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„Najpierw cię ignorują. 
Potem śmieją się z ciebie. 
Później z tobą walczą. 
Później wygrywasz”  

         [cyt. Mahatma Gandhi]

Nie, mój tekst nie będzie o Ukrainie i o trwającej 
tam wojnie z Rosją. Pisząc o tym, musiałbym uży-
wać zbyt wielu wulgaryzmów. Nie tylko określając 

najeźdźcę, ale także wypowiadając się o nas – Europej-
czykach. Kiedyś przyjdzie taki moment, że jako Państwo, 
jako Unia Europejska i w końcu jako NATO zdamy sobie 
sprawę, że zrobiliśmy zbyt mało. Biernie przyglądając 
się, jak Ukraińcy wykrwawiają się w walce, stajemy 
się współwinni.

Wracając zaś do cytatu Gandhiego chciałbym wspo-
mnieć o najmłodszym rodzaju Sił Zbrojnych, czyli 
Wojskach Obrony Terytorialnej. Tak w ostatnim czasie 
– między innymi dzięki skuteczności ukraińskiej obro-
ny terytorialnej – chwalonych i docenianych. Co widać 
także po zainteresowaniu wstąpieniem do służby w tej 
formacji. Podczas ostatniej przysięgi w lutym słowa roty 

OBRONA  
TERYTORIALNA 
MA SENS

Z drugiej strony

Cnoty boskie podlegają mo-
dom. Bywa, że zwyżkuje wia-
ra. Czasem na prowadzenie 

wychodzi miłość. Popularność 
nadziei przypada na okresy wo-
jen, kryzysów gospodarczych i 
politycznych. Nikt jej nie potrze-
buje, gdy wszystko idzie dobrze. 
Nadzieja jest markerem cięż-
kich czasów.

Rosyjska agresja na Ukrainę spo-
wodowała, że nadzieja znów stała 
się „towarem deficytowym”. Do-
datkowo musimy być eksporterem 
tego „towaru”, bo nasi wschodni 
sąsiedzi bardzo go potrzebują. 
Chylę czoła dla wszystkich osób, 
które angażują się w realną po-
moc dla obywateli Ukrainy, którzy 
niejednokrotnie stracili wszystko i 
musieli uciekać z kraju. Ostatnie 
tygodnie, od momentu najazdu 

Rosji na niepodległą Ukrainę, 
utwierdzają mnie w przekonaniu, 
że drzemie w nas dobro i potrafimy 
się porozumieć ponad podziałami. 
Niedawno przeczytałem, że publi-
cysta brytyjskiego „The Spectator” 
nazwał Polskę „humanitarną su-
perpotęgą”. Jednak coraz częściej 
słychać u nas głosy o ograniczeniu 
tej „mocarstwowości” ze względu 
na jej koszty. Niektóre argumen-
ty mogą wydawać się na pierwszy 
rzut oka zasadne. Szczególnie jeśli 
odłączyć „komponent emocjonal-
ny”. Przyznaję, że ja akurat tego 
nie potrafię, ale przecież nigdy 
nie brakowało nam takich rozma-
itych realistów, którzy podkreślali, 
że nie serce a rozum, że przecież 
trzeba mieć interesy, a nie przyja-
ciół. My – Polacy doświadczyliśmy 
takich skutków takich postaw w 
1939 roku.

Natrafiam też – na szczęście rzad-
ko – na głosy, że teraz Ukraińcom 
jest lepiej niż Polakom. Spanie za 
darmo, jedzenie za darmo, nawet 
pracę dostaną, a my nie... Nie chcę 
i nie mam zamiaru przekrzykiwać 
się na takie argumenty. Mogę tylko 

powiedzieć, że przecież każdy z nas 
może mieć tak samo. Wystarczy, że 
Rosja zacznie bombardować nasze 
miasta, stracimy dach nad głową i 
cały dobytek życia, a potem za gra-
nicą ktoś nas przyjmie, nakarmi, da 
pracę. Chcecie?

Obawiam się jednak o inną rzecz. 
Minął już prawie miesiąc, kiedy 
trwa wojna w Ukrainie. Na razie 
się trzymamy w tej naszej pomocy, 
ale... już zaczęły budzić się demo-
ny. Niestety, im więcej osób będzie 
przyjeżdżać do nas z Ukrainy, tym 
nasz altruizm może coraz bar-
dziej topnieć. Nie chcę być złym 
prorokiem, ale mogą pojawić się 
awantury w przychodni, w szkole 
i w urzędzie gminy, bo pojawią 
się dodatkowi goście ze wscho-
du do obsługi. Wierzę jednak, że 
wytrwamy w chęci pomocy, ale też 
zaciśniemy zęby i przymkniemy 
oko na niedogodności, które mogą 
nas czekać. Dlaczego? Ano dlatego, 
że jak powiedział Władysław Barto-
szewski, warto być uczciwym, choć 
nie zawsze się to opłaca. Opłaca się 
być nieuczciwym, ale nie warto.

 Tomasz Miroński

wypowiedziała rekordowa liczba niemal 170 ochotników. 
Gdy ten numer gazety trafi do Was, Czytelnicy, kolejni 
kandydaci właśnie będą na początku szkolenia podsta-
wowego, które zakończą przysięgą w dniu 9 kwietnia. 
Przysięga odbędzie się w 43 batalionie lekkiej piechoty  
w Braniewie. Już dzisiaj na nią zapraszam.

Ja także jestem żołnierzem braniewskiego batalionu. 
Niebawem miną 4 lata, jak przekroczyłem bramę koszar 
w Morągu, gdzie rozpoczynałem swoje szkolenie. Wów-
czas było nas tam koło setki. Społeczeństwo podchodziło 
do nas sceptycznie („ignorancja”), przechodząc płynnie 
w „śmianie się”. „Armia Macierewicza”, „mięso armat-
nie”, „harcerzyki”, „weekendowe wojsko” – to najdelikat-
niejsze określenia. Przy tym pojawiał się element „walki” 
z formacją. Przekonywanie, że jest zbyt droga, zbędna, 
że należy ją zlikwidować. Drobne wpadki, które zdarzają 
się każdemu, urastały do rangi zdarzeń krytycznych.

Dzisiaj krytycy jakby przycichli. Czy to oznacza, że 
najmłodszy rodzaj w Wojsku Polskim „wygrał”? Nie, 
ponieważ przed WOT wciąż są stawiane nowe zadania. 
Weekendowe szkolenia przekształciły się bowiem dwa 
lata temu dla niektórych w całodobowe służby związa-
ne ze zwalczaniem epidemii Covid-19. Później przyszło 
nowe wyzwanie – ochrona granicy polsko-białoruskiej.  
A teraz – pomoc uchodźcom z Ukrainy. A przy tym te-
rytorialsi wciąż szkolą się, także na kilkunastodniowych 
szkoleniach zintegrowanych. Tu nic się nie zmienia. Są 
„zawsze gotowi i zawsze blisko”. Na wypadek gdyby...

Wojciech Andrearczyk
redakcja@portalbraniewo.pl

Rządowe wsparcie remontów dróg samorządowych w 2022 roku 
[OKIEM RADNEGO]

Ustawą z 23 października 
2018 r. o Rządowym Fundu-
szu Rozwoju Dróg powołany 

został mechanizm wsparcia dla 
jednostek samorządu terytorial-
nego, realizujących inwestycje na 
drogach samorządowych. Rzą-
dowy Fundusz Rozwoju Dróg 
(RFRD) stanowi kompleksowy 
instrument wsparcia realizacji 
zadań na drogach zarządzanych 
przez jednostki samorządu te-
rytorialnego.

To kolejny nabór
W lutym Wojewoda War-

mińsko-Mazurski ogłosił roz-
strzygnięcie kolejnego naboru 
wniosków na remont i budowę 
nowych dróg w roku 2022 w 
ramach RFRD. Program jest 
ogromnym impulsem rozwojo-
wym dla naszego regionu. Na 
dofinansowanie w 2022 r. zadań 
gminnych trafi 107,1 mln zł, 
a na zadania powiatowe prze-
znaczonych zostało 65,2 mln zł. 
Źródła finansowania Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg to 
wpłaty pochodzące z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), dotacje z budże-
tu państwa (w tym z części bu-
dżetu, której dysponentem jest 
Minister Obrony Narodowej), 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe oraz 
z zysku jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa i spółek, w któ-
rych wszystkie akcje (udziały) 
są własnością Skarbu Państwa. 
Ponadto Fundusz może zostać 
zasilony środkami pochodzący-
mi z przekazania skarbowych 
papierów wartościowych, a tak-
że dobrowolnych wpłat na rzecz 
Funduszu np. przez spółki, w 
których udziały albo akcje po-
siada Skarb Państwa. 

Wniosek poparTy 
argumenTami

Warunkiem uzyskania dofi-
nansowania jest złożenie przez 
właściwego zarządcę drogi 
wniosku o dofinansowanie u 
wojewody i spełnienie kryte-
riów kwalifikacyjnych. Kryteria 
oceny wniosków określone są w 
ustawie o Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg i wskazują szereg 

przesłanek, które powinny zostać 
wzięte pod uwagę przez komi-
sję dokonującą oceny wniosku. 
Uwzględnia się takie kwestie 
jak: zwiększenie dostępności 
transportowej jednostek ad-
ministracyjnych, zapewnienie 
spójności sieci dróg publicz-
nych, podnoszenie standardów 
technicznych dróg powiatowych 
i gminnych, poprawę stanu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
czy poprawę dostępności tere-
nów inwestycyjnych. Natomiast 
wojewodowie ustalą szczegółowe 
kryteria uwzględniające specyfi-
kę i potrzeby regionu. Premier 
zatwierdza ostateczne listy zadań 
powiatowych i gminnych do dofi-
nansowania z RFRD, z prawem 
dokonywania w nich zmian. W 
tym celu w planie finansowym 
RFRD wyodrębnia się rezerwę 
w kwocie stanowiącej równo-
wartość 5 proc. planowanych 
wydatków Funduszu w danym 
roku, którą dysponował będzie 
szef rządu. Wysokość dofinan-
sowania ze środków RFRD na 
zadania powiatowe i gminne 
będzie uzależniona od docho-

dów danej jednostki samorządu 
terytorialnego: im niższy dochód 
podatkowy jednostek samorządu 
terytorialnego, tym większa war-
tość dofinansowania, przy czym 
maksymalne dofinansowanie bę-
dzie mogło wynieść aż do 80% 
kosztów realizacji zadania.

