warszawskim w dniach:
22-23 marca 2019 r. .
Tytuł finalisty etapu wojewódz-

kiego zdobyło 4 uczniów "Od-
zieżówki’":Weronika Sadlak, Mag-
dalena Sosnowska, Dawid Sobie-
rajski, Mateusz Rajtak.
Główną nagrodą w olimpiadzie
jest uzyskanie indeksu dowolnie
wybranej uczelni wyższej w Polsce.
Etap okręgowy olimpiady odbył się
7 grudnia 2018 r. w Olsztynie, w sie-
dzibie Instytutu Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. Podczas finału wo-
jewódzkiego uczestnicy rozwiązy-
wali test składający się z 40 pytań,
który obejmował tematykę do-
tyczącą: stosunków międzynaro-
dowych, bezpieczeństwa i obron-
ności. Po napisaniu testu uczniowie
mieli okazję do spotkania z funk-
cjonariuszami Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Olsztynie i Wojsk
Obrony Terytorialnej, którzy przy-
bliżyli im specyfikę służby i tryb
szkolenia.
Etap okręgowy poprzedzony był eli-
minacjami, polegającymi na napi-
saniu eseju na jeden z pięciu po-

danych przez organizatora tematów.
Do etapu wojewódzkiego zakwali-
fikowani zostali uczniowie szkół,
których prace zostały ocenione
najwyżej. Z ,,Odzieżówki’’ zakwa-
lifikowało się 9 uczniów.
Głównym organizatorem olim-
piady jest Uniwersytet Warszawski
przy współpracy z 14 uczelniami
wyższymi w Polsce. Patronat ho-
norowy nad olimpiadą objęło Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej
oraz Ministerstwo Obrony Naro-
dowej.
Tematyka olimpiady obejmuje
treści programowe ujęte w pod-
stawie programowej dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w za-
kresie przedmiotów: wiedza o
społeczeństwie, historia oraz edu-
kacja dla bezpieczeństwa, do-
tyczące bezpieczeństwa i obron-
ności państwa oraz utrzymania
porządku publicznego. Uczniów
do olimpiady przygotowywał Ja-
rosław Puszko.
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Sukces uczniów ZSP nr 2 z Bartoszyc w Olimpiadzie
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Warto pod tym kątem spojrzeć na
niedawną konferencję „Praca dla
Polski”, formalnie mającą być pod-
sumowaniem trzyletnich rządów
obozu Zjednoczonej Prawicy. „For-
malnie” , bo w
rzeczywistości była to partyjno-
rządowa konwencja, którą można
uznać za początek kampanii wy-
borczej przed przyszłorocznymi wy-
borami do europarlamentu i Sejmu.
Miała ona stanowić „nowe otwarcie”
oraz pokazać „nową twarz” PiS.
W warstwie werbalnej tego spotka-
nia „było świetnie”, bo jak powiedział
premier Mateusz Morawiecki-Po
tych trzech latach, gdy przeprowa-
dziliśmy gruntowny remont nasze-

go domu, jest teraz czas na spokój,
stabilność. (…) Chcemy ten spokój
zaoferować społeczeństwu. Po
wysłuchaniu jego oraz wystąpień
trójki wicepremierów jego rządu
niewątpliwie można było odnieść
wrażenie, że „Polska rośnie w siłę, a
ludziom żyje się i żyć się będzie co-
raz dostatniej”.
Jednak w warstwie wizualnej – zde-
cydowanie ważniejszej dla uderze-
nia konwencyjnego i wpływania na
decyzje wyborców – była to zu-
pełna klapa.
Niewątpliwie całość przygotowano
„na bogato”, z zamiarem wywołania
dużego wrażenie na odbiorcach, ale
propaganda nie lubi przesady, a

tym bardziej „amatorki” ze strony
osób, które się za nią biorą, bo dia-
beł tkwi w szczegółach i to one de-
cydują w największym stopniu o
efekcie końcowym.
Za najlepsze exemplum niech
posłuży tu „publiczność” uczest-
nicząca w tym przedsięwzięciu.
Zgodnie z zasadą społecznego do-
wodu słuszności Roberta Cialdi-
niego, na widowni zgromadzono
sporą grupę „statystów – klakie-
rów”, których zadaniem było okla-
skiwanie mówców, aby podkreślić po-
parcie różnych środowisk dla partii
i rządu oraz dla słuszności ich „Pra-
cy dla Polski”. To miało służyć na-
rzuceniu sądów emocjonalnych

(oczywiście pozytywnych) widzom
zgromadzonym przy telewizorach.
Niestety klakę ( claque) zorganizo-
wano bardzo kiepsko. Wprawdzie
brawa w stosownych momentach się
pojawiały, ale poza tym na widow-
ni nie było żadnych emocji. Na po-
kazywanych przez kamery twa-
rzach tej „publiczności” nie widać
było entuzjazmu, czy chociaż tylko
zainteresowania, a raczej znudzenie
(co z resztą dało się zauważyć i u po-
lityków zgromadzonych na sali).
Wiarygodność tego „przekazu pod-
progowego” podważały jeszcze kos-
tiumy, w które przyobleczono część
statystów. Strażaka w mundurze
OSP, grupa pań w strojach ludowych,
młodzi ludzie w różnego typu uni-
formach – to już propagandowo
gruba przesada, psująca cały efekt.
Tak ubierają się ludzie na „akade-
mię ku czci…” a nie na konferen-
cję/konwencję.
Najgorzej jednak wypadli „przy-
padkowi” widzowie – przedstawiciele

różnych grup społecznych , których
zadaniem było zadanie pytań panu
premierowi, co niewątpliwie miało
służyć podkreśleniu, że władza jest
blisko ludzi, słucha ich głosu i roz-
wiewa wszystkie wątpliwości roda-
ków. Te „spontaniczne” pytania od
publiczności, to najsłabiej wy-
reżyserowana część tego eventu.
Jak napisał kiedyś amerykański pi-
sarz fantasy Jonathan Carroll: „Póki
nie ma publiczności, nic nie jest
prawdziwe”.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Pięcioro uczniów ZSP nr 2 z Bartoszyc zakwalifikowało się do etapu centralnego III Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, a czworo zdo-
było tytuł finalisty etapu wojewódzkiego.

PÓKI NIE MA PUBLICZNOŚCI…

Działania analityczne prowadzone
przez Komórkę Szefa KAS do spraw
STIR w Ministerstwie Finansów
oraz czynności wykonane przez
pracowników Warmińsko-Mazur-
skiego Urzędu Celno – Skarbowe-
go w Olsztynie doprowadziły do
ujawnienia podmiotów, które
posługiwały się i wystawiły fikcyj-
ne faktury VAT na łączną kwotę po-
nad 60 mln zł. W siedzibach tych
podmiotów i w innych miejscach
wskazanych jako związane z tymi
podmiotami nie stwierdzono żad-
nych oznak prowadzenia działal-

ności gospodarczej, a podmioty te
zarządzane były przez jedną oso-
bę narodowości azjatyckiej. Oszu-
stwo oparte było na wykorzystaniu
fikcyjnych faktur i wynikającego z
nich podatku naliczonego przez ko-
lejne podmioty w łańcuchu do
zniwelowania obciążeń podatko-
wych i zalegalizowania towarów po-
chodzenia azjatyckiego. Stworzony
mechanizm miał na celu upozoro-
wanie realnych działań i utrudnie-
nie wykrycia oszustwa podatko-
wego. Straty Skarbu Państwa szacuje
się na kwotę ponad 14 mln zł.

Mając na uwadze możliwość wy-
korzystywania działalności ban-
ków dla celów mających związek z
wyłudzeniami skarbowymi, Szef
KAS dokonał blokady rachunków
bankowych zaangażowanych w
oszustwo Spółek, na których za-
bezpieczono środki finansowe w
PLN w kwocie ponad 750 tys. zł.W
sprawie prowadzone są dalsze czyn-
ności.
-----------
STIR to narzędzie KAS do zwal-
czania wyłudzeń w VAT, w tym tzw.
transakcji karuzelowych, tworzo-

nych za pomocą transferów pie-
niężnych na rachunkach banko-
wych podmiotów.
Umożliwia wymianę informacji

między systemem bankowym a
Krajową Administracją Skarbową

(KAS).

Po raz kolejny wykorzystanie danych z rachunków bankowych za pomocą systemu STIR w powiązaniu
z danymi z plików JPK pozwoliło na ujawnienie podmiotów biorących udział w oszustwie podatko-
wym w obrocie odzieżą. 22 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Olsztynie przeprowadziło działania w 6 miejscach na terenie województwa mazo-
wieckiego zabezpieczając dokumentację finansowo-księgową podejrzanych podmiotów.

KAS zablokował rachunki bankowe podmiotów
wystawiających fikcyjne faktury VAT

Jarosław Puszko z olimpijczykami z Bartoszyc

Główną funkcją współczesnych konwencji partyjnych jest nadanie rozpędu i tonu kampanii politycznej.
Mają one wzbudzić entuzjazm, jednoczyć i mobilizować aktywistów i wyborców. Ich konsekwencją
ma być tak zwane uderzenie konwencyjne – wzrost poparcia odnotowywanego w sondażach opi-
nii publicznej osiągnięty dzięki pozytywnym relacjom w mediach, bo to one głównie kształtują po-
glądy polityczne niezdecydowanych wyborców.
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- Podwyżka ceny odpadów zapro-
ponowana przez ZGOK, wynika z
podwyżki cen zagospodarowania
odpadów na rynku ogólnopolskim.
Gospodarka odpadowa na pozio-
mie krajowym, jak również woje-
wódzkim, to system naczyń
połączonych - nadprodukcja jed-
nego strumienia odpadów wpływa
na cenę innych strumieni – powie-
dział Marek Bryszewski, prezes
Spółki ZGOK.
Cena zagospodarowania 1 tony
odpadów komunalnych zmiesza-
nych w tym roku w ZGOK-u wy-
nosiła 300 zł, natomiast w 2019 r.
powinna wynieść ok. 430 zł. Zaś
cena unieszkodliwienia RDF - od-
powiednio - w 2018 r. 180 zł, a w
2019 r. 285 zł za tonę (są to ceny
ustalone w wyniku postępowania
przetargowego w ramach PZP).
Podwyżki są nieuniknione, po-
nieważ ZGOK notował spore
straty- Cena na bramie ustalona w
2018 r. była w znacznej mierze nie-
doszacowana (powinna wynosić
365 zł/tonę, a wynosi 300 zł/tonę),
ZGOK w 2018 r. odnotuje
znaczącą stratę. Z naszych ustaleń
wynika, że spółka dofinansowała
system gospodarowania odpadami
w Regionie Centralnym woj. war-
mińsko-mazurskiego (37 gmin)
kwotą 9,5 mln zł. Zasoby finan-
sowe spółki są przez to na wyczer-
paniu i bez zmiany ceny odpadów
ZGOK spełni przesłanki ogłoszenia
upadłości – powiedział Marek
Bryszewski.

Źle obliczona ilość odpa-
dów i moc przerobowa
Moc przerobowa ZUOK w
Olsztynie wynosi 95 tys. ton/rok,
natomiast rocznie z 37 gmin trafia
do zakładu aż 133 tys. ton. Nad-
wyżkę, czyli 38 tys. ton ZGOK
przekazuje do instalacji zastęp-
czych. W wyniku postępowania
przetargowego ZGOK otrzymał
ofertę na odbiór odpadów jedynie
od spółki Bioelektra. Żadna inna
instalacja, mająca status instalacji
zastępczej dla ZGOK, nie jest w

stanie zagospodarować nadwyżki
38 tys. ton odpadów. Jeśli do tego
dodamy ograniczenie mocy prze-
robowych spółki Novago, a więc
ograniczenie strony popytowej,
otrzymamy odpowiedź na pyta-
nie, dlaczego ceny poszybowały w
górę.
- Zarząd ZGOK ma pełną świado-
mość obecnej sytuacji i wraz z pod-
wyżką ceny zaproponował
Zgromadzeniu Wspólników kom-
pleksowy plan działań, który w
perspektywie 2-3 lat uniezależni

system gospodarowania odpadami
w Regionie Centralnym woj. od ko-
niunktury na rynku odpadów.
Realizacja tego planu wymaga
nakładów finansowych, jednak za-
rząd zamierza każdy projekt w
maksymalnie dużym stopniu
współfinansować z funduszy euro-
pejskich – kończy Marek Bry-
szewski.

