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Niespodzianki nie było,
zgodnie z przewidywaniami
Jerzy Śnieg ponownie zo-
stał wybrany na przewodni-
czącego Rady Powiatowej
Sojuszu Lewicy Demokra-

tycznej. Wyboru dokonano
w trakcie VI Zjazdu Powia-
towego tej partii, który po-
przedza kolejne ważne
zjazdy lewicy – wojewódzki
i krajowy. Szef struktur po-

wiatowych SLD nie wyklu-
czył, że w trakcie zjazdu po-
morskiego, może się ubie-
gać o stanowisko przewod-
niczącego. Wśród uczest-
ników zjazdu panowała

opinia, że Śnieg może być
faworytem kwietniowych
wyborów wojewódzkich
władz partii. 
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Wybory na lewicy
Jerzy Śnieg nadal rządzi w kwidzyńskim SLD

W najbliższych tygodniach
szeregi bezrobotnych mogą
zasilić kolejni mieszkańcy
naszego powiatu. Kwidzyń-
ski Jabil zapowiedział, że
nie przedłuży umów z 600
pracownikami. To kolejna
fala zwolnień w elektronicz-
nym koncernie, który
zmniejsza zatrudnienie wła-
ściwie od początku kryzysu. 

Obecnie o swoje miejsca

pracy najbardziej muszą się

obawiać pracownicy zatrud-

nieni na tzw. umowach śmie-

ciowych przez agencje pracy

tymczasowej. Z wieści, które

do nas docierają, wynika bo-

wiem, że związki zawodowe

porozumiały się z zarządem

firmy i pracownicy zatrudnieni

bezpośrednio przez Jabil nie

będą zwalniani dopóty, dopó-

ki w fabryce będą zatrudniani

pracownicy „agencyjni”. Jed-

nak i oni muszą się liczyć ze

zmianą stanowiska. Zarząd

negocjuje również ze związka-

mi ewentualne zmniejszenie

wynagrodzenia. 

Problemy Jabila rozpoczęły

się krótko po pierwszej fali

kryzysu. Wtedy firma zapo-

wiedziała zwolnienie 800 pra-

cowników, ale wkrótce potem

znów zaczęła przyjmować

do pracy, bo pozyskała no-

wych klientów i rozpoczęła

produkcję paneli fotowoltaicz-

nych. Niestety wkrótce i ten

sektor dopadł kryzys, ponie-

waż rządy Wielkiej Brytanii

i Niemiec wycofały się z do-

płat do urządzeń z sektora

Zielonej Energii, a to właśnie

firmy z tych krajów były głów-

nymi odbiorcami paneli, kon-

werterów i mierników produ-

kowanych w Jabilu. 

Spadająca liczba zamó-

wień i konieczność ogranicza-

nia kosztów zmusiły firmę

do stopniowego zmniejszania

zatrudnienia. Niedawno w fir-

mie pracowało nieco po-

nad 2,5 tys. pracowników,

więc po zapowiedzianych

zwolnieniach liczba pracowni-

ków spadnie do ok. 2 tys.

Jabil zwolni
600 osób
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Tytuł „Debiuty, czyli
wszystko od nowa” naj-
lepiej wskazuje cha-
rakter koncertu, który
odbędzie się 28 marca
w auli I Liceum Ogólno-
kształcącego w Kwi-
dzynie. 

Na scenie po raz

pierwszy zaprezentują

się nowi wokaliści z Klu-

bu Dobrej Piosenki. To

kolejna grupa, która szli-

fuje swój talent

pod okiem Mieczysława

Dzikowskiego. Po prostu

niemal co roku kolejni

wychowankowie Klubu

dostają się na studia,

a ich miejsce zajmują

nowi młodzi-zdolni. 

– Można powiedzieć, że co

jakiś czas zaczynamy wszyst-

ko od nowa – tłumaczy Mie-

czysław Dzikowski. 

Tym razem w auli „stare-

go” ogólniaka zaprezentuje

się pięcioro wokalistów: Ni-

kola Bogusławska, Michali-

na Chmielecka, Martyna

Chojnacka, Paulina Ryś

i Karol Wasilczuk. Łączni-

kiem pomiędzy nowym,

a „starym” pokoleniem wy-

chowanków klubu będzie

Alicja Bielecka. Uczestnicz-

ka Giełdy Piosenki Poetyc-

kiej „Wieczorne Nastroje”

tym razem wystąpi w roli

konferansjerki. W tej roli

wspierać ją będzie Mieczy-

sław Dzikowski, a występu-

jącym akompaniować bę-

dzie, jak zawsze, Marcin

Sawicki. 
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Szpital Specjalistyczny
w Prabutach zostanie sko-
mercjalizowany. Zarząd
województwa już podjął
decyzję o przekształceniu
placówki w spółkę, ale
uchwałę w tej sprawie mu-
si jeszcze przyjąć pomor-
ski sejmik. Ma to nastąpić
w ciągu kilku najbliższych
tygodni. 