W Powiecie Bartoszyckim re-
alizowane będą m. in.: Przebu-
dowa ulic A. Asnyka i B. Prusa 
w Bisztynku-Gmina Bisztynek; 
Przebudowa odcinka drogi 
gminnej w msc. Smolanka-G-
mina Sępopol; Przebudowa DP 
1565N na odcinku Roskajmy – 
Liski; Przebudowa DP 2583N 
ul. Orzeszkowej w Bisztynku; 
Przebudowa DP 2587N ul. Stare 
Osiedle w Bisztynku; Przebudo-
wa DP 1420N Tolniki Wielkie - 
Księżno - Troszkowo - Unikowo 
na odcinku Prosity - Księżno i 
DP 1485N Księżno - Żardeniki 
na odcinku Księżno - granica 
powiatu; Przebudowa  ul. An-
dersa  w  Bartoszycach; Remont 
drogi powiatowej Nr 2596N ul. 
Krasickiego i drogi powiatowej 
Nr 1320N ul. Sikorskiego w Gó-
rowie Iławeckim.

remonTy W regionie
W Powiecie Braniewskim reali-

zowane będą m. in.: Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1330N odc. 
Chruściel – Dąbrowa; Przebu-
dowa drogi powiatowej Nr 
1397N odc. Krzekoty – Wyszko-
wo; Przebudowa drogi powia-
towej Nr 1387N w m. Szyleny; 
Przebudowa drogi gminnej do 
miejscowości Gronówko.

W Powiecie Lidzbarskim re-
alizowane będą m. in.: budowa 
nowej drogi wraz z infrastruktu-
rą techniczną przy ulicy Mazur-
skiej w Lidzbarku Warmińskim; 
Przebudowa drogi wraz z infra-
strukturą techniczną przy ulicy 
Kanałowej w Lidzbarku War-
mińskim; Budowa nowej drogi 
wraz z infrastrukturą techniczną 
przy ulicy Warmińskiej w Lidz-
barku Warmińskim.

NowocześNiej 
i bezpieczniej

Warto podkreślić, że celem 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg jest przyśpieszenie 
powstawania nowoczesnej i 
bezpiecznej infrastruktury dro-

gowej na szczeblu lokalnym, 
stanowiącej ważny element 
prawidłowego funkcjonowa-
nia i rozwoju gospodarki oraz 
przyczyniającej się do poprawy 
poziomu życia mieszkańców na-
szego województwa. Utworzenie 
Funduszu ma również na celu 
poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i parametrów tech-
nicznych lokalnej sieci drogowej, 
a także poprawę oraz zwiększe-
nie atrakcyjności i dostępności 
terenów inwestycyjnych. Rozwój 
lokalnej infrastruktury drogo-
wej stanowi przy tym działanie 
komplementarne do inicjatyw 
podejmowanych na szczeblu 
krajowym, przyczyniając się do 
stworzenia spójnego i zintegro-
wanego systemu transportowe-
go. Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg to wsparcie realizacji zadań 
na drogach zarządzanych przez 
jednostki samorządu terytorial-
nego. Wszystko po to, żeby po 
drogach jeździło się wygodniej 
i bezpieczniej.

Dr Marcin Kazimierczuk
Radny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego

Województwo warmińsko-mazurskie otrzymało 172 247 686,79 zł na remont i budowę nowych dróg w roku 2022 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa  
ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą oraz inwestycyjną w naszym województwie.
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Cieplej, estetyczniej, ekologicznie i oszczędnie
Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki podpisał z marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem umowę na dofinansowanie 
termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie.

Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki podpisał umowę 
z prezesem Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie 
Bartłomiejem Fitą na budowę kanalizacji deszczowej 
w obrębie Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie.

Szpital w Braniewie otrzymał unijne dofinansowanie. Pieniądze będą przeznaczone na wykonanie prac związanych 
z budową bloku operacyjnego. – To dobry czas dla Braniewa, które kontynuuje ścieżkę zdobywania unijnych 
pieniędzy – mówi marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Wartość inwestycji to 
niemal 9,5 mln zło-
tych. Dofinansowa-
nie wyniosło aż 7 mln 

złotych, czyli ponad 80 proc. 
całkowitej wartości kwalifiko-
wanych wydatków.

Prace rozpoczną się po wyło-
nieniu w przetargu wykonawcy. 
Powinny zakończyć się do końca 
przyszłego roku.

Dzięki Dobrej współpracy
– Widzimy, jakie mamy obiek-

ty w mieście – nie tylko znisz-
czone, ale także w rejestrze 
konserwatora zabytków, co 
utrudnia nam proces remon-
tów – mówi burmistrz Branie-
wa Tomasz Sielicki. – Jednak 
przy dobrej współpracy z kon-
serwatorem realizujemy nasze 
pomysły i plany. Korzystając z 
unijnych dofinansowań.

Dofinansowanie prac zwią-
zanych z termomodernizacją 
SP5 pochodzi z wcześniejszego 

programu, gdzie w pierwszym 
rozdaniu inwestycja ta znalazła 
się na liście rezerwowej.

– Dzięki decyzji i zabie-
gom Zarządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
niewykorzystane przez inne 
jednostki pieniądze trafiły 
między innymi do Braniewa, 
to duża zasługa przychylności 
pana Marszałka – podkreśla 
burmistrz Braniewa.

esTeTyka i ekonomia
Co zostanie wykonane? Ter-

momodernizacja obejmie 
budynek szkoły i sali gimna-
stycznej. Projekt nie obejmuje 
remontu pierwszego budynku, 
gdzie w tej chwili znajduje się 
administracja Centrum Usług 
Wspólnych (nie jest to obiekt 
oświatowy). Prace będą pole-
gały m.in. na wymianie stolarki 
okiennej, dociepleniu szkoły i 
wymianie instalacji centralne-
go ogrzewania.

– Estetyka i ekonomia – ter-
momodernizacja zabytkowej 
tkanki miejskiej niesie głów-
nie te dwa rezultaty – mówi 
marszałek Gustaw Marek 
Brzezin. – A gdy inwestycja 
dotyczy szkoły, to towarzyszą 
im jeszcze radość i komfort 
uczniów. Szkoła zmieni nie-
bawem swoje oblicze. Będzie 
nie tylko ładniej wyglądała, 
ale przede wszystkim jej 
eksploatacja będzie tańsza. 
To duża zasługa samorządu: 
burmistrza, pani skarbnik, 
radnych. Dlatego gratuluję 
burmistrzowi i samorządo-
wi Braniewa pozyskania tych 
pieniędzy. To także podsu-
mowanie dobrego działania 
samorządu i dyrekcji szkoły. 
Co przyniosło efekt w postaci 
bardzo dużego – maksymal-
nego – dofinansowania tej in-
westycji.

Wojciech Andrearczyk

Blok operacyjny, który po-
wstanie przy braniewskim 
szpitalu, to zupełnie nowy 

dwukondygnacyjny budynek 
z podpiwniczeniem (łącznie 
800 m kw.), który zostanie do-
budowany do już istniejącego 
i będzie połączony z nim łącz-
nikiem. W ramach projektu 
do nowego budynku zostaną 
przeniesione blok operacyjny 
z dwoma salami operacyjny-
mi, oddział chirurgii ogólnej 
oraz wszystkie pomieszczenia 
pomocnicze (m.in. diagnosty-
ka i tomograf, którego zakup 
jest planowany).

ponad 4 miliony 
dofinansoWania

Marszałek Brzezin spotkał 
się z prezes Powiatowego 
Centrum Medycznego Sp. 
z o.o., braniewskim starostą 
Karolem Motyką i wicestaro-
stą Krzysztofem Kowalskim, 
aby podpisać umowę na dofi-
nansowanie budowy nowego 
bloku operacyjnego.

— Szpital znalazł się na li-
ście rezerwowej, a ponieważ 
mogliśmy wynegocjować do-
datkowe przesunięcia pienię-
dzy, żeby wesprzeć te listy, to 
dzięki temu pieniądze mogły 
trafić do szpitali powiatowych 
w naszym województwie — 
mówi marszałek Gustaw 
Marek Brzezin. — Wszystkie 
szpitale powiatowe, które były 

na listach rezerwowych, mia-
ły dobre projekty i uzyskały 
dofinansowania. Na tej liście 
znalazł się także szpital bra-
niewski.

Całkowity koszt inwestycji 
(samego budynku) wyliczono 
na 6,7 mln złotych (takie wyli-
czenia zrobiono 2 lata temu, gdy 

starano się o dofinansowanie – 
obecnie na pewno kwota ta bę-
dzie wyższa), z czego ponad 4,2 
mln złotych to dofinansowanie 
z pieniędzy unijnych.

To NiezbęDNa iNwesTycja
W kosztach budowy – obok 

spółki Powiatowe Centrum 

Medyczne – będzie zapewne 
uczestniczył również samo-
rząd Powiatu Braniewskiego.