Podwyżka albo upadłość
Decyzja w sprawie podwyżki ma
zostać podjęta 12 grudnia pod-

czas Nadzwyczajnego Zgroma-
dzenia Wspólników spółki
ZGOK. Czy wpłynie ona na ceny
za odbiór odpadów dla miesz-
kańców gmin, które są w ZGOK?
O tym dowiemy się jak już ofi-
cjalnie nowe taryfy zostaną za-
twierdzone. Wszystko wskazuje,
że podwyżka będzie konieczna.
A ewentualna ich wysokość dla
mieszkańców to około 2 zł od
osoby.
- Wiemy na pewno, że niestety -
podobnie jak innym gminom -

nam również nie uda się uniknąć
podwyżki za śmieci. Aktualnie
szacujemy jakie będą to kwoty i
planujemy postawić taką uchwałę
na styczniowej sesji Rady Miasta.
Wstępnie planujemy też, że pod-
wyżki wejdą od kwietnia – taką
informację otrzymaliśmy z Urzę-
du Miasta w Olsztynie.
Nowe informacje w sprawie cen
za odbiór odpadów w kolejnych
wydaniach gazety.
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Olsztyński ZGOK na skraju bankructwa

Szykują się podwyżki cen za śmieci

Brak jest precyzyjnych danych,
które pozwalałyby ocenić skutki
ograniczenia handlu w niedzielę,
ponieważ nakładają się one na
wyjątkowo szybki, w tej chwili,
wzrost polskiej gospodarki. Jesteśmy
w okresie wyjątkowo dobrej ko-
niunktury, bardzo dynamicznie
rośnie konsumpcja, a także sprze-
daż. W związku z tym, w skali całej
gospodarki trudno jest ocenić
skutki, jakie niesie ze sobą ograni-
czenie handlu w niedzielę. Mamy
natomiast sygnały, które pokazują,
jakie są tego rezultaty – powiedział
Jeremi Mordasewicz z Konfede-
racji Lewiatan.
Najbardziej ucierpiały centra
handlowe- Po pierwsze dotknęły
one przede wszystkim 500 centrów
handlowo-usługowych zlokalizo-
wanych w całej Polsce. Są w nich
odczuwalne, negatywne skutki
ograniczenia handlu. Po części
mowa o sklepach. Przedsiębiorcy
ulokowani w galeriach informują
nas, że sprzedaż jest mniejsza niż
wcześniej. Nastąpiło także pogor-

szenie, jeżeli chodzi o usługi gastro-
nomiczne, ponieważ jeżeli centra są
zamknięte, to ludzie nie przy-
chodzą tam, żeby coś zjeść – dodaje
Jeremi Mordasewicz.
Zauważalne jest to, że nastąpiło
przesunięcie sprzedaży do małych
sklepów i na stacje benzynowe, ale
to sprawia, że konsumenci płacą
po prostu więcej. Jest to widoczne,
ponieważ wiadomo, że na stacjach
i w małych sklepach ceny produk-
tów są wyższe. Każdy już na
pewno zauważył, że kolejki w ta-
kich małych sklepikach w nie-
dziele wolne od handlu, są dużo
większe niż zwykle i wtedy już
cena jaką musimy zapłacić za dany
towar ma dla nas mniejsze zna-
czenie.
Warto również przypomnieć, że
wcześniej przeciwko ograniczeniu
handlu w niedzielę opowiadali się
głównie mieszkańcy dużych miast,
którzy z galerii korzystali, nato-
miast mieszkańcy mniejszych
miast, a także wsi byli raczej za
wprowadzeniem tej ustawy. Teraz

się to już zmienia, ponieważ doszli
do wniosku, że poprzez zamknięte
sklepy tracą jeden wolny od pracy
dzień na przyjazd do miasta i ro-
bienie zakupów.
Mówiło się, że ta ustawa może po-
wodować zwolnienia pracowni-
ków supermarketów, czy centrów
handlowych. Do tego jednak nie
doszło. – Wzrost sprzedaży rośnie
wraz ze wzrostem konsumpcji. W
takim przypadku nie ma powodu
do zwalniania pracowników, po-
nieważ wzrost konsumpcji jest
większy, niż spadek w wyniku za-
mknięcia sklepów w niedzielę. Ten
wzrost konsumpcji nie będzie jed-
nak utrzymywał się w nieskończo-
ność – kończy Jeremi
Mordasewicz.
Polacy w większości jednak kry-
tycznie podchodzą do ogranicze-
nia handlu w niedzielę. Aż 71
proc. Polaków uznaje, że państwo
nie powinno ustalać, jak obywa-
tele spędzają niedziele, a zakaz
handlu odbierają jako naruszanie
ich swobody konsumenckiej – tak

wynika z najświeższego badania
Maison & Partners, przeprowa-
dzonego na zlecenie Związku
Przedsiębiorców i Pracodawców.
Co istotne, bardzo dużym popar-
ciem, bo aż 65 proc. respondentów
cieszy się podnoszony przez ZPP i
branżę handlową postulat, by za-
miast sektorowych przepisów,
wprowadzić ustawową gwarancję
dwóch wolnych niedziel dla
każdego pracownika w Polsce. W
ten sposób, dzięki umiejętnemu
ustawieniu grafików, kupujący
mieliby możliwość robienia zaku-
pów w niedziele, a pracownicy,
wolny dzień.
Za takim stanowiskiem postuluje
również Polska Organizacja
Handlu i Dystrybucji, która stoi na
stanowisku, że ustawa była zu-
pełnie nieprzygotowana i została
wprowadzona w zbyt ekspreso-
wym tempie, a także, że nie ma
ona zupełnie racji bytu.
Jak wiadomo opinii na ten temat
jest bardzo dużo i są one nie-
zwykle różne. Z jednej strony

owszem zostały zabrane dwa dni
w miesiącu na robienie zakupów,
ale z drugiej strony podczas tych
dni widać, było że ludzie wybierali

się, zawłaszcza w czasie wakacyj-
nym, nad jeziora, a także aktywnie
spędzali ten czas.
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Ograniczenie handlu w niedzielę
do modyfikacji
Ograniczenie handlu w niedzielę uderza przede wszystkim w centra handlowe. Sprawdziliśmy, czy można już ocenić jaki wpływ
ograniczenie handlu miało na polską gospodarkę?

Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi szykuje pod-
wyżki dla gmin. Sporo więcej
gminy zapłacą za tonę odpa-
dów zmieszanych.

Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Foto Konferderacja Lewiatan

Problemy ZGOK-u niedługo staną się problemami nas wszystkich
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W dzień św. Mikołaja Prezydent
Elbląga, Witold Wróblewski wraz
z mieszkańcami rozświetlili
choinkę ustawioną pod Katedrą
św. Mikołaja. Nowa choinka, która
pierwszy raz stanęła na starówce
ma 10 metrów wysokości, przyoz-
dobiona jest gwiazdą o średnicy
100 cm, 41 ażurowymi złotymi
bombkami z efektem migania, 600
zwykłymi bombkami i oświetlona
jest 10520 punktami świetlnymi
LED. Kolejną świąteczną atrakcją
jest iluminacja wyświetlana na
Bramie Targowej.

Podczas uroczystości obecny był
też św. Mikołaj wraz ze śnie-
żynkami a o oprawę artystyczną
zadbał chór dziecięcy z Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych
pod batutą Marty Drózdy –
Kulkowskiej.
To elbląska tradycja, że 6 grudnia,
w dzień św. Mikołaja, rozpoczyna
się w Elblągu okres przedświ-
ąteczny. Do świąt zostało jeszcze
trochę czasu, ale na 15-16 grudnia,
zaplanowane są Świąteczne Spot-
kania Elblążan. Będzie można
złożyć sobie życzenia, przełamać

się opłatkiem i życzyć sobie weso-
łych, zdrowych i serdecznych
świąt.
Wielki Jarmark Bożonarodze-
niowy już w najbliższy weekend
w Elblągu. Liczne koncerty i at-
rakcje
W tym roku czeka na elblążan i
przyjezdnych gości mnóstwo
atrakcji, które na pewno wprawią
wszystkich w świąteczny nastrój.
Poniżej zamieszczamy program
Świątecznych Spotkań Elblążan.

sobota, 15 grudnia
Plac przy katedrze, Stare
Miasto
11:00-21:00- Jarmark świąteczny
11:00 - Wspólne strojenie choi-
nek
11:00 - Otwarcie wystawy szopek
bożonarodzeniowych/Ratusz Sta-
romiejski
11:00 - 13:00 wspólne gotowanie
z Elbląskim Klubem Szefów
Kuchni (13:00 wydawanie posi-
łków) /przed Ratuszem Staro-
miejskim
11:00 - 19:00 - Atrakcje dla naj-
młodszych - piernikowa chatka –
warsztaty plastyczne, spotkanie z

Mikołajem i Śnieżynkami w gro-
cie św. Mikołaja, zjeżdżalnia pon-
tonowa
11:00 – 21:00 - Zbiórka darów na
rzecz elbląskiego schroniska dla
zwierząt/przed Ratuszem Staro-
miejskim
12:30 - 14:00 - Występy dzieci i
młodzieży z elbląskich szkół i
przedszkoli
14:00 - 14:45 - Występy zespołów
z miasta partnerskiego Kalinin-
grad: Cieremucha, Reczeńka, Ma-
łwiniec
15:00 - 16:00 - Spektakl teatralny
„Podwórko Dyzia Piórko”
16:15 - 17:00 - Występ zespołu
Szalone MDK Elbląg oraz Szalone
Małolaty MDK Elbląg

17:00 - 17:30 - Przedstawienie ja-
sełkowe w wykonaniu dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Rychli-
kach
18:30 - 18:50 - Licytacja na rzecz
elbląskiego schroniska
19:00 - 20:00 - Gwiazda wieczoru
Magda Steczkowska

niedziela, 16 grudnia
Plac przy katedrze, Stare
Miasto
11:00 - 18:00 - Jarmark świ-
ąteczny
11:00 - 18:00 - Zbiórka darów na
rzecz elbląskiego schroniska dla
zwierząt/przed Ratuszem Staro-
miejskim
11:00 - 18:00 - Atrakcje dla naj-

młodszych - piernikowa chatka –
warsztaty plastyczne, spotkanie z
Mikołajem i Śnieżynkami w gro-
cie św. Mikołaja, zjeżdżalnia pon-
tonowa
12:00 - 13:00 - Występy dzieci i
młodzieży z elbląskich szkół i
przedszkoli
13:15 - 14:15 - Spektakl teatralny
„Szopka Chłopa”
14:30 - 14:50 - Licytacja na rzecz
elbląskiego schroniska
15:00 - 15:45 - Koncert kolęd i
pastorałek Bartek Krzywda i
Kolędnicy
15:45 - Wigilia elblążan
17:00 -18:00 - Koncert świąteczny
Szymon Wydra & Carpe Diem

barest

Choinka już cieszy elblążan.
Wspaniała świąteczna
iluminacja na Bramie Targowej
6 grudnia, w Mikołajki, elblążanie tłumnie przybyli pod Katedrę św. Mikołaja, żeby zobaczyć
rozświetlenie olbrzymiej choinki, która rozpoczyna przedświąteczny czas. 15-16 grudnia od-
będą się Świąteczne Spotkania Elblążan. Wystąpi Szymon Wydra i Magda Steczkowska.

Elbląska choinka prezentuje się okazale

Elblążanie poczuli przedświąteczny klimat

Parkingi Park&Ride lub Parkuj i
Jedź, są lokalizowane w pobliżu pęt-
li tramwajowych lub przystanków
autobusowych. Umożliwiają kie-
rowcom pozostawienie samocho-
du w bezpiecznym miejscu w celu
przesiadki do komunikacji miejskiej
i kontynuowania podróży do cen-
trum miasta. Parkingi obejmują
również miejsca dla rowerów.
Każdego dnia do Olsztyna wjeżdża
ok. 17 tys. aut z okolicznych tere-
nów. Tak duża liczba pojazdów
sprawia, że podróżowanie ulicami
miasta bywa nie najłatwiejsze. Od-
danie do użytku obwodnicy stoli-
cy regionu oraz bliskie zakończenie
remontów kluczowych ulic na pew-
no poprawi sytuację.
Równie ważnym elementem może
być zachęcenie kierowców spoza
Olsztyna, a także z osiedli na ob-
rzeżach miasta, by pozostawiali
auta na specjalnych parkingach i
podróżowali dalej komunikacją
publiczną. Z tą myślą powstaje
specjalna analiza dotycząca możli-
wości lokalizacji parkingów P+R na
terenie stolicy Warmii i Mazur
oraz sześciu sąsiadujących z nią
gmin.
Trwają konsultacje społeczne od-
nośnie tego, gdzie takie parkingi
miałyby zostać zlokalizowane. Do
dalszych prac zarekomendowa-
nych zostało niemal 50 lokalizacji
podzielonych na cztery kategorie:
priorytetowe, podstawowe, uzu-

pełniające, warunkowe.
Wśród tych pierwszych znalazło się
14 propozycji. Poza stolicą regionu
to parkingi w Barczewie, Dywitach,
Rożnowie, Biesalu, Unieszewie,
Bartągu i Stawigudzie. W Olsztynie
natomiast wskazano lokalizacje
m.in. przy pętli autobusowej Ja-
giellońska-Ogrody, przystanku ko-
lejowym Dajtki, tramwajowej krań-
cówce przy ul. Kanta, albo przy ul.
Cementowej.
Wiele osób może się zastanawiać na
czym to wszystko będzie polegać.
Jeżeli mamy wykupiony bilet mie-
sięczny na komunikację miejską, to
wtedy parkujemy za darmo. A z
drugiej strony opłacenie biletu par-
kingowego upoważnia do przejaz-
du komunikacją miejską podczas

doby parkingowej.
Jak już wcześniej wspomniano,
głównym celem jest to, żeby zmniej-
szyć liczbę samochodów prze-
jeżdżających przez Olsztyn. Wia-
domo, że dużo osób mieszkających
w gminach ościennych dojeżdża do
pracy w Olsztynie. Pytanie tylko, czy
osoba, która ma samochód i jeździ
nim do pracy, będzie zaintereso-
wana tym, żeby go zostawić i dalej
jechać komunikacją miejską? Jest to
strata pewnego komfortu, ale jed-
nocześnie oszczędza się na paliwie
i często też na czasie, ponieważ w
Olsztynie, zwłaszcza w godzinach
szczytu, komunikacją miejską w
wiele miejsc, można dojechać szyb-
ciej niż samochodem.