Prabucki szpital przez wie-

le lat był niedoinwestowany

i niemal tonął w długach.

W pewnym momencie sięga-

ły one 25 mln zł. Nieremonto-

wane od wielu lat pawilony

dawnego sanatorium prze-

ciwgruźliczego wcale jednak

nie odstraszały pacjentów, bo

atutem prabuckiej placówki

od wielu lat są świetni fa-

chowcy. Pacjenci zawsze też

chwalili sobie miłą obsługę.

Dlatego wielu z nich, również

tych z Kwidzyna, gdy miało

wybór, wolało skorzystać

z opieki w Prabutach zamiast

w szpitalu powiatowym. Z te-

go zdawali sobie sprawę na-

wet kolejni dyrektorzy pla-

cówki w Kwidzynie, np. obec-

ny senator Leszek Czarnobaj,

który gdy tylko objął to stano-

wisko, zapowiadał ocieplenie

wizerunku, za wzór stawiając

szpital w Prabutach. 

Zwłaszcza, że w ostatnich

latach sytuacja Szpitala Spe-

cjalistycznego stale się po-

prawiała. Długi powoli, ale

jednak topniały, szpitalne od-

działy były remontowane,

a do tego dyrektorowi Pawło-

wi Chodyniakowi, udało się

pozyskać sporo środków

na zakup nowoczesnego

sprzętu. Najpierw do Prabut

trafił nowoczesny wideobron-

choskop, który kosztował

ok. 500 tys. zł, a potem 16-

rzędowy tomograf marki To-

shiba warty ponad 2 mln zł.

W promieniu kilkudziesięciu

kilometrów żaden inny szpi-

tal nie ma takiego urządze-

nia. Tomokomputer jest też

wzbogacony o specjalną

przystawkę do robienia zdjęć

klatki piersiowej, ale to nie

dziwi, bo w ostatnich latach

to właśnie torakochirurgia

(chirurgia klatki piersiowej)

stała się specjalnością pra-

buckiego szpitala. 

Równolegle, dzięki unijnej

dotacji, udało się wyremon-

tować pracownię rentgenow-

ską, a potem przyszła kolej-

na fala zakupów. Do Prabut

trafił nowoczesny ultrasono-

graf Aloka Alpha 7 oraz

echoendoskop terapeutycz-

ny, który wzbogacił pracow-

nię endoskopową. Doposa-

żono również inne pracow-

nie. Dla histopatologicznej

zakupiono stację do zatapia-

nia tkanek oraz automatycz-

ne urządzenie do barwień

immunohistochemicznych.

Pierwsze z tych urządzeń

w sposób znaczący ułatwia

wykonywanie przekrojów hi-

stopatologicznych. Teraz

na badania czeka się krócej,

a ich wyniki są bardziej do-

kładne. Natomiast drugie

urządzenie zwiększa możli-

wości precyzyjnego określe-

nia typu nowotworu.

Szpital dokonał również

wielu mniejszych zakupów.

Na salę operacyjną trafiły

m.in. lampy ledowe, wieża

z torem wizyjnym oraz moni-

tor wysokiej rozdzielczości

do przeprowadzania wideoto-

rakoskopii oraz zabiegów la-

paroskopowych. Zakupiono

także automatyczną myjnię

do mycia narzędzi. 

Wszystkie zakupy znacz-

nie poprawiły jakość usług

oferowanych przez szpital,

ale problemem wciąż są dłu-

gi sięgające kilkunastu milio-

nów. Przekształcenie szpita-

la w spółkę pomoże jednak

umorzyć sporą część zobo-

wiązań, może nawet połowę.

Poza tym na razie zmieni się

niewiele, bo właścicielem

spółki będzie samorząd wo-

jewództwa. Spółka ma także

stać się właścicielem wszyst-

kich budynków. 