— Szpital się rozwija, zgod-
nie z zalecaniami służb woje-
wody, czyli sanitarnych, ale 
również ważna jest sama roz-
budowa szpitala, bo widzimy 
nadzieję w wielu nowych kie-
runkach rozwoju tej placówki 
medycznej — mówi starosta 
braniewski Karol Motyka. — 
Będziemy budować nowy i 
nowoczesny blok operacyjny, 
który zapewne z czasem bę-
dzie również dobrze wyposa-
żony.

Prace budowlane powin-
ny zakończyć się z końcem 
2023 r. Jest już pozwolenie na 
budowę, prace ruszą po wy-
łonieniu wykonawcy w prze-
targu.

– Inwestycja ta jest nie-
zmiernie ważna, ponieważ 
mamy decyzję Sanepidu, 
która nakazuje nam dosto-
sować obecny blok opera-
cyjny do obowiązujących 
warunków sanitarno-epide-
micznych – mówi Bożena 
Duduś, prezes PCM Sp.  
z o.o. w Braniewie.

– Pobudowanie nowego 
budynku będzie mniej kosz-
tochłonne niż rozbudowa i 
powiększenie istniejącego 
bloku na czwartym pozio-
mie szpitala.

Wojciech Andrearczyk

Powstanie budynek bloku operacyjnego Kanalizacja przy szkole

Wykonawca robót – Wo-
dociągi Miejskie – w 
ramach podpisanej 

umowy w formule „zapro-
jektuj i wybuduj” zobowiązał 
się do zaprojektowania, a na-
stępnie realizacji odwodnienia 
placu i budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Braniewie. 
Wartość zadania to niemal 
600 tys. złotych.

W zakresie robót ujęto między 
innymi wymianę istniejących i 
montaż nowych studni rewizyj-
nych oraz wpustów ulicznych. 
Wymienione zostaną również 
istniejące odcinki rurociągów 
kanalizacji deszczowej.

Nowa sieć kanalizacji desz-
czowej zapewni sprawne ze-

branie i usunięcie wód opado-
wych lub roztopowych z obrębu 
budynku szkoły.

— Inwestycja pozwoli zapo-
biec zalewaniu piwnic w SP6, a 
tym samym pozytywnie wpłynie 
na panujące w szkole warunki 
higieniczne — mówi burmistrz 
Braniewa. — Oddzielenie ka-
nalizacji deszczowej od sanitar-
nej daje także korzyści w posta-
ci większego zakresu ochrony 
środowiska i ma wpływ na 
aspekt ekonomiczny – zmniej-
szenie ilości ścieków odpro-
wadzanych do oczyszczalni to 
przecież także mniejsze koszty 
procesu ich oczyszczania.

Inf. prasowa 
Wodociągów Miejskich
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Bożena Duduś, prezes Powiatowego Centrum Medycznego 
Sp. z o.o. w Braniewie, podziękowała marszałkowi Markowi 
Gustawowi Brzezinowi za wsparcie braniewskiego szpitala  
w dążeniach do budowy nowego bloku operacyjnego

Termin zakończenia prac ustalono na 3 września 2023 roku

Prace, które zostaną wykonane w szkole, będą przede wszystkim służyły poprawie warunków  
nauki uczniów „Piątki”
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Braniewo gościło Sejmik Warmiński

Uczciliśmy pamięć Gerharda Steffena

N ie trzeba nikogo prze-
konywać co do słuszno-
ści tezy, zgodnie z którą 
Braniewo to miasto o 

szczególnym znaczeniu dla 
regionu, zarówno współcze-
śnie, jak i z perspektywy hi-
storycznej – mówi burmistrz 
Braniewa Tomasz Sielicki. 
– Nasze miasto to przecież 
pierwsza stolica Warmii, co z 
dumą podkreślamy przy róż-
nych okazjach.

Goście ze wszysTkich 
sTron

Nawiązując do tych bogatych 
tradycji i dziejów Braniewa 
oraz Warmii miasto zorgani-
zowało w Pałacyku Potockich 
Sejmik Warmiński, na którym 
goszczono m.in. ks. abp. me-
tropolitę warmińskiego Józefa 
Górzyńskiego, ks. dr hab. Lu-
cjana Świto (prof. UWM), ks. 
prał. Leszka Galicę, dyrektora 
Muzeum Warmii i Mazur Pio-
tra Żuchowskiego, a także bur-
mistrzów Fromborka, Biskupca, 
Barczewa, Pieniężna, Bisztynka, 
Lidzbarka Warmińskiego, Do-
brego Miasta, przedstawicieli 
Prezydenta Olsztyna i Burmi-
strza Jezioran oraz wielu in-
nych gości.

W gronie uczestników sej-
miku znalazł się także wybitny 
znawca historii Warmii i przy-

jaciel Braniewa, prof. Stanisław 
Achremczyk, który wygłosił 
wykład pt. „Warmia w Rzeczy-
pospolitej”.

cuDze chwalicie...
– W trakcie wydarzenia 

dyskutowano na temat War-
mii i dalszych planów oraz 
podobnych inicjatyw, które 
wspólnie z naszymi partne-

rami planujemy zorganizować  
w najbliższej przyszłości – 
mówi burmistrz Sielicki. 
– Nie zabrakło także akcen-
tów muzycznych – występu 
zespołu Warmia Braniewo. 
O warmińskim dziedzictwie 
Braniewa można rozmawiać 
w nieskończoność, ale jesz-
cze lepiej jest je zobaczyć na 
własne oczy! Dlatego obo-

wiązkowy punktem programu 
było zwiedzanie braniewskich 
zabytków, na czele z odre-
staurowaną Wieżą Bramną 
oraz wizytą w Muzeum Zie-
mi Braniewskiej. Spotkanie 
zwieńczył obiad w Spichle-
rzu Mariackim, na którym 
serwowane były specjały 
kuchni warmińskiej.

Inf. prasowa UM Braniewa

Gerhard Steffen urodził 
się 17 kwietnia 1927 r. 
w Braniewie. W trakcie 

swojego życia – w okresie po-
wojennym – przyczynił się do 
odbudowania z ruin jednego z 
najstarszych kościołów Warmii 
– kościoła pw. św. Małgorzaty 
w Pierzchałach, w którym po 
śmierci został pochowany.

pomaGał przez wiele laT
Wśród innych zasług hono-

rowego mieszkańca Braniewa 
należy wymienić m.in.: orga-
nizowanie dostaw lekarstw do 
Braniewa, transport 500 książek 
do biblioteki miejskiej w Bra-
niewie, zamiejscowego ośrodka 
dydaktycznego UWM oraz ar-
chiwum Braniewskiego Domu 
Prowincjalnego Zgromadzenia 
Zakonnego Sióstr św. Katarzyny 
w Braniewie, odsłonięcie z jego 
inicjatywy we Fromborku kamie-
nia pamiątkowego upamiętnia-
jącego tragedię mieszkańców 
Prus Wschodnich, którzy zimą 

1945 zginęli w Zalewie Wiśla-
nym, renowację (w 2005 roku) 
niszczejącej, zabytkowej kaplicy 
św. Rocha na cmentarzu przy ul. 
Olsztyńskiej w Braniewie.

ważNa posTać  
dla regionu

— Msza upamiętniają-
ca Gerharda Steffena od-
była się w tak ważnym dla 

niego kościele w Pierz-
chałach, uczestniczyły w 
niej jego dwie córki, zięć 
i wnuk, którzy przybyli do 
nas z Niemiec, jak również 
przedstawiciele samorządu 
Braniewa, Gminy Braniewo 
oraz Powiatu Braniewskiego, 
delegacje braniewskich szkół 
podstawowych – uczniowie, 
dyrekcja i kadra pedagogiczna 
– oraz przedstawiciele Towa-
rzystwa Miłośników Braniewa 
— mówi burmistrz Braniewa 
Tomasz Sielicki. — Nie za-
brakło też radnych miejskich 
z okresu, gdy nadane zostało 
mu honorowe obywatelstwo. 
Gerhard Steffen to postać 
godna upamiętnienia, dlate-
go cieszę się, że w tak sze-
rokim gronie mogliśmy od-
dać mu hołd, dziękując raz 
jeszcze za wszystkie jego 
działania na rzecz ukocha-
nej przez niego ziemi bra-
niewskiej.

Inf. prasowa UM Braniewa

Braniewo uczestniczy w projekcie WaterMan, którego 
liderem jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

90 tys. złotych – taka kwota w tym roku może zostać 
wydana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Braniewa.

Projekt WaterMan

Budżet Obywatelski

Miasto Braniewo będzie 
w nim współpracować 
z gronem międzynaro-

dowych partnerów (m.in. ze 
Szwecji, Danii czy Litwy), 
a także podmiotem nauko-
wo-badawczym, którym jest 
Politechnika Gdańska.

– Odbyliśmy ważne spotkanie 
w ramach prac nad aplikacją o 
środki finansowe, m.in. na stra-
tegię zagospodarowania wód 
opadowych, rozwijanie lokalnej 
retencji, adaptację miasta do 
zmian klimatu, zdalny system 
monitoringu sieci kanalizacji 
deszczowej, czy też mapę ob-
szarów zagrożonych podtopie-
niami – mówi Tomasz Sielicki, 
burmistrz Braniewa.

W spotkaniu uczestniczyli dr 
hab. inż. Krzysztof Czerwionka 
(Politechnika Gdańska), dr hab. 