Źródło: UM Olsztyn/własne

Parkingi park&ride powstają
w Olsztynie
W Olsztynie mają powstać parkingi, które pozwolą kierowcom z okolicznych gmin, zostawić
samochód na obrzeżach miasta i podróżować dalej komunikacją miejską.

Znak parkuj i jedź

- Jest szansa na dokonanie tego re-
montu, ale na pewno nie do końca
grudnia. Wykonawcy będą zmu-
szeni do skorygowania pewnych
elementów. Musimy jeszcze ustalić,
jakie rzeczy są możliwe do popra-
wienia. Byłem pewny, że wszystkie
płytki i wszystkie stare elementy,
jakie są na tym basenie będą wy-
mienione, jednak widzę, że zostało
zrobione to inaczej – tak na spot-
kaniu z dziennikarzami kwestię
remontu basenu skomentował
Zbigniew Michalak, burmistrz
Ostródy.
To w jakim stanie obecnie jest
ostródzki basen, pokazuje tylko, że
głosy płynące od poprzednich

władz miasta mijały się z prawdą.
Norbert Gesek, zastępca poprzed-
niego burmistrza na naszych
łamach wypowiadał się, że basen
powinien zostać otwarty jeszcze w
listopadzie, a jak teraz widać, nie
było na to praktycznie żadnych
szans.
Na budynku basenu zamontowano
nowe solary na dachu, wykonana
jest też nowa wentylacja powietrza
i wszystkie pompy, które nie są wi-
doczne, również są nowe. Jednak,
jeżeli chodzi o sprawy wewnątrz
basenu, to tutaj z modernizacją jest
dużo gorzej i ogólnie basen wy-
gląda, jakby żadnego większego re-
montu nie przeszedł.

Burmistrz zaznaczył również, że
zmniejszona została liczba miejsc
w szatni. Przed remontem było
200 szafek, a po ma być ich tylko
100. Problem jest również, taki, że
jak na razie miasto nie znalazło
operatora obiektu. W pierwszym
konkursie nie zgłosiła się żadna
firma. Ma zostać jednak ogłoszony
nowy konkurs na innych warun-
kach.
Podczas pierwszej konferencji
burmistrz Zbigniew Michalak
stwierdził, że możliwe jest otwar-
cie basenu w styczniu 2019 roku.
Obecnie nawet ten termin jest już
praktycznie poważnie zagrożony.
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Otwarcie basenu w Ostródzie bardzo się
opóźni. Ciągle brakuje operatora
Pierwotnie otwarcie basenu po remoncie miało mieć miejsce w listopadzie tego roku. Teraz
wiemy już, że w tym roku ostródzianie na pewno na basenie nie popływają.

Otwarcie basenu w Ostródzie przesuwa się w czasie
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Olsztyn - 13-16 grudnia 2018
r. X WARMIŃSKI JARMARK
ŚWIĄTECZNY Miejsce: Stare
Miasto. Zaczyn świątecznej ser-
deczności i ciepła w środku
zimy już po raz dziesiąty umoś-
ci się wygodnie pomiędzy sta-
romiejskimi kamienicami.

Olsztyn - 13 grudnia 2018 r.
godz. 17:00. CZWARTKI WI-
LEŃSKIE Miejsce: Kamienica
Naujacka, ul. Erwina Kruka 3
Olsztyn Rozgrzejemy zzięb-
nięte serca podczas wileńskie-
go kolędowania z Kapelą Oj-
dana z Barczewa! Wstęp wolny.

Olsztyn - 19 grudnia 2018 r.
godz. 19:00. Miejsce: Sala pod
Amfiteatrem, ul. Okopowa
Olsztyn. Rosochate - kon-
cert.Zadziorno-rokendrolowy
zespół z Olsztyna powstały na
fundamentach The Lollipops.
Pulsujący beat jak z dyskoteki.
Wstęp wolny.

Elbląg - 12 grudnia 2018 r
godz. 18:00. Stowarzyszenie
„Alternatywni” oraz Biblioteka
Elbląska zapraszają w środę do
sali „U św. Ducha” Biblioteki
Elbląskiej na spotkanie pro-
mujące debiutancką książkę
Agnieszki Kopczyńskiej
„Elblążanki”. O czym będzie? O
Elbingu/Elblągu, kobietach,
równouprawnieniu, wychowa-
niu i oczywiście historii. Wstęp
wolny.

Elbląg - 13 grudnia 2018 r. o
godz. 17:00 Filia nr 5 „Kostka”
Biblioteki Elbląskiej na osiedlu
Zawada zaprasza w czwartek,
dzieci w wieku 4-6 lat z rodzi-
cami/opiekunami na spotkanie
z cyklu „Bajkowa wyspa” zain-
spirowane książką „Święta Tup-
cia Chrupcia”. Wstęp wolny.

Tomaszkowo - 13 grudnia 2018
r. godz. 18.30 Zapraszamy na
spotkanie w KLUBIE POD-
RÓŻNIKA z Moniką Olejnik
pt. "Skarby PERU" - świetlica
wiejska „DOM WARMIŃSKI”
w Tomaszkowie (ul. Żurawia 3)
gmina Stawiguda. To będzie
fascynująca opowieść o skar-
bach dawnego państwa Inków.

Stawiguda - 12 grudnia 2018 r.
o godz. 9:00..Zapraszamy
uczniów placówek oświato-
wych z Gminy Stawiguda do
udziału w XV Jesienych Pre-
zentacjach Poetyckich 2018,
które odbędą się w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Sta-
wigudzie .

Stawiguda - 19 grudnia 2018 r.
godz. 19:00. FITNESS - Płaski
Brzuch Zgrabne Uda i Poślad-
ki. S ala sportowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Sta-
wigudzie Budynek A, ul. War-
szawska 5. instruktorka: Hanna
Czechowska tel. 692 407 305 za-
jęcia prowadzone są cyklicznie-
odpłatnie, a w każdą trzecią
środę miesiąca zapraszamy na
BEZPŁATNE zajęcia w ramach
RekreAKCJI.

Wyb.(mar)

KRÓTKO

Wśród honorowych dawców zna-
leźli się funkcjonariusze z Ko-
mendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Olsztynie,
Straży Miejskiej, żołnierze 4. War-
mińsko-Mazurskiej Brygady
Obrony Terytorialnej, pracownicy
starostwa, Powiatowej Służby
Drogowej, Warmińsko-Mazur-
skiej Agencji Rozwoju Regional-
nego, a także mieszkańcy Olsztyna
i powiatu.
- Akcje poboru krwi organizujemy

w urzędzie dwa razy w roku. Za-
wsze przebiegają one, tak jak i tym
razem, w miłej i serdecznej atmos-
ferze. Czasem osoby, które nie odd-
awały wcześniej krwi pytają, czy to
boli. Tak naprawdę odczuwa się
tylko ukłucie igły, ale świadomość
tego, że można uratować czyjeś
życie, sprawia, że nawet się o tym o
nie myśli - mówi Małgorzata
Górska, inspektor ds. ochrony
zdrowia w starostwie. - Cieszymy
się, że tyle osób odpowiedziało na

nasze zaproszenie i włączyło się do
akcji. Dziękujemy Regionalnemu
Centrum Krwiodawstwa i Kr-
wiolecznictwa w Olsztynie za
współpracę oraz przygotowane dla

dawców słodkie upominki i notesy.
Przypominamy też, że krew można
oddawać bezpośrednio w
RCKiK (Olsztyn, ul. Malborska 2),
od poniedziałku do piątku w godz.
7:00 – 15:00 (rejestracja dawców do
godz. 14.00) i w soboty w godz. 7:00
– 14:35 (rejestracja do godz. 13:00).
Na stronie www.rckikol.pl można
znaleźć informację, jakiej grupy
krwi szczególnie brakuje w danym
okresie.
Kto może zostać dawcą
krwi? Każda zdrowa, pełnoletnia
osoba, o wadze powyżej 50 kg.
Samo pobranie krwi jest bez-
pieczne, ponieważ odbywa się z
użyciem jałowego sprzętu jedno-
razowego.
Jak się przygotować? Dzień wcze-
śniej należy zwiększyć ilość wypi-
janych płynów. W dniu poboru
krwi zjeść śniadanie „na słodko”.
Jak to wygląda? Najpierw wype-
łniamy ankietę, potem pobierana
jest próbka krwi. Kolejny krok to
rozmowa z lekarzem, który podej-
muje ostateczną decyzję, czy
możemy oddać krew. Samo po-

branie 450 ml (przyp. średnio w
ciele dorosłego człowieka jest 5-6
litrów krwi) trwa około 5-8
minut. Ubytek ten u większości
ludzi nie powoduje żadnych od-
czuć. Bardzo mały procent
może doświadczyć chwilowych
zawrotów głowy, lecz krótki od-
poczynek szybko przywraca
wszystko do normy. Zarówno
przed oddaniem krwi, jak i po
otrzymujemy posiłek regenera-
cyjny. Po pobraniu krwi, dawca
przez moment pozostaje na
miejscu, żeby odpocząć. Należy
pamiętać o zabraniu ze sobą do-
wodu tożsamości.
Jakie korzyści ma krwio-
dawca? Przede wszystkim – co
podkreślają sami donatorzy –
jest to wielka satysfakcją, której
nie da się przecenić. Warto pa-
miętać, że osobie oddającej
krew przysługuje w terminie
donacji dzień wolny od pracy.
Oddawanie krwi to rodzaj daro-
wizny, co oznacza, że można dzi-
ęki niej obniżyć płacony podatek
PIT. mbm

HONOROWO
ODDALI KREW
Ponad 30 osób wzięło udział w mikołajkowej akcji poboru krwi,
która odbyła się 5 grudnia w Starostwie Powiatowym w Olszty-
nie. Udało się pozyskać prawie 12 litrów cennego płynu.

Dzięki ofiarności pracowników Sta-
rostwa Powiatowego w Olsztynie
oraz wsparciu firmy BioFeed z Za-
lewa Andrzej Abako mógł przeka-
zać schronisku całą zawartość
bagażnika samochodowego, a zna-
lazły się w nim worki z karmą dla
zwierząt, karton piłek, kołdry i po-
duszki. - Na ręce szefostwa schro-
niska składam serdeczne podzię-
kowania pracownikom, wolontariu-
szom i wszystkim tym, którzy mają
dobre serca i opiekują się zwierzę-
tami. Robicie bardzo dobrą robotę.
Chciałbym, by nie trzeba było otwie-
rać nowych schronisk, a wręcz prze-
ciwnie, by nadszedł czas, gdy można
będzie je zamknąć, bo każde zwierzę
znajdzie ciepły i kochający dom -
mówił starosta.
Głos zabrali także były starosta
Adam Sierzputowski, zastępca
wójta gminy Gietrzwałd Dorota
Grzeszczuk oraz przewodniczący
Warmińskiego Związku Gmin Ja-
nusz Sypiański. Z kolei Monika Ku-

lesza, kierownik Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Tomary-
nachpodsumowaładziałalnośćpla-
cówki. Jak się okazuje w ciągu 5 lat
schronisko przyjęło 1100 psów, z
czego 900 trafiło do dobrych
domów.
Przytulisko w Tomarynach to
pierwsze w województwie warmiń-
sko-mazurskim międzygminne
schronisko. Dziewięć gmin: Gietrz-
wałd, Stawiguda, Jonkowo, Świątki,
Dobre Miasto, Olsztynek, Purda,
Barczewo i Dywity postanowiło za-
reagować na szeroko rozumiany
problem bezdomności zwierząt,
budując obiekt, który będzie przyj-
mował bezdomne psy. Poza opieką,
poszukiwaniem domów i promocją
adopcji, schronisko wykonuje rów-
nież obligatoryjne zabiegi kastracji i
sterylizacji przebywających w nim
psów i suczek, celem ograniczenia
populacji zwierząt. Jak każda tego
typu placówka, również w Tomary-
nach problemem jest brak wystar-

czających środków finansowych.

Jak można pomóc
schronisku?
Przede wszystkim można wypro-
wadzać psy, pielęgnować je i so-
cjalizować, zbierać karmę i akce-
soria dla psów oraz koce, ręczni-
ki itp., szukać domów dla psiaków
poprzez znajomych, ogłoszenia
na portalach społecznościowych

lub dając psu dom tymczasowy.

Dlaczego dla psa jest tak
ważny kontakt
z człowiekiem?
Pies został przez człowieka oswojo-
ny i psiaki w genach mają potrzebę
kontaktu z ludźmi. Nawet przyjazd
raz w tygodniu, zabawa lub wypro-
wadzenie na spacer sprawia psu
wiele radości i wpływa na jego rów-

nowagępsychiczną.Psiakniedziczeje
i nie wpada w depresję. Przeby-
wając z psem i ucząc go podstawo-
wych zachowań w relacji człowiek-
pies, zwiększa się jego szanse na
adopcję.
Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Tomarynach jest otwarte od
poniedziałku do piątku w godz.
8:00-16:00, w sobotę i niedzielę w
godz. 9:00 – 16:00. mbm

By każdy miał
ciepły dom
Piąte urodziny Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w To-
marynach były dniem radosnym przede wszystkim dla czwo-
ronożnych podopiecznych placówki. Wiele osób postanowiło
poświęcić sobotę, by zabrać psiaki na spacer. Wśród gości zna-
lazł się także starosta olsztyński, który nie przyjechał z pustymi
rękoma.