Prabucki szpital będzie spółką

Komercjalizacja, to szansa na zmniejszenie zadłużenia
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� BBMMSS, ul. Staszica 23a
� CCeennttrruumm  bbuuddoowwllaannee  TTEEXX 22
ul. Hallera 32
� CCeennttrruumm  BBuuddoowwllaannee  TTrrooppss
ul. Kościuszki 
� CCeennttrruumm  TTwwóórrcczzeejj  ZZaabbaawwyy
GGaammmmaa, ul. Grunwaldzka 1
� CCeennttrruumm AAGGDD
ul. 15 sierpnia
� CCiittttyy  PPiizzzzaa, 
ul. Grudziądzka 22
� DDeelliikkaatteessyy  GGSS,,  
Mareza, ul. Długa 5
� DDeelliikkaatteessyy  UU MMaarrcciinnaa,,
Mareza ul. Długa 1a
� DDeennaallii  CCaaffee,,  
ul. Piłsudskiego 9/1
� GGrraanndd  CCaaffee, ul. Tęczowa 1
� HHiippeerrmmaarrkkeett  CCaarrrreeffoouurr,
ul. 3 maja 26
� HHiippeerrmmaarrkkeett  IInntteerrmmaarrcchhee,
ul. Szeroka 26
� HHuurrttoowwnniiaa  eelleekkttrryycczznnaa
Bychowo, ul. Toruńska 
� KKaawwiiaarrnniiaa  CCooffccee  TTooffffee
ww CCKKJJ, ul. 11 listopada 13
� KKoommffoorrtt,, ul. Mickiewicza
� KKuullkkoollaannddiiaa, 
ul. Kopernika 25g
� MMaarrkkeett  ssppoożżyywwcczzyy  SSppoołłeemm,
ul. Długa 
� MMeebbllee  zz NNiieemmiieecc, 
ul. Kopernika 25G 
� PPiieekkaarrnniiaa  DDuubbaass, 
ul. Chopina 16
� PPiieekkaarrnniiaa  RRoocchhnnaa, 
ul. Batalionów chłopskich 56
� PPiieekkaarrnniiaa//CCuukkiieerrnniiaa
ul. Kopernika 23b (przy rynku)
� PPoolloommaarrkkeett, ul. Brzechwy 
� SSaamm  uu EEwwyy,,  DDHH  KKooppeerrnniikk
� SSkklleepp  KKaasspprroo, 
ul. Kasprowicza 26
� SSkklleepp  mmlleecczzaarrsskkii, 
ul. Batalionów Chłopskich 
� SSkklleepp  mmoottoorryyzzaaccyyjjnnyy  
GGoorrddoonn, ul. Dębowa 2
� SSkklleepp  oobbuuwwnniicczzyy  IIbbiiss, 
ul. Toruńska 23f
� SSkklleepp  ooggrrooddnniicczzyy  EE..  KKoogguutt,
Mareza ul. Długa 1b 
� SSkklleepp  ssppoożżyywwcczzyy  FFiilliippiiaakk,
ul. Malborska 1
� SSkklleepp  ssppoożżyywwcczzyy  GGrrzzeeśś,
ul. Wschodnia 10 (nowa
Podkowa)
� SSkklleepp  ssppoożżyywwcczzyy  OOlleekk, 
ul. Toruńska 3/2
� SSkklleepp  ssppoożżyywwcczzyy  PPiiaassttoowwsskkii,,
ul. Piastowska 17
� SSkklleepp  ssppoożżyywwcczzyy  SSppoołłeemm,
ul. Braterstwa Narodów
� SSkklleepp  ssppoożżyywwcczzyy  SSppoołłeemm,
ul. Toruńska 3
� SSkklleepp  ssppoożżyywwcczzyy  UU ŚŚlliiwwyy,
Korzeniewo 
� SSkklleepp  ssppoożżyywwcczzyy  WWiiśśnniieewwsskkii, 
ul. Podjazdowa 8
� SSkklleepp  wwaarrzzyywwnniicczzyy
ul. Toruńska
� SSuuppeerrmmaarrkkeett  SSttookkrroottkkaa,
ul. Kamienna 13

Nowe pokolenie w Klubie Dobrej Piosenki

Debiuty, czyli wszystko od nowa

� ZZaalleessiioonnyy  sszzppiittaall  ww mmiieejjssccuu  ppiiaasskkoowwyycchh  nniieeuużżyyttkkóóww
Tereny, gdzie dziś mieści się szpital, w XIX wieku były piaskowymi nieużytkami. Zalesił je prabucki radca
zdrowia dr Krause w drugiej połowie tamtego stulecia. Do dziś na terenie szpitala znajduje się budynek
dawnej leśniczówki z pamiątkową tablicą opisującą w języku niemieckim czyny tego prabucianina.
Zresztą od początku XX wieku miejsce to było zwane Doktor Wald, czyli Lasem Doktora. 
W drugiej połowie lat 20–tych ubiegłego wieku władze Niemiec postanowiły wybudować w prowincji
Prusy Wschodnie nowoczesny zakład psychiatryczny. Wybór padł na Prabuty, choć chętnych było znacz-
nie więcej. Budowa trwała w latach 1928–1932, a placówka nazwana Prowincjonalnym Zakładem
Leczniczo–Opiekuńczym dla osób umysłowo chorych, mogła pomieścić 2000 pacjentów. W 1939 roku
zakład został zlikwidowany. Pacjenci w cięższym stanie zostali zamordowani w Lesie Kabackim, a lżej
chorzy zostali przeniesieni do szpitala w Kocborowie. Po wojnie, w 1946 roku podjęto decyzję odbudo-
wy kompleksu budynków i założeniu tam Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego.
W 1993 roku ma bazie Sanatorium powstał Specjalistyczny Pneumologiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej, który w 2000 roku został przekształcony w Szpital Specjalistyczny. 