Katarzyna Kołecka (Politechnika 
Gdańska), Marcin Żuchowski 
(Stowarzyszenie Gmin RP Eu-
roregion Bałtyk), zaś po stronie 
Braniewa burmistrz Sielicki, 
zastępczyni burmistrza Anna 
Kapusta, Ewa Werner i Julita 
Diemieńczuk z Wydziału Inwe-
stycji Urzędu Miasta Braniewa, 
a także dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu Andrzej Piróg.

– W trakcie spotkania omó-
wiliśmy zadania oraz budżet 
niezbędny do ich wykonania 
– mówi burmistrz. – Dopre-
cyzowaliśmy zakres zadań w 
ramach projektu w podziale na 
poszczególnych partnerów, a 
także ustaliliśmy budżet. Dzię-
ki temu w najbliższym czasie 
będziemy mogli złożyć wniosek 
o dofinansowanie projektu.

Inf. prasowa UM Braniewa

Do 6 kwietnia 2022 r. 
mieszkańcy Braniewa 
mogą składać swoje pro-

pozycje projektów i zadań do 
Budżetu Obywatelskiego na 
rok 2022.

Od 7 do 15 kwietnia. przepro-
wadzona zostanie weryfikacja 
zgłoszonych propozycji i ogło-
szenie listy. Nad propozycjami 
będzie można głosować od 25 
kwietnia do 6 maja. Wyniki zo-
staną ogłoszone 13 maja, zaś do 
30 czerwca ujęte zostaną kon-
kretne zadania, które uzyskały 
największą liczbę punktów w 
Budżecie Obywatelskim Miasta 
Braniewa na 2022 rok.

Głosować na wybrany pro-
jekt będzie można zarówno w 

sposób tradycyjny (za pośred-
nictwem kart do głosowania) 
lub online. Głosowanie online 
odbywać się będzie za pośred-
nictwem platformy interneto-
wej (adres poniżej, w ramce).

— Budżet obywatelski daje 
mieszkańcom sposobność do 
realizacji tych przedsięwzięć, 
na których szczególnie im za-
leży — mówi burmistrz Branie-
wa Tomasz Sielicki. — Warto 
skorzystać z tej szansy.

red.

Szczegóły dotyczące Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Braniewa 
znajdują się na specjalnej stronie 
internetowej: www.braniewo.
budzet-obywatelski.org

Spotkanie jest pierwszym z kroków do aplikowania
o dofinansowanie działań w ramach projektu
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Burmistrzowie miast warmińskich, przedstawiciele duchowieństwa, historycy i wielu innych gości odwiedziło 
Braniewo podczas zorganizowanego tutaj Sejmiku Warmińskiego.

18 marca obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci Honorowego Obywatela Miasta Braniewa, śp. Gerharda Steffena 
– Warmiaka, działacza, społecznika, inicjatora oraz organizatora kontaktów między przed- i powojennymi 
mieszkańcami Braniewa, a także drugiego fundatora kościoła św. Małgorzaty w Pierzchałach.

O Honorowym Obywatelu Miasta Braniewa pamiętali także 
uczniowie braniewskich szkół, składając kwiaty w miejscu 
jego pochówku

To pierwsze takie wydarzenie w Braniewie, podobne planowane są w najbliższej przyszłości
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Darmowe poradnictwo prawne i obywatelskie
Szanowni Państwo! Drogi 

mieszkańcu Powiatu Bra-
niewskiego już nie musisz 
samodzielnie borykać się z 

problemami życia codzienne-
go, nie musisz słono płacić za 
poradę adwokata lub doradcy 
obywatelskiego. W Powiecie 
Braniewskim możesz skorzy-
stać z darmowych porad praw-
nych i obywatelskich, a także 
z mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna i 
nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie przysługują każdej 
osobie, która nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej oraz osobie fi-
zycznej prowadzącej jednooso-
bową działalność gospodarczą.

szeroki zakres 
Wsparcia

Szczególnie zachęcamy do 
korzystania z usług nieodpłat-
nego poradnictwa obywatel-
skiego. Doradca udzieli Państwu 
wsparcia w sprawach: zarówno 

rodzinnych, jak i mieszkanio-
wych, w sprawach dotyczących 
świadczeń socjalnych, spadko-

wych, w sprawach pracy oraz 
świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego, a nawet w spra-

wach dotyczących stosunków 
międzyludzkich, sąsiedzkich, 
a także w sprawach wyjścia z 

Jeśli dysponujesz miejscem 
zakwaterowania lub środkiem 
transportu lub chciałbyś po-

móc ofiarom konfliktu na Ukra-
inie w inny sposób – skontaktuj 
się z Kołami Związku Ukra-
ińców W Polsce, działającymi  
w powiecie braniewskim.

ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE 
KOŁO W BRANIEWIE
Mirosława Szulhan 
– tel. 502 100 684

ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE 
KOŁO W PIENIĘŻNIE
Halina Stechnacz-Buśko 
– tel. 508 672 410

ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE 
KOŁO W LELKOWIE
Olga Puszkar – 600 237 664
Piotr Puszkar – 501 141 316

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

Zarząd Powiatu Braniew-
skiego dokonał w dniu 15 
marca 2022 roku rozstrzy-

gnięcia otwartych konkursów 
ofert na zadania w zakresie: 
kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego, ochrony 
środowiska przyrodniczego i 
ekologii oraz kultury fizycznej. 

„Dziedzictwo Kulturowe 
Braniewa oraz Powiatu Bra-
niewskiego na przestrzeni 
wieków”, to pierwsze w roku 
bieżącym zadanie, na które 
Zarząd Powiatu Braniewskie-
go udzielił dotacji celowej, w 
ramach konkursu. Zadanie re-
alizowane będzie przez Towa-
rzystwo Miłośników Braniewa. 
W imieniu Zarządu Powiatu 
Braniewskiego  umowę pod-
pisali: Karol Motyka – sta-
rosta braniewski i Krzysztof 
Kowalski – wicestarosta. Sto-
warzyszenie  reprezentowali 
Zbigniew Kędziora – prezes 
TMB i Sabina Olbryś –wi-
ceprezes. Dotacja wynosi 45 

tys. złotych. W ramach zada-
nia zorganizowane będą mię-
dzy innymi:
•  Czwartkowe Spotkania z Hi-

storią – 10 wykładów histo-
rycznych w Spichlerzu Ma-
riackim,

•  Wykłady w Muzeum – około 
50 wykładów historycznych,

•  Wycieczki Szlakami Kultu-
ry Sakralnej,

•  VI Braniewska Noc Muzeów,
• Koncert Pod Arkadami,
•  Plener malarski pod arkada-

mi, pt. Stare Braniewo,
•  Warmińska Konferencja Po-

pularno-Naukowa,
• Konkurs historyczny,

•  Wydane zostaną również 
dwie publikacje tematyczne. 

Działania te przyczynią się 
znacząco do rozbudzenia w 
mieszkańcach Powiatu Bra-
niewskiego poczucia odpo-
wiedzialności i szacunku do 
wspólnych dóbr dziedzictwa 
narodowego oraz rozwijania 
wiedzy o kulturze własnego 
regionu i jego związkach z kul-
turą wielu narodów zamiesz-
kujących te tereny. Znajomość 
dziejów swojej „Małej Ojczy-
zny” jest zarówno obowiąz-
kiem, jak i wartością, której 
pielęgnowania podjęło się wie-
le lat temu Towarzystwo Mi-
łośników Braniewa. W ramach 
działań statutowych TMB pod-
jęło się także ambitnego zada-
nia utworzenia i prowadzenia 
Muzeum Ziemi Braniewskiej, 
które jest chlubą mieszkańców 
powiatu braniewskiego.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Punkty nieodpłatnej pomocy  
prawnej mieszczą się  
przy ul. Królewieckiej 13  
w Braniewie 
(budynek internatu 
przy Zespole Szkół 
Budowlanych w Braniewie).

Punkty czynne są w godzinach:
I Punkt: 8.00-12.00
II Punkt: 14.00-18.00

Zgłoszeń na poradę 
dokonuje się telefonicznie 
pod numerem telefonu: 
55 644 02 08 

Poradę można umówić 
on-line pod adresem: 
https://np.ms.gov.pl/warmińsko
-mazurskie/braniewski.

Dotacje dla organizacji pozarządowych Jest praca w szpitalu

Powiatowe Centrum Medycz-
ne Sp. z o.o. zatrudni perso-
nel medyczny w braniew-

skim szpitalu. Szpital otwarty 
jest również na lekarzy i pielę-
gniarki z Ukrainy czy Białorusi.

– Nawiązałam współpracę 
z firmami, które zajmują się 
ściąganiem do pracy osób spoza 
Unii Europejskiej o specjalizacji 
lekarz, pielęgniarka, czy opiekun 
medyczny – mówi Bożena Du-
duś, prezes PCM Sp. z o.o. – W 
tej chwili mamy zatrudnionych 
trzech lekarzy z Ukrainy i Biało-
rusi [zatrudnieni jeszcze przed 
wybuchem wojny – przyp. red.], 

a obecnie oczekujemy na za-
trudnienie lekarza z Portugalii. 
Ostatnio otrzymaliśmy także 
ofertę o współpracy z lekarzem 
z Białorusi.

Prezes PCM dodaje, że  
w szpitalu cały czas potrzebni 
są specjaliści.

– Jest jeszcze dużo dziedzin  
i dużo godzin do zagospodarowa-
nia przez lekarzy, którzy chcieliby 
prowadzić z nami współpracę – 
mówi Duduś. – Jesteśmy otwar-
ci. Nie tylko dla lekarzy, ale także 
dla pielęgniarek, opiekunów 
medycznych i innych zawodów, 
które są potrzebne w szpitalu.