Andrzej Abko, starosta olsztyński z karmą dla psów

Młodzi ludzie chcą pomagać

Krew ratuje życie
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W trakcie jednej z nich „Mias-
ta dla klimatu” 23 nowe miasta
podpisały deklarację uczest-
nictwa w projekcie bazy danych
działań klimatycznych NAZCA
(Non-State Actor Zone for Cli-
mate Action) działającej przy
Sekretariacie Ramowej Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych.
Deklarację podpisał także Bur-
mistrz Lidzbarka Warmiń-
skiego, Jacek Wiśniowski lo-
kując miasto wśród 12000 in-
nych podmiotów zrzeszonych
w NAZCA.

Trzy lata wcześniej w Paryżu
wiele państw zadeklarowało chęć
walki z globalnym ociepleniem
poprzez zmniejszenie ilości ga-

zów cieplarnianych wysyłanych
do atmosfery. W roku 2015 kli-
matolodzy szacowali, że z roku
na rok średnia temperatura na

Ziemi będzie wzrastać o 2°C. Ce-
lem Porozumienia Paryskiego
jest zmniejszenie tego wzrostu z
2 do około 1,5°C. Podczas

COP24 został przyjęty pakiet
implementacyjny tzw. Deklara-
cja Katowicka.

red

Lidzbark Warmiński
dołączył do „Miast
dla klimatu”
Podczas 24. Szczytu Klimatycznego w Katowicach (COP24) o
przyszłości świata rozmawiają wszystkie kraje zrzeszone w Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych. Jednocześnie podczas
Szczytu odbywały się mniejsze panele i konferencje związane
z klimatem.

Jacek Wiśniowski,burmistrz Lidzbarka Warmińskiego wśród sygnatariuszy deklaracji “Miasta dla klimatu”

Jacek Wisniowski, burmistrz Lidzbar-
ka Warminskiego

Dzięki dużemu zaangażowaniu
Burmistrza Jacka Wiśniow-
skiego udało się pozyskać
wsparcie Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Sportu i Tury-
styki. Z tego ostatniego w 2018
roku Gmina Miejska otrzymała
dofinasowanie na realizację pro-
gramu w kwocie 100.000,00 zł.
Na rok 2019 również został
złożony wniosek do konkursu
Ministerstwa Sportu i Turysty-

ki. Rozstrzygnięcie nastąpi w
styczniu 2019r.
6 grudnia Burmistrz, Jacek Wiś-
niowski spotkał się z Minister
Edukacji Narodowej Anną Za-
lewską, Podsekretarzem Minis-
terstwa Sportu i Turystyki Ja-
nem Widerą oraz Prezesem
Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Maciejem Krawczykiem, aby
porozmawiać o dalszych pla-
nach i działaniach dotyczących

Programu "Lidzbark Warmiński
bez wad postawy". Jednym z
celów Burmistrza jest przeko-
nanie dwa Ministerstwa do
stworzenia ogólnopolskiego
programu przeciwdziałania wa-
dom postawy u dzieci i młod-
zieży, gdyż jest to jeden z naj-
większych problemów zdro-
wotnych naszych najmłodszych
obywateli.

red

Lidzbark Warmiński walczy z wadami postawy
„Lidzbark Warmiński bez wad postawy” to jeden z priorytetowych programów Gminy Miejskiej
Lidzbark Warmiński. Prowadzony jest w mieście od 2017 roku. Pod kątem wad układu rucho-
wego przebadano ponad 1600 dzieci. W szkołach i przedszkolach zostały wprowadzone zaję-
cia korekcyjne.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu
7 grudnia 2018 r. rozpoznał
sprawę o sygn. I Ns 324/18, w któ-
rej połączono do wspólnego roz-
poznania trzy protesty wyborcze
przeciwko ważności wyborów na
wójta gminy Purda.
Pierwszy protest wniosła Marta P.,
pełnomocnik Komitetu Wybor-
czego Wyborców Piotr Płoski.
Skarżąca domagała się stwierdze-
nia nieważności wyborów na
wójta Purdy w obwodach nr 4 i 5,
zarzucając naruszenie przepisów
dotyczących głosowania. To naru-
szenie miało polegać na wydaniu
wyborcom w dwóch obwodowych
komisjach wyborczych w Kle-
barku Wielkim i w Klewkach nie-
ostemplowanych prawidłowo kart
do głosowania, przez co karty te
były nieważne, a oddane głosy nie
zostały uwzględnione przy ustala-
niu wyników głosowania w dniu
wyborów. W uzasadnieniu pro-
testu wskazywała również, że ma
wątpliwości, co do uznania 57
głosów za nieważne w głosowaniu
na wójta gminy Purda.

Przeciwko tym samym wyborom
protestował również Radosław R.,
przy czym odnosił się do Obwo-
dowej Komisji nr 5, podnosząc, że
odmówiono mu wydania karty do
głosowania, mimo że jego nazwi-
sko było ujęte w spisie wyborców.
Trzeci protest dotyczący ważności
tych samych wyborów wniosła
Katarzyna Ż.-Ł., zarzucając, że wy-
dano jej nieważną kartę do głoso-
wania, przez co pozbawiono ją
prawa do oddania ważnego głosu.
Sąd Okręgowy w Olsztynie posta-
nowieniem z dnia 7 grudnia 2018
r. oddalił protesty wyborcze roz-
poznawane w powyższej sprawie.
Sąd podając ustne motywy takiego
rozstrzygnięcia podkreślił, że w
obwodowych komisjach nr 4 i 5
doszło do pewnych niepra-
widłowości dotyczących głosowa-
nia. Polegały one na tym, że w tych
obwodach 17 wyborcom wydano
(w wyniku prawdopodobnie prze-
oczenia) nieważne karty do głoso-
wania, nieopatrzone pieczęcią
obwodowej komisji ds. przepro-
wadzenia głosowania. Osoby, któ-

rym wydano takie nieważne karty,
zostały pozbawione prawa do sku-
tecznego i ważnego głosowania.
Ponadto Radosław R., któremu
nie wydano kart do głosowania,
też został pozbawiony prawa do
skutecznego i ważnego głosowa-
nia, choć w dniu wyborów figuro-
wał we właściwym spisie
wyborców w komisji, do której się
udał. Natomiast, jeśli chodzi o
protestującą Katarzynę Ż.-Ł., to
dowody przedstawione w sprawie
w dniu dzisiejszym nie dały pod-
stawy do stwierdzenia, że wydano
jej nieważną kartę do głosowania.
W niniejszej sprawie należało,
zatem przeprowadzić symulację,
która dałaby odpowiedź na pyta-
nie, czy doliczenie 18 głosów wy-
borców, którzy zostali tego prawa
pozbawieni wpłynęłoby na wynik
wyborów. Ta liczba miała istotne
znaczenie, dlatego że wybory
wójta gminy Purda zakończyły się
na pierwszej turze, a żeby zostać
wybranym na wójta w pierwszej
turze należy uzyskać więcej niż
połowę ważnie oddanych głosów.
Jak wynika z protokołów
sporządzonych w tych wyborach,
łącznie oddano 3725 głosów
ważnych, a zatem wymagana

większość do wyboru w pierwszej
turze wynosiła 1863 głosy. Teresa
Chrostowska uzyskała tych
głosów 1866. Gdyby zaś 17 głosów
z kart nieważnych oraz głos Ra-
dosława R. doliczyć do ogólnej
puli, liczba głosów ważnych
wzrosłaby do 3743, a w związku z
tym wymagana większość do wy-
boru wójta wynosiłaby 1872
głosy. Zatem w kolejnym kroku
należało sprawdzić, czy wśród
tych głosów na kartach nie-
ważnych były głosy ważne, a jeśli
tak, to na kogo były oddane. Z
oględzin przeprowadzonych w
trakcie dzisiejszej rozprawy wy-
nika, że na nieważnych kartach
oddano 6 głosów na Teresę Chros-
towską, 8 głosów na Piotra
Płoskiego i 3 głosy na trzeciego z
kandydatów. To oznacza, że gdyby
wybory przebiegały w sposób w
pełni prawidłowy i te głosy zostały
doliczone do ogólnej puli, to na
Teresę Chrostowską oddano by
łącznie 1872 głosy. Oznacza to, że
uzyskałaby ona najmniejszą wy-
maganą większość do wyboru w
pierwszej turze. Z tego względu,
mimo że doszło do naruszenia
przepisów dotyczących głosowa-
nia w tych obwodowych komis-

jach wyborczych, ostatecznie nie
miało to wpływu na wynik wybo-
rów, i dlatego protesty podlegały
oddaleniu.

Protesty z Lidzbarka
Warmińskiego
i Rucianego-Nidy
Ponadto informuję, że Sąd Okrę-
gowy w Olsztynie w dniu 7 grud-
nia 2018 r. oddalił również protest
wyborczy w sprawie o sygn. akt I
Ns 351/18 (dot. ważności wyborów
do Rady Powiatu Lidzbarskiego w
okręgu nr 1, w obwodach nr 10 i nr
4). W tym samym dniu Sąd Okrę-
gowy w Olsztynie wydał postano-
wienie o pozostawieniu bez
dalszego biegu protestu wybor-
czego przeciwko ważności wybo-
rów do Rady Gminy Rozogi
(sprawa o sygn. akt I Ns 330/18). Z
kolei sprawa o sygn. akt I Ns 340/18
(dot. ważności wyborów do Rady
Gminy Ruciane Nida) została od-
roczona do dnia 14 grudnia 2018 r.
na godz. 11.30 (sala 331).
Jednocześnie informuję, że w dniu
7 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w
Olsztynie zajął się również sprawą
o sygn. I Ns 323/18 z protestu wy-
borczego Zbigniewa K. przeciwko
ważności wyborów w okręgu wy-

borczym nr 11 do Rady Miejskiej
Ruciane – Nida.
Sąd Okręgowy w Olsztynie po
rozpoznaniu powyższej sprawy
postanowił stwierdzić nieważność
wyborów w okręgu wyborczym nr
11 do Rady Miejskiej Ruciane –
Nida, w zakresie wyboru radnego
Roberta Rydzewskiego, przepro-
wadzonych w dniu 21 paździer-
nika 2018 r., na skutek naruszenia
przez Obwodową Komisję Wy-
borczą nr 6 w Ukcie ds. Przepro-
wadzania Głosowania przepisów
Kodeksu wyborczego dotyczących
głosowania. Sąd stwierdził rów-
nież wygaśnięcie mandatu rad-
nego Roberta Rydzewskiego, a
także postanowił o przeprowadze-
niu ponownych wyborów na rad-
nego w okręgu nr 11 do Rady
Miejskiej Ruciane – Nida, naka-
zując przeprowadzenie ponow-
nego głosowania w tym zakresie i
ustalenie wyniku wyborów w
okręgu nr 11 w wyborach do Rady
Miejskiej.
Na postanowienia w wyżej wy-
mienionych sprawach przysługu-
je zażalenie do Sądu Apelacyjne-
go w Białymstoku- mówi Sędzia
Sądu Okręgowego w Olsztynie,
Agnieszka Żegarska. red

Sąd oddalił protesty wyborcze dotyczące ważności
wyborów na wójta gminy Purda
Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 7 grudnia 2018 r. oddalił
protesty wyborcze dotyczące ważności wyborów wójta gmi-
ny Purda.

Jacek Wiśniowski został przyjęty przez minister MEN, Annę Zalewską i podsekretarza MSiT Jana Widerę
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Do tej pory prowadzenie świetlic
gmina powierzała stowarzysze-
niom w ramach Wieloletniego
Programu Współpracy Gminy
Dobre Miasto z organizacjami po-
zarządowymi. Stowarzyszenia
wiejskie mogły składać projekty w
konkursie ofert. Tą drogą, po oce-
nie komisji, pozyskiwały dotację
od gminy jako Centrum Aktyw-
ności Wiejskiej w wysokości ok.
12 tysięcy złotych, z przeznacze-
niem na roczną działalność, w tym
także utrzymanie budynku świet-
licy. Zdaniem nowego burmistrza
powinno się to zmienić. Świetlice
mają być otwarte codziennie po
południu przez cztery godziny, a
ich prowadzeniem mają się zająć,
zatrudnieni przez gminę, anima-
torzy. Część kosztów utrzymania
świetlic miałyby wziąć na siebie
sołectwa.
Decyzja burmistrza Jarosława
Kowalskiego wzbudziła spore
emocje. Nie we wszystkich miejs-
cowościach w Gminie Dobre
Miasto funkcjonowały dotychczas
świetlice. Część była zamknięta,

bo nie powstały stowarzyszenia,
które zajęłyby się ich prowadze-
niem. Tadeusz Sawczuk, członek
zarządu Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi Smolajny i
sołtys wsi Smolajny rozumie in-
tencje burmistrza, który troszczy
się o to, żeby w każdej wsi dzieci
miały zapewnioną możliwość ko-
rzystania ze świetlicy, jednak
uważa, że nie powinno się nisz-
czyć tego, co do tej pory dobrze
funkcjonowało, z korzyścią dla lo-
kalnej społeczności- nasze stowa-
rzyszenie bardzo prężnie działa i
będzie to robić nadal nawet wów-
czas, jeśli wejdzie w życie zmiana
zasad funkcjonowania świetlic.
Burmistrz Kowalski zapowiedział,
że zatrudni animatorki, które będą
pracowały po cztery godziny dzien-
nie od 16.00 do 20.00, od ponie-
działku do soboty. Ich zadaniem
będzie otwieranie i zamykanie
świetlic a także sprzątanie, palenie
w piecu, koszenie trawy. Nie będą
natomiast prowadzić żadnych zajęć
z dziećmi. Koszt utrzymania świet-
lic z pewnością wzrośnie, na co