MMaalloowwnniicczzeeggoo  ppoołłoożżeenniiaa  pprraabbuucckkiieemmuu  sszzppiittaalloowwii  mmoożżee  ppoozzaazzddrroośścciićć  wwiieellee  hhootteellii
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Śnieg nadal rządzi lewicą

Jerzy Śnieg nadal będzie

przewodniczył Radzie Po-

wiatowej Sojuszu Lewicy De-

mokratycznej. To najważ-

niejsza decyzja VI Zjazdu Po-

wiatowego tej partii, który

w minioną sobotę odbył się

w kwidzyńskiej restauracji

„Miła”. Gościem specjalnym

zjazdu był Leszek Aleksan-

drzak, wiceprzewodniczący

klubu parlamentarnego SLD

i Rady Krajowej partii. 

W sobotnim zjeździe

miało wziąć udział 100

członków partii wybranych

przez koła terenowe, ale

ostatecznie uczestniczyło

w nim 78 delegatów.

Po wyborze przewodniczą-

cego obrad, którym został

Antoni Barganowski i za-

twierdzeniu składu kilku

komisji zjazdowych, Jerzy

Śnieg przedstawił sprawoz-

danie z działań terenowych

struktur partii w okresie

od poprzedniego zjazdu.

Zarówno on, jak i występu-

jący później członkowie

SLD wiele mówili również

o przyszłości. 

– Przed nami ważne wy-

zwania. Za rok odbędą się

wyboru do Parlamentu Euro-

pejskiego, a za dwa lata wy-

bory samorządowe – mówił

przewodniczący Rady Po-

wiatowej SLD. 

Receptą na poprawę no-

towań partii ma być m.in.

uważniejsze wsłuchiwanie

się w problemy obywateli

i położenie większego naci-

sku na sferę gospodarczą.

Choć w skali kraju SLD

przeżywa ostatnio spory

kryzys i wciąż liże rany

po klęsce w ostatnich wy-

borach parlamentarnych,

to w powiecie kwidzyńskim

partia ma się o wiele lepiej.

Po ostatnich wyborach sa-

morządowych sojusz współ-

rządzi powiatem wspólnie

z Platformą Obywatelską.

Włodzimierz Dawidowski

jest w zarządzie powiatu,

a sam Śnieg objął funkcję

przewodniczącego Rady

Powiatu. W wyborach par-

lamentarnych w naszym

powiecie Sojusz też zebrał

więcej głosów, niż w skali

kraju, czy województwa.

Wrażenie robi również licz-

ba członków partii w na-

szym powiecie. W 10 ko-

łach terenowych skupio-

nych jest łącznie po-

nad 400 członków.

– Nigdzie indziej SLD nie

ma tak mocnej i licznej or-

ganizacji powiatowej i za to

należą się wam wielkie bra-

wa – przyznał Leszek Alek-

sandrzak. 

Aleksandrzak to szef wiel-

kopolskich struktur SLD.

Przez dwie kadencje był sta-

rostą kaliskim (1998-2006),

a od 2007 roku zasiada

w Sejmie. Choć do niedaw-

na był postacią raczej mało

znaną, to w ostatnim czasie

jego notowania idą wyraźnie

w górę, bo wybrano go za-

równo na wiceprzewodni-

czącego Rady Krajowej, jak

i na wiceprzewodniczącego

klubu parlamentarnego.

Po dyskusji na temat przy-

szłości partii wybrano nowe

władze Rady Powiatowej.

Niespodzianek nie było

i przewodniczącym, na kolej-

na kadencję, wybrany został

Jerzy Śnieg, który nie miał

żadnego kontrkandydata. 

Zjazd powiatowy to było

preludium do kolejnych

ważnych wydarzeń, jakie

czekają lewicę w najbliż-

szym czasie. Niebawem od-

będzie się zjazd wojewódz-

ki, a potem krajowy. Tam

również będą wybierane

nowe władze. 