POSZUKIWANA PIELĘGNIARKA INSTRUMENTARIUSZKA 
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie 

pilnie zatrudni: 
pielęgniarkę instrumentariuszkę na bloku operacyjnym.

Aplikacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres: 
sekretariat@szpital-braniewo.home.pl

Zapytania kierować można również pod nr tel. (55) 620 83 61.

Do zadań pielęgniarki pracującej w roli instrumentariuszki na bloku operacyjnym 
należy m.in. przygotowanie niezbędnych narzędzi i materiałów opatrunkowych, 
podawanie narzędzi i materiałów opatrunkowych operującym chirurgom i –  
w razie potrzeby – asystowanie chirurgom. wan

zadłużenia kredytowego i wielu 
innych. Doradca poinformuje o 
przysługujących uprawnieniach 
oraz o spoczywających na Pań-
stwu obowiązkach. Wspólnie z 
doradcą przygotujecie Państwo 
plan działania.

porady radcy 
praWnego

Radca prawny, w ramach 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
udzieli  Państwu porady.  Przy-
gotuje projekt potrzebnego pi-
sma, w tym: w sprawach przed-

sądowych, a jeżeli sprawa jest 
już w sądzie, to pomoże sporzą-
dzić projekt pisma o zwolnienie 
z kosztów sądowych. Pomoże 
także w sprawach o ustano-
wienie pełnomocnika z urzędu  
w postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowe-
go lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie



6 www.nowiny24.net
www.portalbraniewo.pl

Nowiny Północne
nr 3/2022 (26) GMINA BRANIEWO

Wozy strażackie do Ukrainy
Strażacy-ochotnicy z OSP Lipowina przekazali ukraińskim 
strażakom dwa wozy: autodrabinę pożarniczą IFA oraz 
mikrobus VW Transporter.

Gmina Braniewo organizowała zbiórkę darów dla 
potrzebujących obywateli Ukrainy, poszkodowanych 
z powodu ataku wojsk rosyjskich na ich kraj.

Bardzo serdecznie dziękuję 
komendantowi gminne-
mu ZOSP RP, a zarazem 

prezesowi OSP Lipowina dh. 
Ryszardowi Mieczkowskiemu 
oraz wszystkim druhom OSP 
Lipowina, którzy się zaanga-
żowali w koordynowanie nie-
zbędnych prac związanych z 
przygotowaniem sprzętu do 
przekazania – mówi Jakub 
Bornus, wójt Gminy Branie-
wo. – Dziękuję również ko-
mendantowi powiatowemu 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Braniewie bryg. Ireneuszowi 
Ścibiorkowi oraz strażakom z 
PSP za pomoc i czynny udział 
w tych działaniach..

Oprócz wspomnianych wo-
zów z OSP Lipowina, na Ukra-
inę trafił również ciężki pojazd 
pożarniczy Jelcz, pojazd kwa-
termistrzowski Star 266 oraz 
pojazd operacyjny Fiat. Stra-
żacy dostarczyli samochody do 
Ośrodka Szkolenia Państwowej 
Straży Pożarnej w Nisku, gdzie 
przekazali je ukraińskim kole-
gom.

Samochody pożarnicze, po-
mimo lat, nadal są w doskona-
łej kondycji technicznej a przed 
wyjazdem zostały sprawdzo-
ne, wyregulowane i usunięto  
w nich usterki.

Inf. prasowa Urzędu Gminy 
w Braniewie

Nie spodziewaliśmy się tak 
dużego odzewu — przy-
znaje wójt Gminy Braniewo 

Jakub Bornus. — Zebrano całe 
dwa busy rożnego rodzaju pro-
duktów: od żywności po ubrania 
i łóżeczko dla niemowląt.

Dary przekazano do Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Braniewie (Banku Żywności 
w Olsztynie), Centrum Edu-

kacji ZSZ w Braniewie, Huf-
ca ZHP w Braniewie (Punkty 
Medyczne Przemyśl) oraz Bra-
niewskiego Centrum Kultury 
w Braniewie. Zebrano również 
kilka tysięcy złotych, które zo-
stały przelane na konto Stowa-
rzyszenia Pomocy Społecznej 
„Socjal” w Braniewie.

Inf. prasowa Urzędu Gminy 
w Braniewie

Rada Seniorów Gminy Bra-
niewo powstała jako organ 
doradczy i konsultacyjny 
w celu pobudzania ak-

tywności seniorów. Co prawda 
w realizacji wielu zadań prze-
szkodziła pandemia, ale parę 
ciekawych inicjatyw udało się 
zrealizować. Członkowie działa-
li społecznie, by poprawić życie 
seniorów i ułatwić komunikację 
pomiędzy nimi a lokalnym sa-
morządem.

Uroczyste spotkanie podsu-
mowujące minioną kadencję 
było okazją do wręczenia po-
dziękowań i symbolicznych 
kwiatków dla radnych pierwszej 
kadencji i przybyłych gości. Z 
zaproszenia skorzystali m.in. 
starosta Powiatu Braniewskiego 

Karol Motyka, reprezentant po-
wiatu braniewskiego Społecznej 

Rady Seniorów Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego – An-

toni Wąsowicz wraz z małżonką, 
przedstawiciele Miejskiej Rady 
Seniorów z Braniewa, przed-
stawiciel Fundacji Żółty Szalik 
z Fromborka Małgorzata Dębic-
ka i przedstawiciele Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Braniewie.

Spotkanie odbyło się 11 marca, 
czyli w Dzień Sołtysa. A ponie-
waż na sali obecne były dwie pa-
nie sołtys – Eugenia Ochrin-I-
wanowska (Sołectwo Krzewno) 
i Iwona Błażejewska (Sołectwo 
Lipowina) to wójt Gminy Bra-
niewo Jakub Bornus wręczył im 
słodki upominek, dziękując za 
dotychczasową pracę na rzecz 
lokalnej społeczności.

Inf. prasowa Urzędu Gminy 
w Braniewie

Obiecuję być dobrym 
zuchem, zawsze prze-
strzegać Prawa Zucha” 
– to słowa Obietnicy, 

które zostały wypowiedzia-
ne przez zuchy. Składanie 
Obietnicy Zucha jest świętem 
Gromady, a także najważniej-
szym i najbardziej uroczystym 

dniem w zuchowym życiu.
Zuchy musiały udowodnić, 

że w pełni zasłużyły na Zna-
czek Zucha poprzez znajo-
mość Prawa Zucha i zalicze-
nie wszystkich prób. Po tym 
zuchy otrzymały Znaczki Zu-
cha i legitymacje członkow-
skie. Zbiórka zakończyła się 

symbolicznym przekazaniem 
iskierki przyjaźni.

Po uroczystości odbył się słod-
ki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców zuchów. To była 
piękna uroczystość połączona z 
dobrą zabawą i nauką.

– Z pewnością dzisiejszy dzień 
na długo zostanie w pamięci na-

szych zuchów i widzów – mówi 
wójt Gminy Braniewo Jakub 
Bornus. – Bardzo serdecz-
nie dziękujemy wszystkim za 
obecność, a rodzicom za owocną 
współpracę i przygotowanie po-
częstunku.

Inf. prasowa Urzędu Gminy 
w Braniewie

Za nimi pierwsza kadencja
Rada Seniorów Gminy Braniewo podsumowała minioną – pierwszą – kadencję swojej działalności.
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Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gmniny oraz koordynatorom 
akcji z Kół Gospodyń Wiejskich, a także radnym i sołtysom z gminy 
Braniewo, zaś spółce PERiG dziękujemy za pomoc w logistyce — 
mówi wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus

Pojazdy pożarnicze przeszły kontrolę i weryfikację w zakresie 
sprawności i zostały przekazane ukraińskim strażakom

Niebawem odbędzie się nabór do II kadencji Rady Seniorów 
Gminy Braniewo
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Obiecali być dobrymi zuchami
Zuchy z 7 Próbnej Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” w Lipowinie oraz 8 Próbnej Gromady Zuchowej  
„Magiczne kredki” w Szylenach złożyły obietnicę zuchową.

Zuchy z Szylen
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Zuchy z Lipowiny

Zbiórki darów dla uchodźców
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Solidarni z Ukrainą. Zaangażowani, zdolni i hojni

W koncercie wystąpił 
zespół „Sekret”, ze-
spół „Podija”, gru-
pa teatralna GCK, 

grupy taneczne GCK, instru-
mentaliści GCK, „Lelkiw-
skie Wesołuszki”, Szymon 
Sobczak z Górowa Iławec-

kiego i Arkadiusz Rutkowski  
z Lelkowa.

— Koncert charytatywny  
w Gminnym Centrum Kul-
tury był dowodem na to, jak 
wielkie serca mają mieszkańcy 
gminy Lelkowo — mówi Ewa 
Żuryło, dyrektor GCK w Lel-

kowie. — Tak wiele osób za-
angażowało się w organizację 
tego wyjątkowego koncertu na 
rzecz pomocy Ukrainie, że tyl-
ko ogólnie jesteśmy w stanie 
podziękować wszystkim arty-
stom, którzy przygotowali dla 
nas trzygodzinną artystyczną 

ucztę. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przekazali dary 
na licytację, a było tego mnó-
stwo. Dziękujemy wspaniałej 
i licznej widowni, która biorąc 
udział w licytacjach wrzuca-
ła do puszki spore kwoty. 
Dziękujemy lelkowskim go-

spodyniom za upieczenie 
wytwornych ciast i wreszcie 
podziękowanie dla skromnej 
ekipy GCK wspieranej przez 
indywidualnych mieszkańców 
Lelkowa i Związku Ukraińców 
Koło w Lelkowie za inicjatywę 
i organizację koncertu, pod-

czas którego zebrano kwo-
tę 7.235 złotych na pomoc 
Ukrainie.