wpłynie między innymi wysokość
wynagrodzenia animatorów (25
złotych brutto za godzinę) i wzrost
zużycia prądu. Uważamy, że nie
ma potrzeby, aby świetlica była
otwarta codziennie przez cztery go-
dziny. Już to przerabialiśmy. Mie-
liśmy tu panią, którą zatrudniła
rada sołecka. Świetlica była wtedy
przeważnie pusta. Stowarzyszenie
zainwestowało pieniądze w remont
budynku, nowe meble. Nie wsty-
dzimy się nikogo tu zaprosić, ale
poza komputerem bez dostępu do
Internetu nie mamy nic, czym mog-
libyśmy przyciągnąć dzieci. Na
pewno nie przyjdą po to, żeby ma-
lować połamanymi kredkami, czy
kleić cały dzień plastelinę. Dopo-
sażenie świetlicy wymagałoby
olbrzymich nakładów finansowych,
a nasz fundusz sołecki to 29,700 zł.
Powiedziałem burmistrzowi, że
życie świetlic wiejskich umarło w
latach 90-tych. Wcześniej były to
rzeczywiście naprawdę centra życia
lokalnego, szczególnie w soboty,
kiedy odbywały się dyskoteki, ale to
się zmieniło.
Stowarzyszenie Na Rzecz Roz-
woju Wsi Smolajny powstało dwa
lata temu. Utworzyli je członkowie
rady sołeckiej, bo tylko w ten spo-
sób można było pozyskiwać dota-
cje na różne projekty, a

mieszkańcy chcieli wtedy posta-
wić w Smolajnach siłownię ze-
wnętrzną. Po utworzeniu
stowarzyszenia zostało ono
włączone do CAW-u i mogło
ubiegać się o powierzenie prowa-
dzenia świetlicy wiejskiej. Część
zadań, np. opłatę za wywóz śmieci
i nieczystości, stowarzyszenie fi-
nansuje ze składek członkowskich.
Rachunki za prąd reguluje gmina.
Świetlica jest otwierana wtedy,
kiedy odbywają się w niej kon-
kretne zajęcia. Adresatami tych
zajęć są zarówno ludzie starsi, jak i
dzieci. Dziewczynki z niecierpli-
wością czekają na kolejne ćwicze-
nia ZUMBY. Jesienią organi-
zowane są treningi sportowe na
boisku. Wszystko w zależności od
potrzeb dzieci i od ich możliwości
czasowych. Dzieci późno wracają
ze szkoły, w domu się uczą. Mają
także zajęcia pozalekcyjne w
szkole. -Kiedy organizujemy jakieś
zajęcia, najpierw robimy zebranie z
rodzicami i wpasowujemy się w
plan dzieci tak, żeby mogły jak naj-
pełniej skorzystać z naszej propozy-
cji. Liczba uczestników bywa
różna. Czasami przychodzi ich 20,
czasami 10. Tak samo bywa z zaję-
ciami dla dorosłych. Podkreślamy,
że nie organizujemy ich tylko dla
członków stowarzyszenia, ale dla

wszystkich chętnych. Celem
założycieli stowarzyszenia była
między innymi integracja miesz-
kańców i dlatego w pierwszym
roku działalności zorganizowa-
liśmy wycieczkę do Gdańska. W
tym roku natomiast zabraliśmy
mieszkańców na dwudniową wy-
cieczkę do Wilna- mówi wicepre-
zes Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Wsi Smolajny Ewa Wit-
kowska.- Do tej pory zajęcia spor-
towe prowadził u nas trener, który
odkrył w jednym z chłopców duży
potencjał i zabrał go do DKS-u w
Dobrym Mieście, z czego bardzo się
cieszymy. Współpracujemy też z in-
nymi organizacjami, dzięki czemu
rozszerzamy ofertę zajęć na różne
formy działalności artystycznej.
Prezes Stowarzyszenia ze Smolajn
Agnieszka Polak nie rozumie,
dlaczego nowy burmistrz widzi
problem w dalszym powierzaniu
przez gminę prowadzenia świetlic
organizacjom pozarządowym. Do
tej pory we wsiach, gdzie działały
stowarzyszenia, pomysł ten bar-
dzo dobrze się sprawdzał. Od mo-
mentu, kiedy w przestrzeni
publicznej poruszono problem
świetlic wiejskich, konsultowaliśmy
się z mieszkańcami innych wsi w
naszej gminie- mówi Agnieszka
Polak- niektóre stowarzyszenia się
poddały. Chcą udowodnić bur-
mistrzowi, że jego pomysł nie wy-

pali. My nie chcemy niczego udo-
wadniać. Chcemy dalej pracować
dla dobra wsi i dlatego cały czas
walczymy o pozostawienie zasad fi-
nansowania po staremu.
W ubiegłym tygodniu zarząd sto-
warzyszenia został zaproszony na
spotkanie do ratusza. Burmistrz
zobowiązał się, że na razie pozos-
tawi prowadzenie świetlicy w
Smolajnach w rękach stowarzy-
szenia pod warunkiem, że świet-
lica będzie codziennie otwarta
przez cztery godziny po południu.
O przyszłość martwią się także
członkowie stowarzyszenia Przy-
stanek Międzylesie. -Do tej pory
w ramach dotacji od gminy organi-
zowaliśmy zajęcia i utrzymywa-
liśmy budynek- mówi prezes
stowarzyszenia Aneta Skierska.-
Wydaje mi się, że po tych zmianach
zubożeje życie kulturalne w Mię-
dzylesiu. Wcześniej stowarzyszenie
i sołectwo współfinansowały takie
imprezy jak Dzień Dziecka, Mi-
kołajki, wycieczki. Teraz, kiedy
sołectwo będzie musiało pokryć
część kosztów utrzymania świetlicy,
nie będzie pieniędzy, żeby dołożyć
do czegokolwiek. Zdaniem bur-
mistrza świetlica ma być otwarta
codziennie, więc i koszty wzrosną.
Uważam, że jest to decyzja nie do
końca przemyślana, ale czas pokaże
kto miał rację.

rad

Zmiana zasad może zniechęcić do działania grono społeczników

WŁADZA WIE LEPIEJ
Gmina Dobre Miasto jest jednym z tych samorządów, w któ-
rych w wyniku ostatnich wyborów nastąpiła zmiana na sta-
nowisku burmistrza. Nowy włodarz gminy od razu przystąpił
do realizacji jednej ze swoich zapowiedzi z kampanii wyborczej.
Dotyczy ona zmiany dotychczasowej formy działania świetlic
wiejskich.

Warmia Power cieszy się dużą po-
pularnością i jest zaliczany do naj-
ważniejszych imprez tego typu w
województwie. Ze względu na bar-
dzo duże zainteresowanie byliśmy
zmuszeni odrzucić kilka chętnych
zespołów, ostatecznie mogliśmy
podziwiać 23 zespoły i ponad 80 so-
listów, łączna suma wykonawców
osiągnęła rekordową liczbę pra-
wie 400 !!!.
Wykonawcy stworzyli cudowne
widowisko, obserwujemy też wzrost
poziomu wykonawczego forma-
cji, co bardzo nas cieszy. Celowo
nasz turniej rozpoczyna się do-
piero o godzinie 15.00, gdyż do-
datkowego uroku dodają światła
sceniczne, a tego w dzień się nie
osiągnie tego efektu- powiedział
nam Witold Lubowiecki, dyrektor
GOK-u w Stawigudzie. Po ponad

3 godzinnych prezentacjach jury
udało się na naradę, poniżej przed-
stawiamy wyniki:

ZESPOŁY
w kategorii do 11 lat
I miejsce: BTB JUNIOR z Olszty-
na
II miejsce: SENSATION z Działdo-
wa
III miejsce: FIGO z Olsztyna
Wyróżnienie: ORANGE NATU-
RAL DANCE z Lidzbarka War-
mińskiego
Wyróżnienie: GRUPA MOTYL-
KI z Bartąga

w kategorii 12-15 lat
I miejsce: DANCE TEAM FO-
CUS z Olsztyna
II miejsce:STREETFLOW DANCE
CREW z Olsztynka

III miejsce: LUZFAM z Olsztyna
Wyróżnienie: INMOTION z
Działdowa

w kategorii 16 lat i więcej:
I miejsce: PRYZMAT P7 z Olszty-
na
II miejsce: LAMB z Lidzbarka
Warmińskiego
III miejsce: FOREVER YOUNG z
Korsz

SOLIŚCI:
w kat. do 11 lat/ disco dance
I miejsce: Natalia Guziur z Olszty-
na

II miejsce: Nikola Tomaszewska z
Olsztyna
III miejsce: Ewa Kalamarz z Olszty-
na
Wyróznienie: Alicja Szałkowska z
Olsztyna

w kat. 12 lat i więcej/ disco dance
I miejsce: Magdalena Karcz z Ni-
dzicy
II miejsce: Alicja Rapkowska z
Olsztyna
III miejsce: Alexandra Chaberek z
Olsztyna
Wyróżnienie: Klaudia Holiczko z
Olsztyna

w kat. do 11 lat/hip-hop
I miejsce: Natalia Urbańska z
Olsztyna
II miejsce: Maja Osmańska z
Działdowa
III miejsce: Alicja Budrewicz z
Olsztyna
Wyróżnienie: Wiktoria Djebablia z
Olsztyna

w kat. 12 lat i więcej/ hip-hop
I miejsce: Paulina Michałowska z
Olsztyna
II miejsce: Agata Czymerska z
Działdowa

III miejsce: Hubert Przybyl z Lidz-
barka Warmińskiego

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy za udział, zwycięz-
com gratulujemy i już dziś zapra-
szamy ponownie na IX edycję, któ-
ra się odbędzie w listopadzie 2019
roku.

Link do galerii zdjęć:
http://gok.stawiguda.pl/galeria/war-
mia-power-2018_1

red

Warmia Power. Taniec w Stawigudzie wciąż na topie
17 listopada w hali sportowej w Stawigudzie odbyła się VIII edy-
cja najbardziej barwnej, żywiołowej i roztańczonej imprezy or-
ganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie im-
prezy , czyli Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego WAR-
MIA POWER 2018. Na nasze scenie wystąpiły zespoły w ka-
tegoriach: do lat 11, 12-15 lat, 16 i więcej, oraz soliści w tań-
cach dance disco i hip hop w kategoriach wiekowych do 11 lat
i 12 i więcej.
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- Dzięki e-ZLA łatwiejszy jest
przepływ informacji pomiędzy le-
karzem, pacjentem i pracodawcą.
Następuje to już w chwili wysta-
wienia zwolnienia w formie elek-
tronicznej. Lekarz podpisuje
zaświadczenie lekarskie przy wyko-
rzystaniu certyfikatu z ZUS, kwali-
fikowanego certyfikatu lub profilu
zaufanego. Informacje o wystawie-
niu e-ZLA pracownikowi poja-
wiają się na profilu PUE ZUS nie
później niż w dniu następnym po
otrzymaniu e-ZLA. Informacja ta,
jest również przekazywana ubez-
pieczonemu, który posiada profil
świadczeniobiorcy na Platformie
Usług Elektronicznych – powie-
działa Anna Ilukiewicz, Regio-
nalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-ma-
zurskiego.

Kiedy może być
papierowe?
Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie
mogą być drukowane tylko w uza-
sadnionych przypadkach. Zawsze
na życzenie pacjenta oraz gdy płat-

nik nie ma założonego profilu na
PUE ZUS. Papierowe zwolnienie
możemy również otrzymać pod-
czas wizyty domowej - kiedy wy-
stawienie e-ZLA byłoby utru-
dnione, w przypadku awarii w
dopływie prądu lub Internetu.
Wówczas dane wypisywane są
ręcznie na wcześniej wydrukowa-
nym z systemu „pustym” druku.
Lekarz ma obowiązek wprowadzić
takie zwolnienie do systemu te-
leinformatycznego i przekazać do
ZUS w ciągu 3 dni roboczych od
dnia wystawienia zaświadczenie.
Lekarze mogą upoważnić asysten-
tów medycznych do wystawiania
elektronicznych zwolnień lekar-
skich. Takim asystentem może być
każda osoba, która wykonuje
zawód medyczny lub choćby
czynności pomocnicze przy
udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych. Co istotne asystent me-
dyczny upoważniony do
wystawiania e-ZLA – będzie wy-
konywał w imieniu lekarza jedy-
nie techniczne czynności. O
samym zwolnieniu i jego szcze-

gółach nadal będzie decydował
wyłącznie lekarz.
Pacjenci nie będą musieli już teraz,
będąc chorym, iść ze zwolnieniem
do swojego miejsca pracy- Jeżeli
pracodawca ma założony profil
PUE, pacjenci nie będą musieli do-
starczać zwolnienia do płatnika.
Wystarczy grzecznościowy telefon z
informacją o niemożności wykony-
wania pracy. Nie raz zdarzyło się,
że bardzo chora osoba musiała iść
na pocztę lub do pracodawcy, a
czasami nawet prosić osoby z naj-
bliższego otoczenia, aby dostarczyły
zwolnienie lekarskie. Znikają rów-
nież sankcje za nieterminowe do-
starczenie zwolnienia lekarskiego
do płatnika. Już nigdy nasz zasiłek
nie zostanie obniżony o 25 proc. za
dostarczenie L-4 po terminie. Po
opuszczeniu gabinetu lekarskiego
możemy iść do domu i spokojnie
wracać do zdrowia. Zaraz po wy-
stawieniu takiego zaświadczenia
płatnik otrzyma informację o cza-
sowej niezdolności do pracy swo-
jego pracownika – mówi Anna
Ilukiewicz.