– Wielu kolegów zachęca

mnie bym kandydował

na przewodniczącego woje-

wódzkich struktur partii,

ale jeszcze nie podjąłem

decyzji w tej sprawie.

Chciałbym jednak od razu

zadeklarować, że nawet je-

śli zostałbym wybrany, to

nie zrezygnuję z mojej do-

tychczasowej działalności

w Kwidzynie, ze spółdzielni

i organizowanych przez nią

turniejów piłki nożnej – za-

powiedział Śnieg. 

Reklama

� PPoolliittyykkaa  ww  rreessttaauurraaccjjii
Restauracja „Miła” powinna chyba zmienić nazwę na
„Polityczna”. Oczywiście wszystko za sprawą tego, że upodobały
ją sobie partie polityczne. To zazwyczaj w „Miłej” odbywają się
nie tylko zjazdy powiatowe Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale
i wieczory wyborcze Platformy Obywatelskiej. Na pewno atutem
restauracji jest duża sala, która może pomieścić liczne grono
sympatyków przeróżnych partii, ale może magnesem jest sama
nazwa wpływająca na złagodzenie politycznych obyczajów.
Klimat do politycznych debat jest tam widać dobry.   

W poprzedni weekend Kwi-
dzyn startował w turnieju
miast rozgrywanym w ra-
mach popularnego teletur-
nieju „Jaka to melodia?”. 

Tytuły piosenek zgadywał

Dariusz Szwangruber, ale towa-

rzyszyła mu liczna reprezenta-

cja mieszkańców. Wśród oko-

ło 70 osób, które pojechały

do Warszawy, był również bur-

mistrz Andrzej Krzysztofiak. 

Specjalne odcinki programu

emitowane są zawsze w nie-

dzielę, a Kwidzyn został zakwa-

lifikowany do jednego z nich

dzięki staraniom Jarosława

Goldera, dyrektora Państwo-

wej Szkoły Muzycznej w Kwi-

dzynie. Dlatego do Warszawy

pojechała szkolna orkiestra,

ale towarzyszyli jej również kibi-

ce MMTS, członkowie bractwa

rycerskiego, tancerze z klubu

Progress i członkowie Pokojo-

wego Patrolu z Uniwersytetu

Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy z podkwidzyńskiego

Szadowa. To była naprawdę

mocna reprezentacja Kwidzy-

na. Wszyscy mieli okazję zrobić

sobie pamiątkowe zdjęcie

z Robertem Janowskim, pro-

wadzącym teleturniej nieprze-

rwanie od 15 lat. 

Pierwsze skrzypce grał jed-

nak Dariusz Szwangruber, który

nieprzypadkowo reprezentował

nasze miasto. W programie „Ja-

ka to melodia?” startował już

po raz 12, po raz pierwszy 9 lat

temu. W „normalnych” odcin-

kach triumfował pięciokrotnie,

ale w specjalnym ta sztuka się

nie udała. Wprawdzie udało się

ograć reprezentantkę Olsztyn-

ka, ale do finału awansował

przedstawiciel Łodzi. 

Jednak kwidzynianie pozo-

stawili po sobie dobre wraże-

nie, a orkiestra ze szkoły mu-

zycznej miała nawet okazję

wykonać na scenie jedną z od-

gadniętych piosenek. 

Kwidzyn
w
telewizji Powiatowy szef partii rozważa kandydowanie na szefa SLD na Pomorzu
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Nadeszła wiosna i wszyst-
ko wokół nas budzi się
do życia, więc i my posta-
nowiliśmy „obudzić” nasz
cykl TOP 10. Tym razem
stworzyliśmy nasz ranking
miejsc najlepszych na wio-
senne spacery. Staraliśmy
się spojrzeć na to z szer-
szej perspektywy, dlatego
niektóre proponowane
miejsca i trasy są dobre
dla zapalonych piechurów,
ale i nieco bardziej leniwi
znajdą tu coś dla siebie.

11..  NNaajjlleeppsszzyy  nnaa ssppaacceerr

jjeesstt......  nnaassyypp  kkoolleejjoowwyy

Cisza, spokój i zapierające

dech w piersiach widoki – to

wszystko mamy zagwaran-

towane w trakcie spaceru

dawną trasą kolejki wąsko-

torowej. Spacer można za-

cząć w okolicach ulicy Karo-

wej, w miejscu, gdzie kiedyś

stała popularna budka z pi-

wem, ale można go rozpo-

cząć w kilku innych miej-

scach, np. schodząc w dół

dawnego cmentarza przy ul.