Rozdysponowaniem zebranej 
kwoty zajmie się Caritas Epar-
chii Olsztyńsko-Gdańskiej Ko-
ścioła Greckokatolickiego.

Inf. prasowa GCK w Lelkowie

W Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie odbył się koncert „Solidarni z Ukrainą”, pod patronatem wójta Gminy Lelkowo Łukasza Skrzeszewskiego.

Wójt Gminy Lelkowo 
Łukasz Skrzeszewski
podpisał umowę 
z Marianem Rubachą, 
kierownikiem Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w LelkowieFo
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Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski podpisał 
z Marianem Rubachą, kierownikiem Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Lelkowie umowę o przekazaniu 
przez Gminę Lelkowo dotacji dla GOZ na zakup 
aparatu ultrasonograficznego.

Kwota przekazanej dotacji 
to ponad 100 tys. złotych –  
mówi wójt Łukasz Skrze-

szewski. – Pieniądze pochodzą 
z otrzymanego przez Gminę 
Lelkowo miliona złotych po-
chodzącego z Rządowego Pro-
gramu Rosnąca Odporność.

Zakup aparatu USG wzbo-
gaci zakres usług medycznych 
świadczonych w lelkowskim 

ośrodku i przez najbliższe 
lata będzie służył mieszkań-
com gminy.

– Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do otrzymania tych pienię-
dzy – mówi Skrzeszewski. –  
A w szczególności mieszkań-
com, którzy podjęli decyzję  
o zaszczepieniu się przeciwko 
Covid-19.

Inwestycja w sprzęt 
inwestycją w zdrowie 
mieszkańców

Oni zaangażowali się 
w promocję szczepień 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Pograniczanki z Zagaj, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Wyszkowianki z Wyszkowa, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Przyjazna Chata z Lelkowa, 
Koło Gospodyń Wiejskich  
Dębowianki z Dębowca,  
Kadra Gminnego Ośrodka  
Zdrowia w Lelkowie.
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Żegnaj, Druhu!

Z głębokim żalem i niedo-
wierzaniem przyjęliśmy 
informację o tragicznej 
śmierci naszego druha 

ochotnika” – napisali na face-
bookowym fanpage strażacy z 
Braniewa. Marcin Buczyński, 
naczelnik OSP w Płoskini, 
zginął 16 marca w wypadku 
samochodowym. Miał 35 lat.

W środę, 16 marca, około 
godziny 14:00 stanowisko kie-
rowania Państwowej Straży 
Pożarnej w Braniewie odebrało 
zgłoszenie o wypadku drogowym 
z udziałem auta osobowego. Do 
zdarzenia doszło na drodze po-
wiatowej Braniewo – Płoskinia, 
w pobliżu miejscowości Szalmia. 
Na prostym odcinku drogi kie-
rowca Skody Fabia z nieznanych 
przyczyn zjechał na pobocze 
i uderzył czołowo w przydrożne 
drzewo.

W chwili przyjazdu straży 
pożarnej na miejsce wypad-
ku wewnątrz rozbitego auta 
znajdował się nieprzytom-
ny kierowca. Strażacy z PSP 
w Braniewie przystąpili do 
uwolnienia poszkodowanego 
z auta, a następnie po wydoby-
ciu go na zewnątrz rozpoczęła 
się walka o życie kierowcy. Po 
kilkudziesięciu minutach me-
dycznych działań ratowniczych 
realizowanych przez załogę ze-
społu ratownictwa medycznego 
oraz strażaków, lekarz obecny 
na miejscu stwierdził zgon 
kierowcy. 

Na miejsce zdarzenia skie-
rowani zostali strażacy z 
PSP w Braniewie, strażacy 
ochotnicy z OSP Długobór, 
załoga Zespołu Ratownictwa 
Medycznego oraz braniewscy 
policjanci, którzy wyjaśniają 

Wielkanocne warsztaty rękodzieła

www.portalbraniewo.pl

Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Płoskinia, w związku 
ze zbliżającymi się świę-

tami Wielkiejnocy, zaprasza 
mieszkańców gminy – dzieci 
i dorosłych – na warsztaty rę-
kodzieła.

– Podczas warsztatów wy-
konamy palmy wielkanocne, 
wianki, kartki świąteczne, jak 

również inne drobne deko-
racje – mówi Marta Wycho-
waniak, dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Płoskinia. 
Warsztaty odbędą się 1 kwiet-
nia (piątek), w bibliotece  
w Płoskini. Początek o godz. 
16:30.

Inf. prasowa Biblioteki Publicznej 
Gminy Płoskinia

Strażacy z OSP Płoskinia 
żegnają Druha
Z głębokim żalem 
informujemy o śmierci 
Naczelnika OSP Płoskinia. 
16 marca, około godziny 14:00, 
w tragicznym wypadku 
samochodowym zginął druh 
Marcin Buczyński (+35 lat), 
który pełnił obowiązki 
Naszego Naczelnika. 
Składamy wyrazy współczucia 
dla całej rodziny.

okoliczności tragicznego wy-
padku.

– Dramat tego zdarzenia 
jest jeszcze większy, gdyż 
na miejscu wypadku szybko 
okazało się czyje życie zostało 
tragicznie przerwane – mówi 
bryg. Ireneusz Ścibiorek, ko-
mendant powiatowy Komendy 
Powiatowej PSP w Braniewie. 
– Za kierownicą Skody sie-
dział 35-letni druh ochotnik, 
naczelnik z jednostki OSP 
Płoskinia.

Inf. KP PSP w Braniewie– Okoliczności wypadku wyjaśniali braniewscy policjanci

Druh naczelnik 
Marcin Buczyński miał 35 latFo
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Zachęcają mieszkańców do przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. w Bra-
niewie przedstawia 

na swojej stronie interneto-
wej poszczególne etapy prac 
związanych  z  przyłączeniem 
budynków do miejskiej sieci 
ciepłowniczej.

Aktualnie realizowany jest pro-
jekt budowlany rozbudowy sieci 
ciepłowniczej na ul. Zielonej w 
Braniewie, obejmujący budo-
wę sieci oraz przyłączy do po-
szczególnych budynków wraz z 
kosztorysem inwestorskim. Za-
kończenie tego etapu planowane 
jest do końca kwietnia 2022 r.

i eTap – Wydanie 
waruNków przyłączeNia

Wszystkim   zainteresowa-
nym, którzy złożyli wnioski  
o przyłączenie zostaną wydane 
warunki przyłączenia oraz pro-
jekt umowy przyłączeniowej. 
Wydanie warunków i projektu 
umowy jest nieodpłatne.

ii eTap – zaWarcie 
umowy o przyłączeNie 
do miejskiej sieci 
ciepłowNiczej

Zawarcie umowy o przy-
łączenie jest podstawą do 
rozpoczęcia prac związanych 
z przyłączeniem obiektu do 
sieci ciepłowniczej. Powyższa 
umowa określa w szczególno-
ści wzajemne zobowiązania 
stron, zakres robót i terminy 
ich realizacji oraz wysokość 
opłaty przyłączeniowej.

iii eTap – Wykonanie 
przyłącza Do obiekTu

Po podpisaniu ww. umowy 
MPEC wykona przyłącze do 
obiektu. Odbiorca pokrywa 
koszty budowy zgodnie z  opłatą 
wskazaną w podpisanej umowie 
przyłączeniowej.

iV eTap – Wykonanie 
projekTu i buDowa węzła 
ciepłowNiczeGo oraz 
iNsTalacji wewNęTrzNej

Na bazie wystawionych wa-
runków technicznych właści-
ciele budynków zlecają wyko-

nanie projektu budowlanego 
węzła cieplnego osobie posia-
dającej odpowiednie upraw-

nienia budowlane. Projekt 
powinien zostać uzgodniony 
przez projektanta w naszym 
Dziale Głównego Energety-
ka, w siedzibie Spółki przy 
ul. Kościelnej 4A. Po uzy-
skaniu akceptacji Odbiorca 
zleca wykonanie węzła. Po 
stronie Odbiorcy spoczywa 
również obowiązek wyko-
nania ewentualnej instalacji 
wewnętrznej lub adaptację 
już istniejącej instalacji do 
nowych warunków dostawy 
energii cieplnej.

Po zakończeniu prac Od-
biorca zgłasza gotowość in-
stalacji do uruchomienia. 
MPEC nieodpłatnie zamon-
tuje ciepłomierz oraz zawór 
regulacyjny.

V eTap – zaWarcie 
umowy sprzeDaży 
i DysTrybucji ciepła

Kolejnym etapem jest złoże-
nie wniosku o zawarcie umowy 
i rozpoczęcie dostawy energii 

cieplnej. Na podstawie złożo-
nych wniosków sporządzana 
jest umowa sprzedaży i dys-
trybucji ciepła. Określa ona w 
szczególności zasady dostawy 
ciepła, zobowiązania stron i 
sposób rozliczeń. Po zawarciu 
przedmiotowej umowy MPEC 
uruchamia przyłącze i rozpo-
czyna dostawy ciepła.

MPEC Sp. z o.o. informuje 
również o możliwości uzyska-
nia dotacji z Urzędu Miasta 
Braniewo na dofinansowanie 
wymiany źródła ogrzewania 
na proekologiczne w budynku 
mieszkalnym na terenie Gmi-
ny Miasta Braniewa. Środki 
na ten cel są przyznawane na 
podstawie uchwalonego regu-
laminu.

Szczegółowych informacji 
udziela Wydział Ochrony 
Środowiska – w siedzibie 
MPEC Sp. z o.o. w Braniewie
przy ul. Kościelnej 4A.