Pracodawcy również sko-
rzystają na elektronicz-
nych zwolnieniach
E-ZLA to również przywileje dla
pracodawców. Jedynym warun-
kiem korzystania z tych przywile-
jów, jest posiadanie konta na
Platformie Usług Elektronicznych
ZUS. Konto zakładane jest
bezpłatnie. Korzystanie z niego
również nic nie kosztuje. Płatnik,
zatrudniający powyżej pięciu
osób, ma obowiązek posiadać pro-
fil na Platformie Usług Elektro-
nicznych ZUS. Bez tego, nie
otrzyma informacji o chorobie
swojego pracownika, jedynie w
przypadku dostarczenia papiero-
wego druku ZLA. PUE mogą rów-
nież założyć pracodawcy, zatru-
dniający poniżej 5 pracowników.
Jeżeli skorzystają z tej możliwości,
to w ciągu siedmiu dni od
założenia profilu, muszą w formie
pisemnej poinformować swoich
pracowników o braku obowiązku
dostarczania wystawionych dla
nich zwolnień lekarskich (wy-
druku e-ZLA). Jeśli tego nie zro-

bili, powinni założyć profil jak naj-
szybciej, aby w pełni korzystać z
udogodnień jakie daje elektro-
niczne zwolnienie lekarskie.
Dzięki e-ZLA, informacje o cho-
robie pracownika, pracodawca
otrzyma natychmiast, drogą elek-
troniczną. Ułatwi to szybkie wy-
znaczenie zastępstwa do wykony-
wania zadań pracownika przeby-
wającego na zwolnieniu lekar-
skim.
- Pracodawca, dzięki posiadaniu
PUE, natychmiast widzi zwolnienie
lekarskie swojego pracownika a co
za tym idzie, może sam skontrolo-
wać prawidłowość wykorzystywa-
nia zwolnienia lub wystąpić z
wnioskiem o skontrolowanie pra-
widłowości orzekania o czasowej
niezdolności do pracy tego pracow-
nika przez Lekarza Orzecznika
ZUS. Pracodawca ma wgląd do

wszystkich wystawionych zwolnień
lekarskich swoim pracownikom.
Będzie mógł je eksportować oraz
zapisać na komputerze lub innym
nośniku zewnętrznym. W pliku
tym, znajdą się wszystkie dane ze
zwolnienia lekarskiego. Praco-
dawcy często korzystają z pomocy
biur rachunkowych, a dzięki ta-
kiemu eksportowi e-ZLA w łatwy
sposób przekażą wszystkie dane do
tych właśnie biur, aby prawidłowo
złożyć dokumenty rozliczeniowe –
dodała Anna Ilukiewicz.
Od 1 grudnia pracownik i praco-
dawca mogą otrzymywać bezpłat-
nego sms-a z informacją o
wystawionym zwolnieniu lekar-
skim (zawiera okres na jaki jest
wystawione). Jedynym warun-
kiem jest zaznaczenie takiej opcji
na PUE.

raf

Papierowe zwolnienia lekarskie
przeszły do historii

Druki do zwolnień lekarskich przeszły już do historiie

Od pierwszego grudnia lekarze wystawiają zwolnienia lekarskie, już tylko w formie elektronicznej. Ma to ułatwić czynnoś-
ci lekarzowi i pacjentowi.

- Co roku wymyślamy
inną tematykę pre-
zentowanych utwo-
rów wyrażoną w
cytatach z wierszy-
mówi Witold Lubo-
wiecki, dyrektor
GOK w Stawigu-
dzie. Tegoroczny
cytat pochodził z
wiersza Kazimierza
Przerwy- Tetmajera :
„Nic tak człowieka
nie charakteryzuje
jak rodzaj zabawy,
której szuka ...”- te-
matem tegorocznych
wierszy będzie za-
bawa i taniec.
Poszczególne pre-
zentacje charaktery-
zują się rekordową
liczbą wykonawców,
którzy recytują za-
zwyczaj indywidual-
nie przygotowane
wiersze. W tegorocz-
nej edycji usłyszymy
niemal 100 wierszy!
Może się wydawać,
że to zbyt wiele, ale
różnorodna interpre-
tacja, ilość wierszy,
sprawiają, że jest to
wspaniałe poetyckie
widowisko.

Wiele osób pod-
kreśla, że plusem im-
prezy jest brak oceny wykonywanych wierszy, wszyscy uczestnicy są jednakowo nagradzani dyplomami,
pamiątkowymi plakietkami i słodką niespodzianką. W tegorocznej jubileuszowej edycji weźmie udział 95
młodych recytatorów ze wszystkich szkół działających na terenie naszej gminy. Prezentacje odbędą się trady-
cyjnie w sali GOK w Stawigudzie. Wszyscy chętni do wzięcia udziału mogą się czuć zaproszeni. Zapraszamy
Wstęp wolny. red

XV Jesienne Prezentacje Poetyckie
Prezentacje odbywają się nieprzerwanie od 2004 roku. Są adresowane do placówek oświa-
towych i kulturalnych z gminy Stawiguda. Nie mają charakteru konkursu, wziąć udział może
każdy, nie ma ograniczeń ilości uczestników. Ich celem jest popularyzacja i propagowanie po-
ezji wśród dzieci i młodzieży.

Jezioro to raj dla wędkarzy i ideal-
ne miejsce do wypoczynku. Jed-
nostka w Skolitach pozyskała do-
tację z Europejskiego Funduszu
Rolnego Na Rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w wysokości
prawie 50 tysięcy złotych. Jako
wkład własny wyłożyła 16 tysięcy
złotych. Działanie pod nazwą „Bu-
dowa ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury tury-
stycznej i rekreacyjnej połączona z
edukacją w zakresie edukacji eko-
logicznej, historycznej i kulturowej”
miało na celu podniesienie jakoś-
ci życia mieszkańców i turystów
poprzez budowę niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej. Za
pieniądze uzyskane z dotacji zos-
tały postawione dwie wiaty i za-

kupiono dwa bojery wraz z osprzę-
tem. Jedna z wiat stanęła nad je-
ziorem Skolickim i jest dostępna dla
wszystkich chętnych. Druga znaj-
duje się przy budynku remizy w

Skolitach i pełni funkcję magazy-
nową. To tam przechowywane są
bojery klasy DN, zakupione w
projekcie.

rad

SKOLITY W GMINIE ŚWIĄTKI
Z NOWĄ INFRASTRUKTURĄ
TURYSTYCZNĄ
Gmina Świątki wzbogaciła się ostatnio dzięki druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sko-
litach o nową infrastrukturę turystyczną nad jeziorem Skolickim, objętym programem ochro-
ny przyrody Natura 2000.

Wiata daje schronienie w upalne dni

Bojery to zimowy sport
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Problem starości dla osób aktywnych nie musi
być bólem głowy. Wszystko za sprawą nowo
otwartego Domu Pogodnego Seniora w Boga-
czewie k. Elbląga. Seniorzy znajdą tutaj kom-
fortowe warunki do odpoczynku i otrzymają
profesjonalną całodobową opiekę.

Trwa nabór na wolne miejsca
Społeczeństwo polskie starzeje się. Wielu z nas, którzy zetknęli się z tym
problemem szukając miejsc dla swoich rodziców lub dziadków wie, że
największą bolączką w Polsce jest znalezienie domu seniora, który dys-
ponujewolnymimiejscamidlanaszychnajbliższych.Poza wolnymi miejs-
cami chcemy jednocześnie, by było to również miejsce z komfortowy-
mi warunkami dla naszych najbliższych. Na szczęście widać poprawę w
tym zakresie i powstają nowe ośrodki, które świadczą właśnie takie usługi.
TakimDomemSeniora,któryspełniapowyższewarunkizcałąpewnością
jest Dom Pogodnego Seniora w Bogaczewie k. Elbląga.

Atrakcyjne położenie
Jego niewątpliwym plusem jest lokalizacja. Obiekt położony jest koło tra-
sy szybkiego ruchu S7, co umożliwia komfortowy dojazd dla odwie-
dzających zarówno z Elbląga, Trójmiasta jak i innych miejscowości z woj.
warmińsko- mazurskiego.
Mimo bliskości S7 sam ośrodek położony jest w cichej, niewielkiej miejs-
cowości Bogaczewo. Lokalizacja obiektu umożliwia bezstresowe i
komfortowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Cały obiekt miesz-
kalny nie posiada barier architektonicznych a w części rekreacyjno-re-
chabilitacyjnej (wyposażonej w basen, saunę, łaźnię parową, jacuzzi, gro-
ty solne oraz gabinety do masażu i rehabilitacji) dostęp ułatwiony jest po-
przez zamontowane windy, co pozwoli każdemu seniorowi na komfor-
towy dostęp do strefy relaksu. Na zewnątrz znajduje się ogród z alejka-
mi do spacerów, ławeczkami i stolikami

Profesjonalna kadra, szereg aktywności i atrakcji dla
pensjonariuszy
W Domu Pogodnego Seniora dostępne są pokoje 1 i 2-osobowe. W
każdym z nich znajduje się łazienka, z pełnym węzłem sanitarnym i ele-
menty ułatwiające korzystanie z łazienek (uchwyty i siedzonka pod prysz-
nicami). Dodatkowo zamontowana jest TV oraz instalacja przywoław-
cza.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w gastronomii zapewniamy
całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych diet. W ciągu
dnia seniorzy mają nieograniczony dostęp do różnych przekąsek, owo-
ców i napoi.

Dom Pogodnego Seniora stawia też na szereg atrakcji. Oto niektóre z nich:
- ogródek z alejkami do spacerów, z ławeczkami i stolikami
- wieczorki integracyjne
- wycieczki (minimum 1 w miesiącu)
- zajęcia aktywizacyjne dla osób starszych w celu usprawnienia fizycz-
nego oraz zajęcia intelektualne (gry i zabawy)
- muzykoterapia
- możliwość uprawiania własnego ogródka (od wiosny 2019)
- staw wędkarski (od wiosny 2019)
- sala telewizyjna
- dostęp do aktualnej prasy oraz wiele innych.
Wiemy jak ważna dla wielu seniorów jest wiara. Dlatego specjalnie dla
naszychpensjonariuszyzadbaliśmyrównieżotęsprawę.Wnaszymobiek-
cie znajduje się Kaplica, gdzie odbywa się posługa duszpasterska w nie-
dzielę oraz święta.

Kontakt w sprawie naboru i wniosków:
Dom Pogodnego Seniora REMI

Telefon: 691 844 836
E-mail: kontakt@pogodnysenior.com.pl

Strona www: www.pogodnysenior.com.pl
Adres: Bogaczewo 17c, 82-310 Elbląg

Dom Pogodnego Seniora REMI
już otwarty - trwa nabór na wolne miejsca

REKLAMA
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

DACIA Logan kombi 1.5 DCI, 2008r,
502-266-604.
FIAT 126p Elegant 1998r, czerwony,
stan idealny, rejestracja do październi-
ka, 2019r, 607-158-498.
FORD Focus Kombi Diesel 2005 stan
bardzo dobry, 501-106-176.
RENAULT Clio 1,4 przebieg 30 tys., 606-
151-917.
ŻUK benzyna + gaz, 510-873-203.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

62 M2 na I piętrze. Mieszkanie bez-
czynszowe z garażem, z pomieszczeniem
warsztatowym i ogródkiem obok bloku.
8km od Olsztyna, w Łęgajnach. 99.000zł,
732-596-420.
DOM 137 m2 w Dobrym Mieście, pod-
piwniczony, piętrowy, 6 pokoi, 2 kuch-
nie, 2 łazienki, budynek gospodarczy,
działka 560m2, 606-333-981.
DOM pensjonat koło Kętrzyna, 300m,
38ar. 501-106-176.
DOM w Gryźlinach, 200m2 po gene-
ralnym remoncie. Położony z dala od in-
nych zabudowań, blisko rzeki. 329000zł,
794-000-000.
DZIAŁKA budowlana na osiedlu Re-
dykajny, z pozwoleniem na budowę i
projektem, przy lesie z pełnym uzbro-
jeniem, 604-684-272, 691-238-064.
GARAŻ motorowy na Zatorzu, (89)526-
75-88.
SPRZEDAM działki budowalne uzbro-
jone we Fromborku z dostepem do
wody krzemowej. Cena 20zł netto/m2,
pwciach@onet.eu, tel.:785-10-10-10.
SPRZEDAM mieszkanie 60m2, cen-
trum Mławy, 3 pokoje + garaż, 663-733-
997.
ŚWIĄTKI domek wolnostojący 70m2,
działka 714m2 lub zamienie na miesz-
kanie 1 pokojowe lub większe w Olszty-
nie. Bezpośrednio właściciel, (89)530-54-
79.
ZIEMIA rolna 6,30ha plus łąka 3,60ha
na Krokowo gm. Jeziorany. Możliwość
sprzedaży oddzielnie, 602-387-615.

RÓŻNE SPRZEDAM
16,80 zł blachy na dachy, 605-931-138.
CHOINKI, 501-601-363.
DREWNO opałowe, różne, od 100zł za

mp, 606-958-843.
KOPARKA KM-251, (wędka), stan bar-
dzo dobry, 600-426-731.
MASZYNY stolarskie, 602-459-611.
MEBLE używane, tapczaniki, kuchenne,
606-886-385.
SMOKING czarny, tanio, 692-180-425.
KRZESŁA tapicerowane, bardzo dobry
stan 30 zł/sztuka (może być większa ilo-
ść). taboret gazowy-przemyłowy, nowy,
cena do ustalenia, 533-259-602.
WÓZEK inwalidzki na akumulator, ta-
nio, 794-551-378.
TANIE blachy trapezowe od 13,80zł/net-
to, 601-407-706.
PIELUCHO-MAJTKI, tanio, rozmiar
L, 150szt., balkonik-chodzik, 660-429-
260.