Hallera lub parku przy Szko-

le Podstawowej nr 5. Niemal

w każdym miejscu tej trasy

będziemy mogli podziwiać

dolinę Liwy, a przy dobrej wi-

doczności dostrzeżemy rów-

nież Wisłę. Wokół możemy

też podpatrywać rozkwitają-

ce ogródki działkowe,

a po jakimś czasie na hory-

zoncie pojawi się zamek. To

trasa świetna nie tylko

na spacer, ale i na przejażdż-

ki rowerowe.

22..  NNiiee  ttyyllkkoo  ddllaa  mmiiłłoośśnniikkóóww

zzwwiieerrzząątt

Świetnym celem spacerów

są oczywiście Tereny Rekre-

acyjno-Wypoczynkowe Miło-

sna. Z centrum jest tam dość

daleko i długo trzeba iść

przez miasto, a w lesie wiele

do życzenia pozostawia rów-

nież leciwy chodnik, ale póź-

niejsze atrakcje zrekompen-

sują wcześniejsze niedogod-

ności. Po przekroczeniu

bram Miłosnej najpierw mo-

żemy podziwiać zwierzęta

w minizoo (m. in. lamy, bydło

stepowe, kozy, dziki, świnki

wietnamskie, wiele gatun-

ków ptactwa), a potem od-

wiedzić otwarte dla wszyst-

kich stajnie pełne koni. Mo-

żemy również przyglądać się

treningom jeździeckim,

a przy odrobinie szczęścia

trafimy na zawody. Atutem

jest również bar, w którym

można się posilić. 

33..  PPiikknniikk  nnaadd LLiiwwąą

Wśród mieszkańców

wschodniej części miasta

popularnym miejscem spa-

cerów są tereny rekreacyj-

ne nad Liwą. Jest tam sporo

miejsca, by rozłożyć koc

i urządzić piknik, a w pobli-

żu znajdziemy także plac

zabaw dla dzieci oraz bo-

iska sportowe do piłki noż-

nej i tenisa. Atrakcją jest

również mały mostek na Li-

wie, z którego można rzu-

cać kamyczki lub puszczać

statki. Docelowo władze

miasta chciałyby w tym

miejscu spiętrzyć rzekę

i urządzić kąpielisko, ale to

dość kosztowne przedsię-

wzięcie, więc i perspektywa

realizacji odległa. 

44..  SSttrrzzeellnniiccaa  iiddeeaallnnaa

nnaa ooggnniisskkoo  lluubb  ggrriillllaa

Najwięcej ciekawych

miejsc na wiosenny wypo-

czynek oferują lasy wokół

Miłosnej, więc i my mamy

kolejną propozycję z tamtej

okolicy. Tym razem jest nią

strzelnica. Wyremontowany

jakiś czas temu obiekt czę-

ściej niż strzelcom służy bo-

wiem miłośnikom ognisk

i grillowania. Można tam

spotkać przede wszystkich

ludzi młodych. Do wyboru

jest kilka miejsc pikniko-

wych, a w okolicy łatwo zna-

leźć chrust. Żeby jeszcze mi-

łośnicy motocrossu wybrali

sobie inne miejsce na swoje

popisy, byłoby idealnie.

55..  SSppaacceerr  ww ppiięękknnyycchh  ookkoo--

lliicczznnoośścciiaacchh  hhiissttoorriiii

Jeśli ktoś nie przepada

za przyrodą, ale jednak chce

pospacerować lub po prostu

posiedzieć w ciekawym oto-

czeniu, polecamy spacer

na kwidzyńską Starówkę,

a dokładniej na Plac Jana

Pawła II. W upalne dni moż-

na się tam ochłodzić, zajmu-

jąc miejsce w pobliżu fon-

tanny, a przy okazji można

zwiedzić Kryptę Mistrzów

lub Muzeum Zamkowe.

Miejsce jest jednak dość

uczęszczane, więc spokoju

należy szukać kilkadziesiąt

metrów dalej, np. w niewiel-

kim parku przy gdanisku. 

66..  PPaarrkk  iiddeeaallnnyy  ddllaa  nnaasszzyycchh

ppoocciieecchh

W Kwidzynie mamy kilka

niezbyt dużych parków, ale

życiem najbardziej tętni ten

koło Szkoły Podstawowej

nr 5. Wybierają go zwłasz-

cza rodziny z małymi dzieć-

mi, bo w centrum parku

urządzono plac zabaw. Do-

datkową atrakcją jest rów-

nież fontanna. Niestety dol-

ną część parku upodobali

sobie amatorzy tanich win

i innych trunków, więc tam

lepiej się nie zapuszczać.