Pizzę!zamówPusta lodówka?

Pizzeria Green Stu� ul. Kościuszki 70, Braniewo

535-287-485

Złote Gody

Z tej okazji w Urzędzie Miasta 
Braniewa odbyła się uroczy-
stość z okazji 50-lecia po-

życia małżeńskiego, czyli tzw. 
Złote Gody.

Swój piękny jubileusz świę-
towali Państwo:
1. Danuta i Jerzy Babiarz,
2. Katarzyna i Paweł Długi,
3. Teresa i Jan Getek,
4. Teresa i Wojciech Janowscy,
5. Janina i Sergiusz Łukaszuk,
6.  Danuta i Henryk  

Mazurskiego,
7. Krystyna i Witold Reginis,
8. Halina i Jan Rogalscy,

9. Krystyna i Marian Rońda,
10. Weronika i Roman Salińscy,
11.  Bożena i Roman  

Skuratowicz,
12.  Władysława  

i Stanisław Szabat.

Burmistrz Braniewa Tomasz 
Sielicki wręczył Jubilatom me-
dale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, przyznawane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, życząc im „kolejnych 
pięknych jubileuszy przeżytych 
w zdrowiu, miłości i wzajem-
nym szacunku”.

Inf. prasowa UM Braniewa

Przysięgali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
oraz to, że nie opuszczą się aż do śmierci i... od ponad 
50 lat dotrzymują słów przysięgi małżeńskiej.

„Złote Gody” to jedna z najważniejszych i najbardziej niezwykłych 
okazji do świętowania, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli 
wspólnie pół wieku
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„Mieszkańcu ul. Zielonej! Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej, nie zwlekaj i zrób ten krok!” – tak Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  
w Braniewie zachęca mieszkańców ulicy Zielonej do przyłączenia się do miejskiej sieci.

Aktualnie realizowany jest projekt budowlany rozbudowy sieci 
ciepłowniczej na ul. Zielonej w Braniewie, obejmujący budowę 
sieci oraz przyłączy do poszczególnych budynków wraz  
z kosztorysem inwestorskim
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Zostań żołnierzem obrony terytorialnej
4 kwietnia rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Już teraz warto zapisać tę datę w kalendarzu jako pierwszy – formalny – krok do wstąpienia w szeregi 
Wojsk Obrony Terytorialnej.

Co jest obecnie atrybutem 
dorosłości? Wiek 18 lat? 
Świadectwo maturalne? 
Dla żołnierzy oczywistym 

atrybutem dorosłości jest ksią-
żeczka wojskowa. Ten wojskowy 
dokument tożsamości jest na 
wyciągnięcie ręki dla wszystkich 
młodych Polaków, którzy wcho-
dząc w dorosłe życie chcą wziąć 
odpowiedzialność nie tylko za 
siebie, ale też za innych, za Oj-
czyznę. Kwalifikacja wojskowa to 
dobry moment by wykonać ten 
krok w dorosłość, a jej symbo-
lem będzie otrzymanie książecz-
ki wojskowej.

Tegoroczna kwalifikacja woj-
skowa rozpocznie się 4 kwietnia 
i potrwa do 8 lipca obejmując 
blisko 300 tys. młodych Polaków. 
W tym roku obowiązek stawienia 
się przed powiatowymi komisja-
mi lekarskimi mają 19-latkowie, 
czyli osoby urodzone w 2003 
roku. Wezwanie otrzymają tak-
że urodzeni w latach 1998-2002, 
którym do tej pory nie została 
określona kategoria zdolności 
do czynnej służby wojskowej.

przyjDź Na kwalifikacje – 
poznaj WoT!

Tegoroczna kwalifikacja, 
podobnie jak poprzednie jest 
znakomitą sposobnością do do-
wiedzenia się więcej na temat 

służby w Wojskach Obrony Te-
rytorialnej. Zachęcamy, aby była 
ona pierwszym – formalnym 
krokiem do zostania naszym żoł-
nierzem!

Przy każdej komisji powiatowej 
będzie można spotkać rekrute-
rów WOT, którzy opowiedzą o 
służbie ochotniczej i zawodo-
wej oraz korzyściach i wymaga-
niach. Taki bezpośredni kontakt 
z naszymi żołnierzami umożliwi 

zdobycie wiedzy u źródła i roz-
wianie wszelkich wątpliwości u 
osób, które myślą o wstąpieniu 
do Wojsk Obrony Terytorialnej.

książeczka wojskowa – 
aTrybuT Dorosłości!

Kwalifikacja wojskowa to 
dobry moment dla młodych 
ludzi, by rozważyć kierunki 
swojego życiowego rozwoju. 
Żołnierze OT mogą uczyć 

się, pracować lub studiować 
i jednocześnie służyć, zdo-
bywając w ten sposób nowe 
doświadczenia. Służba w 
Wojskach Obrony Terytorial-
nej umożliwia pogodzenie 
dotychczasowej aktywności 
ze służbą ojczyźnie i lokal-
nej społeczności.

– Decyzja o założeniu mun-
duru to wyraz ogromnej odpo-
wiedzialności, a ta czyni doro-

słość rzeczywistą. Kwalifikacja 
wojskowa to dobry moment by 
wykonać ten krok. W tym roku, 
przy komisjach kwalifikacyjnych 
spotkacie żołnierzy w oliwko-
wych beretach, który doradzą 
co zrobić by wziąć odpowie-
dzialność za innych zakładając 
mundur żołnierza Wojska Pol-
skiego – mówi gen. dyw. Wie-
sław Kukuła, dowódca Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

uproszczony 
sysTem naboru

Stając na komisję w jednym 
miejscu i czasie można uzy-
skać kategorię zdrowia, założyć 
ewidencję wojskową i otrzymać 
książeczkę wojskową.  Co waż-
ne, stawiennictwo na kwalifikacji 
wojskowej i uzyskanie kategorii 
zdrowia powoduje, że nie trzeba 
stawać na komisji lekarskiej przy 
podjęciu decyzji o zostaniu żoł-
nierzem.

Wojska Obrony Terytorialnej 
już od pięciu lat funkcjonują 
jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych. 
Obecnie w WOT służy ponad 32 
tys. żołnierzy. Struktury formacji 
są rozwinięte w każdym woje-
wództwie. Służba w WOT daje 
możliwość zdobycia unikalnego 
doświadczenia i kwalifikacji. Bar-
dzo ważnym aspektem służby w 
WOT, szczególnie dla młodych 
osób, jest możliwość zdobycia 
kompetencji miękkich takich 
jak praca w zespole czy kiero-
wanie ludźmi.

Wszystkich zainteresowanych 
służbą w WOT zachęcamy do 
bezpośredniego kontaktu z na-
szymi rekruterami, których z 
łatwością można znaleźć tutaj: 
https://rekruterzy.terytorialsi.
wp.mil.pl/.

płk Marek Pietrzak, 
rzecznik prasowy WOT

Saperzy z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej 
wciąż interweniują przy niewybuchach.

Podczas prac ziemnych prowadzonych na terenie 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej odnaleziono 
fragment żołnierskiego nagrobka z czasów II wojny światowej. Wojsko przekazało znalezisko do lapidarium 
miejskiego w Braniewie.

Odnaleziony fragment na-
grobka ma dość dobrze za-
chowaną płytę z imieniem 

i nazwiskiem niemieckiego żoł-
nierza. To Eduard Stegmann, 
urodzony 29.10.1914., zmarły 
02.10.1939. Na płycie też jest 
rysunek żołnierskiego hełmu. 
Czołgistom z pomocą history-
ków udało się dowiedzieć, że 
żołnierz ten pochodził z okolic 
obecnej Nowej Pasłęki, został 
ranny najprawdopodobniej na 
froncie i zmarł wskutek odnie-

sionych ran w szpitalu polo-
wym w Elblągu. Stamtąd jego 
ciało zostało zabrane   przez 
rodzinę i pochowane – jak 
należy przypuszczać – na jed-
nym z braniewskich cmenta-
rzy. A jak wiadomo, po II woj-
nie światowej poniemieckie 
cmentarze równano z ziemią, 
a płyty nagrobne często były 
wykorzystywane jako materiał 
np. do utwardzania dróg. Ten 
fragment nagrobka wraz z gru-
zem trafił kiedyś do jednostki 

wojskowej przy ul. Sikorskiego 
i leżał około 60 cm pod ziemią 
na terenie porośniętym trawą. 
Natrafiono na niego dopiero 
teraz, podczas prowadzonych 
tam prac. Nie zauważono tam 
nic więcej, ani pozostałych 
fragmentów nagrobka, ani 
ludzkich szczątków.

Znaleziskiem zainteresowali 
się członkowie Towarzystwa 
Miłośników Braniewa. Do-
wódca 9 brygady płk Sławomir 
Lidwa po uzyskaniu zgody Wo-

jewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków zdecydował o prze-
kazaniu nagrobka zaintereso-
wanym.

Jak poinformowało Towarzy-
stwo Miłośników Braniewa, 
płyta znaleziona w wojsku zo-
stanie umieszczona w lapida-
rium miejskim, wraz z kilkoma 
innymi płytami nagrobnymi 
znalezionymi w ostatnim czasie 
i dostarczonymi do Muzeum 
Ziemi Braniewskiej. 

Inf. prasowa 9BBKPanc.

Wojenna historia w nagrobnej tablicy Saperzy w akcji

W mieście, na polu albo 
na plaży, w lesie albo 
na budowie – to miej-

sca, w których można spotkać 
saperów, bo tam wciąż odnaj-
dywane są niebezpieczne po-
zostałości z czasów II wojny 
światowej. 