KOMUNIKAT

PRACA DAM
MOŻLIWOŚĆ dorobienia dla każdego,
601-64-90-31, 504-175-182.
DOSTAWCA posiłków z restauracji do
klientów na terenie Olsztyna, praca na
zmiany, w tygodniu i w weekendy, od 12-
24, 660-763-560.
DOSTAWCA z własnym samochodem
osobowym, 885-011-534.
GAZOWNIK, hydraulik, Dorotowo,
503-103-703.
KIEROWCA C+E Dorotowo, 503-103-
703.
KIEROWCA kat. B na terenie Olsztyna,
od 12-24 na zmiany, również w week-
endy, 11zł/h na rękę, 885-011-534.
MALARZ, szpachlarz do robót wykoń-
czeniowych, solidnego! 504-720-494.
MURARZY do Niemiec, pilnie, 505-763-
747.
POMOCNIK brukarza, brukarz, praca
przy pracach pomocniczych i układaniu
polbruku, Olsztyn, 507-106-428.
PRACOWNIK produkcji/spawacz/ślu-
sarz, Barczewo, 603-633-633.
PRACOWNIKÓW do prac fizycznych
na Cmentarzu, 604-918-631.
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.
DO robót drogowych, 695-953-923.
ZATRUDNIĘ kierowcę do przewozu
zwierząt,wymagane prawo jazdy kat.C,
praca w Przasnyszu. 516-442-684.

PRACA SZUKAM
EMERYTKA 60 lat szuka pracy w hand-
lu, 508-932-463.
MĘŻCZYZNA 45-letni szuka pracy w
gastronomii, pomoc kuchenna z możli-
wością przyuczenia, 669-980-945.
POSPRZĄTAM mieszkanie, dom, umy-
ję okna, solidnie, 513-671-532.
POSPRZĄTAM dom, biuro, uczciwa, re-
ferencje, 505-550-339.
SPRZĄTANIE mieszkań, garaży, gene-
ralne porządki, odśnieżanie i drobne na-
prawy, 513-197-036.

USŁUGI

PRZEPROWADZKI- transport, 797-
451-602.
BIURO rachunkowe ELITA Olsztyn,
501-489-012.
KASACJA pojazdów, skup aut, własny
odbiór, 608-059-707.
GLAZURA, terakota, hydrauliczne, 795-
820-780.
BUDOWA domów 694-401-711.
BUDOWA domów pod klucz, remonty,
608-533-161.
BUDOWY, remonty, wykończenia, 501-
481-210.
DACHY, 514-456-553.
MALOWANIE, szpachlowanie, roboty
wykończeniowe, glazura, terakota, płyty
K/G, poleca firma z długoletnią tradycją.
89/541-35-00 lub 504-720-494.
NAPRAWA okien, rolet, bram ga-
rażowych i żaluzji, 89/541-35-00, 504-
720-494.
NAPRAWA sprzętu AGD. Usługi hyd-
rauliczne, tel. 510-330-820.
OFERUJĘ sprzątnięcie garażu, piwnicy,
strychów, rąbanie drzewa, porządki
przydomowe oraz różne prace na działce,
koszenie działek i trawników, 782-404-
688.
REMONTY mieszkań tel. 513843830.
REMONTY mieszkań, elektryka, hyd-
raulika, 784-092-530.
MALOWANIE, szpachlowanie, roboty
wykończeniowe, glazura, terakota,
(89)541-35-00.

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.

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

odzież, itp.
Tel.: 731-743-001.

DACIA Logan 2005 1,4
benzyna ,LPG
Tel.887222421.

SPRZEDAM działkę rolną, po-
wierzchnia 49ar, cena 50000tys. zł.,
Cerkiewnik koło Dobrego Miasta,

kontakt: 881-779-326.

HALA 300m2, wys. 3.6m, zaple-
cze socjalne, magazyny,
dz.3100m2, Bartoszyce,

604-323-093.

WROTA stalowe, z PL-PW-8
3,6X3,6. M, 604. 323 093.

TARCICA dębowa rózna 3.5m3,
604-323-093.

MEN pozna dziewczynę, pomogę,
514-471-808. Olsztyn i okolice.

POZNAM młodą dziewczynę,
mieszkam sam, pomogę, Sławek,
789-102-128. Olsztyn i okolice.

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świątki znajduje się wykaz

nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - dz.
nr 133/8, dz. nr 133/11 obręb Świątki, lokal mieszkalny Różynka 64 a m. 1

oraz
w trybie bezprzetargowym

- lokal mieszkalny Brzydowo 50 m. 3, gmina Świątki.

Więcej inf. na stronie
http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=366

Wójt Gminy Świątki
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W najmłodszej kategorii Olsztyn
reprezentowała Antonina Dobies.
W fazie grupowej wygrała wszyst-
kie walki, pewnie awansując do
play off. Jako rozstawiona zawod-
niczka nie walczyła w pierwszej
fazie pucharów, a w kolejnej poko-
nała Jagodę Wniszewską (AZS
AWF Poznań) 8:0. W półfinale
wygrała z Oliwią Kodryasz (UKS
Szabla Ząbki) 8:5, awansując do fi-
nału. W walce o zwycięstwo prze-
grała z Nelą Maszewską (AZS
AWF Warszawa) 5:8, kończąc ry-
walizację na 2 miejscu.
W kategorii młodzik na turniej
przyjechały najlepsze zawodniczki,
wśród nich od czerwca 2017 r. nie-
przerwanie numer 1 w Polsce
Aniela Kozłowska. Już w fazie
grupowej udowodniła, że w swojej
kategorii wiekowej jest wyma-
gającą przeciwniczką. W sześciu
walkach grupowych straciła jedy-
nie 3 trafienia, pewnie awansując
do fazy play off. W kolejnych wal-
kach pokonała: Zofię Czerebiej
(UKS Szabla Brzoza) 12:1, Joannę
Makowską (Akademia Integracji
Wołomin) 12:4 i Ewę Moiseevą

(Grodziski Klub Szermierczy)
12:3. W półfinale wygrała z Nata-
lią Lipińską (Dragon Łódź) 12:6,
by w finale pokonać Marię Więc-
kiewicz (Akademia Integracja
Wołomin) 12:8. Aniela Kozłowska
wygrała turniej, czym potwierdziła
swój prymat w Polsce.
- Każdy turniej jest wyzwaniem,
przede wszystkim polegającym na
tym, że trzeba w każdej walce być
do końca skoncentrowanym i pew-
nym siebie zawodnikiem. Szer-
mierka jest dynamiczną dyscypliną,
gdzie o wyniku decydują ułamki se-
kund. Trudno jest na każdym tur-
nieju zachować samodyscyplinę,
pewność, odpowiednią dynamikę
każdej akcji. Mnie się to po raz ko-
lejny udało - mówi Aniela
Kozłowska.
W najstarszej kategorii startowała
Nina Kondrusik. Wygrała wszyst-
kie walki w grupie, a w fazie play
off pokonała: Katarzynę Krzewską
15:3 (UKS Riposta Olsztyn) i
Anastazję Nagórską (OŚ AWF
Poznań) 15:14. W finale wygrała z
Natalią Koziarską (KKSZ Konin)
15:6.
W kategorii młodzik UKS Hajdu-
czek Olsztyn reprezentowali: Olaf
Czernik, Krzysztof Dowgierd i
Oskar Kusak. Wszyscy awanso-
wali do play off. Olaf Czernik
przegrał pierwszą walkę pucha-
rową z Antonim Ławniczakiem
4:12, kończąc turniej na 47. miej-
scu. Krzysztof Dowgierd ze
względu na dobry wynik w gru-
pach, był rozstawiony w pierwszej
fazie play off. W kolejnej pokonał
Igora Kacprzaka 12:9, by w walce
o ćwierćfinał ulec późniejszemu
zwycięzcy Benedyktowi Denkie-
wiczowi (UKS Szabla Ząbki) 7:12,
kończąc turniej na 10. miejscu.

Oskar Kusak pokonał kolejno: An-
toniego Flaszaka 12:0, Mikołaja
Fiedorowicza 12:5 i Kacpra Pękałę
12:8. W półfinale, po wyrównanej
walce, uległ Benedyktowi Denkie-
wiczowi (UKS Szabla Ząbki)11:12,
kończąc rywalizację na 3. miejscu.
Pewnie awansował po walkach
grupowych do fazy pucharowej,
gdzie pokonał:
W kategorii junior młodszy starto-
wał olsztyński szablista Kacper
Staniszewski. Awansował do fazy
play off, jednak przegrał pierwszą
walkę pucharową z Kacprem No-
winowskim (KKSZ Konin) 4:15,
kończąc turniej na 20. miejscu.
- Szczęśliwi kończymy 2018 r., w
którym nasi zawodnicy startowali
w sumie w 27 turniejach w Polsce i
zagranicą. Tysiące przejechanych
kilometrów, setki walk, a w nich
ciągle jest radość z uprawiania
sportu. Cieszę się z tego, że dzieci i
młodzież chcą coraz liczniej treno-
wać tę piękną olimpijską dyscyplinę
- uśmiecha się Adam Sobczyk pre-
zes UKS Hajduczek Olsztyn. -
Przed nami w 2019 r. nowe wyzwa-
nia. Już 12 stycznia startujemy w

Mistrzostwach Polski juniorów, ty-
dzień później w Pucharze Polski III
juniorów młodszych w Koninie, a w
kolejny weekend nasi najlepsi ka-
deci powołani do kadry narodowej
wyjeżdżają na Puchar Europy do
Austrii, gdzie w Mödling rywalizo-
wać będą z szablistami z całego
świata - dodaje prezes, Adam
Sobczyk.

Wyniki V Ogólnopolskiego
Turnieju Mikołajkowego w
Brzozie
Kategoria dzieci
dziewczęta
1 miejsce - Nela Maszewska - AZS
AWF Warszawa
2 miejsce - Antonina Dobies - UKS
Hajduczek Olsztyn
3 miejsce - Urszula Kusztal - UKS
Szabla Ząbki
3 miejsce - Oliwia Kordyasz - UKS
Szabla Ząbki

chłopcy
1 miejsce - Damian Palkowski -
PTS Jagiellończyk Białystok
2 miejsce - Krzysztof Więch - UKS
Szabla Ząbki

3 miejsce - Franciszek Ogrodow-
czyk - Dragon Łódź
3 miejsce - Franciszek Kossut -
Grodziski Klub Szermierczy

Kategoria młodzik
dziewczęta
1 miejsce - Aniela Kozłowska -
UKS Hajduczek Olsztyn
2 miejsce - Maria Więckiewicz -
Akademia Integracji
3 miejsce - Emilia Habryn - TMS
Sosnowiec
3 miejsce - Natalia Lipińska - Dra-
gon Łódź

chłopcy
1 miejsce - Benedykt Denkiewicz -
UKS Szabla Ząbki
2 miejsce - Filip Radoch - KKSZ
Konin
3 miejsce - Michał Pardela - Kole-
jarz 24 Katowice
3 miejsce - Oskar Kusak - UKS
Hajduczek Olsztyn
………………………………
10 miejsce - Krzysztof Dowgierd -
UKS Hajduczek Olsztyn
47 miejsce - Olaf Czernik - UKS
Hajduczek Olsztyn

Kategoria junior młodszy
dziewczęta
1 miejsce - Nina Kondrusik - UKS
Hajduczek Olsztyn

2 miejsce - Natalia Koziarska -
KKSZ Konin
3 miejsce - Zuzanna Buselt - KKSZ
Konin
3 miejsce - Anastazja Nagórska -
O.Ś. AZS Poznań

chłopcy
1 miejsce - Sofien Hadaj Bahir -
KKSZ Konin
2 miejsce - Bartosz Dubow - Aka-
demia Integracji
3 miejsce - Wiktor Sykulski - Dra-
gon Łódź
3 miejsce - Kamil Sikorski - KKSZ
Konin
…………………………………
20 miejsce - Kacper Staniszewski -
UKS Hajduczek Olsztyn

red

Szabliści z olsztyńskiego „Hajduczka” pokazali klasę
To były ostatnie w 2018 roku zawody młodych szablistów w Polsce. Do Brzozy, gdzie odbył się V Ogólnopolski Turniej Mikołajko-
wy, przyjechało 155 zawodników z całej Polski. Rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych - junior młodszy, młodzik i dzieci. Wś-
ród nich zawodnicy UKS Hajduczek Olsztyn: Antonina Dobies, Aniela Kozłowska, Nina Kondrusik, Olaf Czernik, Krzysztof Dowgierd,
Oskar Kusak i Kacper Staniszewski.