Zwłaszcza z dziećmi, bo

alejki pełne są szkieł. 

77..  PPiieekkaarrnniiaakk  ddoobbrryy  nniiee  ttyyll--

kkoo  nnaa ggrrzzyybbyy

Mieszkańcy osiedli Baj-

kowego i Piastowskiego

oraz inni zaprawieni w bo-

jach piechurzy mogą się

wybrać na spacer do le-

śnictwa Piekarniak. Tamte

strony znają zwłaszcza je-

sienni grzybiarze, ale i wio-

sną warto się tam wybrać.

Wystarczy wyruszyć z Kwi-

dzyna w stronę Kamionki

i niedaleko za miastem

skręcić w prawo. Podziwiać

tam można nie tylko pięk-

ny las, ale i młyny nad Li-

wą, a jeśli ktoś zapuści się

głębiej, to natrafi na pozo-

stałości po wojskowym po-

ligonie. 

88..  JJeeśśllii  nnaadd WWiissłłęę,,  ttoo  ttyyllkkoo

rroowweerreemm

Królowa polskich rzek pły-

nie raptem 5 km od Kwidzy-

na, więc nie mogło jej za-

braknąć w naszym zestawie-

niu. Pieszą wyprawę do Ko-

rzeniewa raczej jednak odra-

dzamy, bo spacer chodni-

kiem w monotonnym, rów-

ninnym krajobrazie jest ma-

ło atrakcyjny, ale wycieczka

rowerowa, to już coś zupeł-

nie innego. W Korzeniewie

można się przeprawić pro-

mem na drugi brzeg Wisły

lub skierować się w stronę

Lipianek, gdzie atrakcją jest

budowa mostu.

99.. II zznnóóww  wwrraaccaammyy  nnaa MMiiłłoo--

ssnnąą  

Kolejnym godnym polece-

nia miejscem w lasach wo-

kół Miłosnej jest trasa

wzdłuż nasypu kolejowego,

którym kiedyś mogliśmy do-

jechać w stronę Kisielic. Że-

by tam dotrzeć, za stacją Or-

lenu trzeba skręcić w prawo

w ulicę Zamiejską. Trasa

równie dobrze nadaje się

na piesze spacery, ale jesz-

cze bardziej chwalą ją sobie

miłośnicy rowerów. 

1100..  WWiięęcceejj  nniiżż  aarreennaa  ssppoorr--

ttoowwaa

Z początkiem wiosny ży-

ciem zaczyna tętnić również

kwidzyński stadion. I to nie

tylko za sprawą sportowców,

bo ten obiekt dla wielu jest

również celem spacerów.

Atrakcji tam nie brakuje.

Oprócz licznych boisk do gier

różnych jest tam również spo-

ry plac zabaw, a także sporo

ławeczek przy głównej alejce

i przy torach do gry w bocce.

Szkoda, że nie ma ich na po-

lu do minigolfa, które wraz

z nastaniem wiosny zamienia

się w piękną łąkę. 

TOP 10 – Najlepsze miejsca na spacer

� PPoopprrzzeeddnniiee  ooddcciinnkkii
ccyykklluu  TTOOPP  1100
TOP 10 produktów z Kwidzyna
TOP 10 ambasadorów kultury
TOP 10 najważniejszych
wydarzeń 2011 roku
TOP 10 produktów
turystycznych naszego
powiatu
TOP 10 antywizytówek
Kwidzyna
AArrcchhiiwwaallnnee  nnuummeerryy  ssąą  jjeesszzcczzee
ddoossttęęppnnee  ww  nnaasszzeejj  rreeddaakkccjjii
pprrzzyy  uull..  BBrraatteerrssttwwaa  NNaarrooddóóww
5577//44  

SSppaacceerr  nnaassyyppeemm  kkoolleejjoowwyymm  ppoo wwąąsskkoottoorróówwccee  ooffeerruujjee  wwiieellee  cciieekkaawwyycchh  wwiiddookkóóww
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KKuuppuujj  ww KKwwiiddzzyynniiee
W cieniu gorącej polemiki

nad uchwałą Rady Miasta otwierają-

cą możliwość budowy w Kwidzynie

sklepów o powierzchni powy-

żej 2000m2, 14 marca zaczęło dzia-

łalność megacentrum handlowe

w Grudziądzu. Obiekt zlokalizowany

w centrum miasta, powierzchnia li-

czona w hektarach, słowem praw-

dziwa świątynia komercji i globaliza-

cji. Po prostu ohyda, przynajmniej

zdaniem części środowisk protestu-

jących przeciw powstaniu podobne-

go obiektu w naszym mieście. Są-

dząc jednak po ilości Kwidzynian,

których można było spotkać

na otwarciu grudziądzkiej galerii,

kwestionowane przez radnego PiS

wyniki sondaży badających poparcie

mieszkańców naszego miasta dla

budowy podobnego obiektu, zdecy-

dowanie nie mijały się z prawdą.