„Zardzewiała śmierć” – tak 
nazywane są niebezpieczne 
pamiątki po drugiej wojnie 
światowej. Pomimo upływu lat 
wciąż jest ich dużo i stanowią 
realne niebezpieczeństwo. 
W tym roku (2022) sytuacja się 
nie zmieniła. Saperzy z 9 Bra-
niewskiej Brygady Kawalerii 

Pancernej wciąż wyjeżdżają do 
różnego typu interwencji. I tak 
na przykład w styczniu „oczysz-
czali” plażę w Tolkmicku, a w 
marcu byli wezwani do miej-
scowości Jachowo, w gminie 
Lelkowo. Podczas przeszuka-
nia pola uprawnego znaleźli  50 
granatów moździerzowych (kal. 
82 mm produkcji rosyjskiej).

Wszystkie niewybuchy znisz-
czono w bezpiecznym miejscu. 
Saperzy przypominają: znala-
złeś niewybuch? Nie dotykaj! 
Nie przenoś! Zadzwoń pod 
numer alarmowy 112!

Inf. prasowa 9BBKPanc.

– Tablica została przekazana Towarzystwu Miłośników Braniewa
– Młody niemiecki żołnierz zmarł najprawdopodobniej w wyniku 
ran odniesionych w walce

Podczas przeszukania pola uprawnego w Jachowie saperzy 
znaleźli 50 granatów moździerzowych
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Prezentujemy zapis z kolej-
nych spotkań rozegranych 
w 1998 roku przez III-ligową 
wówczas Zatokę Braniewo. 

Nie było to pasmo sukcesów: 
przegrana z liderem, wygrana 
na własnym boisku, znów prze-
grana na wyjeździe w Warszawie 
i wymęczony remis.

bezskuTeczne  
przeWroTki spyry

19 września 1998 r. w Nowy 
Dworze Mazowieckim Zatoka 
doznaje porażki z liderem. Świt 
wygrywa 2:0.

Wiadomo było, że u lidera ła-
two nie będzie. Choć do drużyny 
wrócił Włodarczyk a nasze na-
stawienie było bojowe, to nie da-
liśmy rady. Przyjemne tylko było 
to, że spotkaliśmy się z Tom-
kiem Reginisem, który do 54 
min. (zmienił go Sazanowicz) 
walczył po drugiej stronie ba-
rykady. Ja z kolei mogłem sobie 

porozmawiać z moim kolegą po 
fachu, wówczas trenerem Świtu 
Jurkiem Budziłkiem.

W pierwszej połowie wyraźną 
przewagę mieli gospodarze. Jed-
nak choć mieli kilka sytuacji, to 
pudłowali. Z kolei my spora-
dycznie zagrażaliśmy bramce 
Świtu. W 39 min. przewrotką 
uderzył Spyra, ale minimal-
nie chybił. Niespodziewanie 
w  ostatniej minucie pierwszej 
połowy arbiter „lekką ręką” od-
gwizdał rzut wolny dla Świtu. Po 
krótkim rozegraniu tego stałego 
fragmentu gry Klisys wyprowa-
dza gospodarzy na prowadzenie.

W przerwie postanawiamy za-
ryzykować i spróbować zaatako-
wać. Na wiele nie pozwalali nam 
obrońcy przeciwnika. Kolejną 
przewrotką popisał się ponow-
nie Spyra, ale bez powodzenia. 
Chwilę później (75’) nowodwo-
rzanie przeprowadzili kontrę, po 
której Jałowienko na dwa tempa 

strzela nam drugą bramkę roz-
strzygającą losy spotkania.

Jak łatwo się domyśleć, po tym  
meczu spadamy w tabeli z trze-
ciego miejsca na szóste.

Zatoka wystąpiła w tym meczu  
w następującym składzie:  
Wasiewski – C. Brzeski,  
Wojciech Barnat, Misarko – Król  
(66’ D. Brzeski), Graczyk,  
Waldemar Barnat, Boros, Spyra, 
Cierlicki – Włodarczyk.

porażka oDrobioNa  
W domu

Całe szczęście, że już 29 wrze-
śnia 1998 r. wygraliśmy w Bra-
niewie 3:0 z Pogonią Lębork. 
Można powiedzieć, że były 
to szybko odrobione, ważne 
trzy punkty.

Zagraliśmy bardzo dobry 
mecz i nasze zwycięstwo nie 
podlegało dyskusji. Zwycię-
stwo podwójnie ważne, gdyż w 

Dziennik trenera. Odcinek 18 (rok 1998)

Dopingowało ich sześciuset kibiców
Przed Zatoką Braniewo przysłowiowe ciężary. Zdobycz klubu w trzech najbliższych meczach to niestety tylko jeden punkt.

perspektywie czeka nas kolejna 
trudna przeprawa, tym razem z 
pierwszoligowymi rezerwami 
Polonii  w Warszawie.

jak róWny z róWnym
4 października 1998 r. Polonia 

II Warszawa – Zatoka 3:1 (1:1). 
Bramka: Waldemar Barnat w 
12 min.

Tym razem w drużynie zabra-
kło Adama Borosa (uraz) i Ro-
berta Żuralskiego. Natomiast w 
warszawskiej drużynie wystąpiło 
kilku pierwszoligowych graczy. 
Zespół Polonii stanowili: Gubiec 
– Stańczuk, Gałuszka, Dziewic-
ki, Malinowski – Starczewski 
(78’ Michalski), Ruta, Zieliński 
(85’ Pożyczkowski), Mazurkie-
wicz – Moskal, Faliszewski.

Pomimo porażki Zatoki, w pra-
sie można było przeczytać tylko 
pochlebne dla klubu relacje. 
Tytuły tych relacji potwierdzały 
ten fakt: „Bez wstydu” lub „Am-
bicja pokonanych”.

Na potwierdzenie II trener 
polonistów stwierdził: „Zato-
ka rozpoczęła bardzo dobrze, 
osiągnęła w pierwszy kwadran-
sie wyraźną przewagę. Potwier-
dzam, że byliśmy agresywni i 
odważni, co przyniosło efekt 

w postaci zdobytej w 12 min. 
bramki przez Waldka Barnata. 
Dość zaskakujące nasze pro-
wadzenie długo nie pozostawało 
bez rewanżu. W 35 min. Mali-
nowski najwyżej wyskoczył do 
piłki zagranej z rzutu rożnego 
i było 1:1. Po przerwie ten sam 
zawodnik strzałem z 20 metrów 
nie dał szans Wasiewskiemu. 

Wynik ustalił Rafał Ruta”. Z 
kolei Jerzy Kuczyński, z reguły 
przychylny naszym występom, 
podsumował mecz słowami: 
„Mimo porażki braniewianie 
pozostawili po sobie dobre 
wrażenie w stolicy. Walczyli jak 
równy z równym, lecz tym ra-
zem szczęście sprzyjało piłka-
rzom stołecznym”.

Skład Zatoki: Wasiewski –  
C. Brzeski, Woj. Barnat, Misarko – 
Graczyk, D. Brzeski, Waldemar Barnat, 
Gawryś (85’ Nagórko), Cierlicki – 
Spyra, Włodarczyk (63’ Furtak). 

Nie chcieli przełożyć meczu
10 października 1998 r. mu-

simy zadowolić się bezbram-
kowym remisem z Dolkanem 
Ząbki. Twierdza Braniewo tym 
razem w pełni nie zafunkcjo-
nowała. Jednak ze względu na 

mnożące się w klubie proble-
my, można powiedzieć, że nie 
był to dobry wynik. Tym razem 
o różne dolegliwości zdrowotne 
uskarża się aż sześciu naszych 
zawodników. Ogarnia nas za-
skakująca ilość infekcji, co wy-
wołuje ogromny niepokój. Nie 
było wyjścia, trzeba było popro-
sić Dolkan i Warszawaski ZPN 
o przełożenie meczu.

Początkowo byliśmy przeko-
nani, że spotkamy się ze zrozu-
mieniem. Niestety, odpowiedź 
była negatywna i szybko trzeba 
było zrobić wszystko, aby nasza 
drużyna w sobotę wybiegła na 
boisko. Nasi piłkarze zachowali 
się sportowo a nawet bym po-
wiedział honorowo i odważnie. 
Na własną prośbę w meczu weź-
mie udział nie do końca zdrów 
Robert Żuralski. Pod broń zo-
stali wezwani Jacek Ptak i Ka-
rzanowicz a kilku podstawowych 
zawodników z objawami grypy 
zadeklarowało swoją grę.

Co najmniej 600 kibiców, któ-
rzy przyszli na mecz, bardzo 
dopingowało osłabioną Zatokę. 
Nasza determinacja opłacała się. 
Wywalczony remis z zespołem 
walczącym o awans do II ligi 
wstydu nie przynosi. Choć gdyby 
Maciej Spyra a potem Sebastian 
Cierlicki uderzali bardziej pre-
cyzyjnie, byłoby dużo ciekawiej. 
Dolkan miał swoje szanse, ale 
przewaga była po stronie bra-
niewian i jak stwierdził redaktor 
Kuczyński „Dolkan z najwyż-
szym trudem utrzymał remis”.

Nasza dotychczasowa zdobycz 
to 17 punktów i piąte miejsce 
w tabeli.

Drużyna Zatoki wystąpiła w tym 
trudnym meczu w następującym 
zestawieniu: Wasiewski – C. Brzeski, 
Żuralski, Wojciech Barnat, Misar-
ko – Gawryś, D. Brzeski (83’ Ptak), 
Waldemar Barnat, Graczyk, Cierlicki, 
Spyra (75’ Karzanowicz). 

Lech Strembski

Drużyna Zatoki Braniewo, rok 1998
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Tabela III ligi