Antonina Dobies

Aniela Kozłowska

Wszyscy zawodnicy z Hajduczka którzy startowali w Brzozie

Medaliści z Hajduczka

Zacznijmy od klubu, który przy-
niósł najwięcej radości kibicom w
całym województwie. Mowa o In-
dykpolu AZS Olsztyn. Olsztyński
zespół spisał się kapitalnie w po-
przednim sezonie Plus Ligi. AZS
nie był uważany za faworyta do
walki o wysokie miejsce, a był bar-
dzo blisko wywalczenia medalu.
Olsztynianie ostatecznie, zajęli
czwarte miejsce, ale ten wynik i
tak trzeba było uznać za wielki
sukces. Dzięki temu teraz możemy
olsztyńskich siatkarzy oglądać w
europejskich pucharach. Ostatni
raz taka sytuacja miała miejsce
dziesięć lat temu.
Trochę inaczej na ten rok będą
patrzeć kibice Stomilu Olsztyn.
Klub z Olsztyna „rzutem na
taśmę” utrzymał się w pierwszej
lidze, a wszystko dzięki kapitalnej
końcówce sezonu. Więc nerwy
były, ale ze sportowego punktu wi-
dzenia nie było tak źle. Gorzej na-
tomiast było i jest z finansami w

klubie. Sytuację miały uratować
pieniądze z PRO Junior System,
ale one okazały się tylko kroplą w
morzu potrzeb. Tak naprawdę
można powiedzieć, że
przeżywamy co roku deja vu. W
Stomilu pieniędzy zawsze brakuje,
są spore opóźnienia w wypłatach i
długi u przeróżnych instytucji. To
wszystko sprawia, że ten rok był
bardzo trudny dla olsztyńskiego
klubu. Oby tylko się nie okazało,
że następny będzie tym ostatnim,
jeżeli chodzi o funkcjonowanie
klubu na pierwszoligowym polu.
Jeżeli natomiast chodzi o Warmię
Energa Olsztyn, to tutaj pomimo
słabszej końcówki roku należy
patrzeć na sytuację bardzo pozy-
tywnie. Olsztyńscy szczypiorniści,
pomimo niezbyt szerokiej kadry,
która i tak była ograniczana przez
kontuzje, zajęli w poprzednim se-
zonie drugie miejsce. Wynik na-
prawdę trzeba traktować jako
wielki sukces. Końcówka roku tro-

chę ten sukces przykryła. Warmia
od początku nowego sezonu, czyli
od października tego roku nie gra
już tak dobrze. Olsztynianie zaj-
mują dopiero ósme miejsce w li-
gowej tabeli, a jest to wynik
zdecydowanie poniżej oczekiwań.
Z tego względu doszło w klubie do
zmiany trenera i wszyscy kibice
szczypiorniaka w Olsztynie mają
nadzieję, że Warmia w przyszłym
roku będzie grała, tak jak do
połowy 2018 roku.
Nie był to również dobry rok dla
olsztyńskiej koszykówki. KKS
Olsztyn dopiero w meczu ba-
rażowym wywalczył utrzymanie
w pierwszej lidze koszykarek, a
początek nowego sezonu również
nie jest rewelacyjny. Próby czasu
nie wytrzymał jednak koszykarski
zespół Stomilu Olsztyn. Ze
względu na brak pieniędzy wyco-
fał się z rozgrywek. Teraz nastę-
puje reaktywacja poprzez
założenie nowego zespołu pod

szyldem Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego.
Tego roku do udanych nie zaliczą
także ostródzkie zespoły. Morliny
Ostróda poprzednie rozgrywki
Superligi Tenisa stołowego zakoń-
czyły dopiero na dziewiątym miej-
scu, chociaż apetyty były znacznie
większe. W niedawno rozpoczę-
tym sezonie natomiast, władze
klubu postawiły na bardzo młody
skład, który będzie potrzebował
czasu, aby zacząć wygrywać. Na-
tomiast Sokół Ostróda w trzeciej
lidze piłki nożnej również miał
spore problemy. Ostródzianie
dosyć niespodziewanie dopiero w
ostatnim momencie uratowali się
przed spadkiem. Nowy sezon już
jest znacznie lepszy w wykonaniu
ostródzkich piłkarzy, ale ogólnie
2018 rok do udanych nie należał.
Kibice sportu w Elblągu również
mają mieszane uczucia po tym
roku, jeżeli chodzi o występy
Olimpii Elbląg. Tutaj znowu

można podzielić to na dwa okresy.
Pierwszy, czyli wiosnę tego roku,
która była dla elbląskiego klubu
udana i jesień, która już jest bardzo
słaba. Nikt chyba nawet w najczar-
niejszych myślach nie spodziewał
się, że runda jesienna będzie w wy-
konaniu Olimpii Elbląg tak kata-
strofalna. Elblążanie są na ostatnim
miejscu w ligowej tabeli o tej run-
dzie na pewno chcą jak najszybciej
zapomnieć.
Dobrze mijający rok będą za to
wspominać tenisistki stołowe
POLMLEK Lidzbark Warmiński,
które świetnie spisują się w ekstra-
klasie kobiet. W poprzednim se-
zonie odpadły z rywalizacji

dopiero w półfinale, a teraz zaj-
mują trzecie miejsce w ligowych
rozgrywkach. Warto zaznaczyć, że
POLMLEK Lidzbark Warmiński
podobnie jak, Morliny Ostróda,
występuje na najwyższym
szczeblu rozgrywkowym w Polsce,
więc te osiągane wyniki muszą być
doceniane.
Trudno jednoznacznie określić,
jaki dokładnie był ten mijający rok
dla drużyn klubowych z Warmii i
Mazur. Każdy może na to patrzeć
inaczej, ale trzeba przyznać, że nie
był to łatwy rok, a patrząc na to co
się dzieje w poszczególnych ze-
społach, kolejny może nie być
wcale łatwiejszy. raf

Podsumowanie 2018 roku w sportach
drużynowych na Warmii i Mazurach
Rok 2018 dobiega końca. Przychodzi, więc czas na podsumowania. Rok ten był bardzo różny dla klubów z województwa warmińsko-
mazurskiego.

Stomil nie miał w tym roku zbyt dużo powodów do radości
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Olsztyńscy siatkarze awansowali,
do 1/8 finału CEV CUP. AZS po-
konał u siebie 3:1 PAOK Saloniki,
a w meczu rewanżowym prze-
grał 2:3. Olsztyński zespół kon-
trolował wydarzenia na placu gry,
praktycznie od początku, do sa-
mego końca rywalizacji. Kibice z
Olsztyna mieli nadzieję, że AZS
przełoży tą dobrą dyspozycję na
rozgrywki ligowe.
Pierwszy set spotkania z Cup-
rum Lubin te myśli potwierdził,
ponieważ olsztyński zespół zde-
molował swojego rywala w
każdym elemencie siatkarskiego
rzemiosła i wygrał seta 25:11.
Drugi set jednak był zupełnie
inny. Wyglądało, jakby zespoły
po prostu wymieniły się koszul-
kami, ponieważ tym razem to
goście dominowali na boisku i w
pewnym momencie prowadzili
0:8! W dalszej części seta jeszcze
przewagę powiększyli i wygrali
seta 10:25. Kibice w Hali Urania nie
mogli uwierzyć, w to co działo się
na placu gry w tym secie.
Trzeci i czwarty set był już bardziej
wyrównany. Obydwa zespoły po-
prawiły i ustabilizowały swoją grę.
W zagrywce lepiej radzili sobie jed-
nak olsztynianie i głównie tym ele-
mentem przechylili zwycięstwo
w trzeciej partii na swoją korzyść.

Zwycięstwo to było jednak przy-
ćmione kontuzją Robberta An-
dringi, który po jednym ze starć
przy siatce upadł na boisku i opuś-
cił plac gry.
Czwarty i piąty set należał już

jednak do gości. Grali oni lepiej na
zagrywce i mieli znacznie lepszą
skuteczność w ataku. Do tego
trzeba dodać, że olsztynianie po-
pełniali wiele własnych błędów, na
które nie potrafili znaleźć recepty.

Gdy już doszło do piątego seta,
nikt nie był w stanie wskazać, kto
wygra to spotkanie.
Lubinianie jednak znacznie lepiej
weszli w decydującą partię, zyskali
przewagę punktową, utrzymali ją

do końca meczu i wygrali mecz
2:3. Trzeba szczerze przyznać, że
samo spotkanie stało na bardzo
słabym poziomie. Gra obu ze-
społów bardzo falowała, ale to ze-
społowi z Lubina należą się brawa

za to, że po tak tragicznym pierw-
szym secie wrócił do gry i wygrał
to spotkanie. AZS natomiast musi
w najbliższych meczach zagrać
znacznie lepiej, jeżeli chce wy-
walczyć jakieś punkty. raf

Indykpol AZS Olsztyn nie potrafi ustabilizować formy

Nierówna forma Indykpolu AZS Olsztyn
Indykpol AZS Olsztyn rozegrał
bardzo dobry dwumecz w Pu-
charze CEV, ale następnie zagrał
bardzo słabo z Cuprum Lubin.

Siatkarki nie dały rady
Gedanii Gdańsk
Mecz w Gdańsku miał być dla
Energa MKS Truso pojedynkiem
przed którym elblążanki śmiało
mogły myśleć o wygranej. W tym
sezonie pokonywały już zawod-
niczki z Gdańska. Przed meczem
obydwa zespoły sąsiadowały ze
sobą w tabeli. Drużyna Energa
MKS Truso Elbląg z 17 punktami
zajmowała szóste miejsce, gdańsz-
czanki z 19 punktami zajmowały
miejsce piąte. Niestety pojedynek
w Gdańsku kompletnie nie prze-
biegł po myśli elblążanek. Po-
czątek był co prawda wyrównany
jednak tylko do czasu, gdy piłką
w oko niefortunnie została ude-
rzona Natalia Dąbrowska, która
musiała opuścić boisko co znacz-
nie osłabiło drużynę z Elbląga.
Pierwszy set zakończył się po-
rażką 25:15. Natalia Dąbrowska
próbowała powrócić na boisko
jednak mimo ogromnych chęci
nie była w stanie kontynuować
pojedynku w Gdańsku. Drugi set
podobnie jak pierwszy zakoń-
czył się sporą wygraną gospodyń
25:12. Elblążanki walczyły do
końca, a trzeci set był dobry w ich
wykonaniu. Mimo ambitnej wal-
ki elblążanki przegrały trzeciego
seta 25:22 choć były momenty w
tej części gry, kiedy przyjezdne z
Elbląga prowadziły kilkoma pun-
ktami. Kluczem do zwycięstwa

gdańszczanek w tym meczu była
bardzo dobra zagrywka i spore
kłopoty w przyjęciu Energi MKS
Truso Elbląg.
Kolejny mecz MKS Truso Elbląg
zagra u siebie z drużyną SMS
Police 15 grudnia. Będzie to bar-
dzo ważne spotkanie o miejsce w
pierwszej ósemce, które gwaran-
tuje utrzymanie w lidze.
Gedania Gdańsk - Energa MKS
Truso Elbląg 3:0 (25:15; 25:12;
25:22)
Truso: Markowicz, Dąbrowska,
Szostak, Mackiewicz, Wąsik, Czy-
jak, Dziąbowska, Socha, Frąckie-
wicz, Katyszewska, Kowalczyk
(l), Florek (l).

Panowie z tarczą
Coraz lepsza gra siatkarzy
Health Revolution Elbląg. Pew-
na wygrana na początek rundy
rewanżowej
Zupełnie inny przebieg miał mecz
elbląskich siatkarzy na hali przy
ulicy Kościuszki. W pierwszej
rundzie elbląscy siatkarze na wy-
jeździe wygrali z Pałac Kamieniec
dopiero po tie-breaku. Widać
jednak, że elbląska drużyna robi
spore postępy i z meczu na mecz
gra coraz lepiej co daje sporo na-
dziei na rundę rewanżową.
-Mecz od początku do końca pod
naszą pełną kontrolą z wyjątkiem
końcówki trzeciego seta gdzie po-
pełniliśmy trochę za dużo błędów

własnych. Cieszy nas fakt, że za-
prezentowaliśmy się dużo lepiej od
przeciwnika praktycznie w każdym
elemencie gry. Widać naszą dużą
poprawę w jakości gry nawet
patrząc z perspektywy pierwszego
meczu z Kamieńcem pod koniec
września gdzie wygraliśmy dopie-
ro po tie-breaku broniąc w sa-
mym czwartym secie 4 piłki me-

czowe. Pochwalić chciałbym Da-
wida Strzyżewskiego, dla którego
pozycja środkowego bloku jest
całkowicie nową pozycją bo gra na
niej dopiero od miesiąca ale z
każdym meczem widać, że czuje się
na niej co raz pewniej. Mamy te-
raz praktycznie miesiąc do na-
stępnego meczu, postaramy się za-
grać jakiś turniej w przerwie mię-

dzy świętami a sylwestrem.
Czas działa na naszą korzyść i po-
staramy się go wykorzystać możli-
wie jak najlepiej tak aby nasza gra
wyglądała co raz lepiej i była to faj-
na siatkówka do oglądania - po-
wiedział nam po meczu libero
Health Revolution Elbląg Łukasz
Markowski
Drużyna z Elbląga kolejny mecz

zagra 5 stycznia gdzie na wyjeź-
dzie w Górowie Iławeckim, ro-
zegra spotkanie 11 kolejki III
Ligi z tamtejszą Team Cresovia
Górowo Iławeckie.
Health Revolution Elbląg - CSiR
PAŁAC Kamieniec 3:0 (25:21,
25:19, 25:23)

barest

Zmienne szczęście elbląskiej siatkówki
W miniony weekend pojedynki siatkarskie w swoich ligach rozegrały
elbląskie siatkarki Energa MKS Truso oraz siatkarze Health Re-
volution Elbląg. Wygraną na swym koncie zaliczyli tylko Panowie.

Skuteczny blok byl dużym atutem elblążan