Po raz kolejny okazało się, że na za-

kupy jeździmy poza Kwidzyn, a tytu-

łowe hasło zachęcające do popiera-

nia lokalnego handlu, pozostaje

w sferze życzeń. Akcja zachęcająca

do promowania lokalnego handlu

przeszła zresztą bez echa, a jakąkol-

wiek korzyść odniósł z niej chyba tyl-

ko organizator. Może rzeczywiście

sposobem na nie wywożenie pienię-

dzy i pracy z Kwidzyna jest powsta-

nie dużego obiektu handlowego

o zróżnicowanej ofercie? Pewnie ko-

lejną korzyścią z takiej sytuacji było-

by naturalne obniżenie cen w skle-

pach zmuszonych do podjęcia

ostrzejszej konkurencji. No ale aku-

rat tym nie ma się co przejmować,

bo niby komu może zależeć na obni-

żaniu cen – chyba tylko klientom,

a to przecież żaden argument.

PPuucchhaarr  nniiee  ddllaa  uubbooggiicchh
O tym, że piłka nożna do najtań-

szych sportów nie należy nie trzeba

chyba nikogo przekonywać. Ceny za-

wodników w ekstraklasowych klu-

bach, honoraria działaczy czy wresz-

cie pieniądze jakie wydajemy na or-

ganizację EURO 2012, jasno pokazu-

ją, że aby kopać piłkę na jakimś po-

ziomie, trzeba mieć sporo kasy. No

właśnie, na jakimś poziomie, bo trud-

no mówić o czymś takim w przypad-

ku V-ligowego Rodła Kwidzyn. O pie-

niądzach zresztą też. Klub jest biedny

jak mysz kościelna i to boleśnie wi-

dać na każdym kroku. Niedzielny

mecz Rodła z Pomezanią Malbork,

który miał być rozegrany w ramach

Pucharu Polski, trzeba było oddać

walkowerem, bo gospodarza nie było

stać na zorganizowanie imprezy. Poli-

cja uznała, że mecz pomimo tego, że

miał się odbyć bez udziału kibiców

Pomezanii wypełnia kryteria imprezy

masowej, a więc potrzebne jest za-

bezpieczenie medyczne i przede

wszystkim ochrona. Obciach na całe-

go. Nie dość, że Rodło nie dało rady

wysupłać 7-8 tysięcy na ochronę, to

jeszcze kibice obu drużyn stracili

pierwszą od lat możliwość solidnego

pookładania się po ryjach, a oto prze-

cież głównie chodzi. Na widowisko

sportowe i tak trudno było liczyć, ale

walki kiboli mogły być spektakularne. 

UUjjaarraannii  rreenncciiśśccii
Już jakiś czas temu lokalne media

obiegła wiadomość o wyborach uzu-

pełniających do Rady Gminy Ryjewo,

które wygrał Jerzy Luty (wybory, no-

men omen odbyły się w lutym). Uwagę

dziennikarzy przykuły wówczas proble-

my ze spłatą zobowiązań finansowych,

jakie wobec Powiatowego Urzędu Pra-

cy miał mieć nowo upieczony radny.

Nam dużo bardziej malowniczy wyda-

je się inny wątek. Pan Luty, jak mało

kto, opanował sztukę transferu poli-

tycznego czyli zmiany barw partyjnych.

W przeszłości był aktywnym człon-

kiem SLD, z którego list przez lata

konsekwentnie kandydował do róż-

nych organów samorządowych (był

nawet radnym w gminie Ryjewo). Po-

tem przyszedł czas na flirt z Samo-

obroną, który nie przyniósł efektów,

jako że cała formacja mocno wów-

czas już podupadała. Podobno męż-

czyzna, podobnie jak wino, dojrzewa

z wiekiem, więc nikogo nie zdziwiło,

kiedy Luty objawił się jako kandydat

do Sejmiku z list partii emerytów i ren-

cistów. Ten zabieg również nie przy-

niósł sukcesu, więc Luty wyciągnął

wnioski i postawił na partię o śwież-

szym wizerunku, która ubiegłej jesieni

przebojem wdarła się na polityczne

salony. W ten sposób Ruch Poparcia

Palikota, co prawda w wyborach uzu-

pełniających, zyskał pierwszego repre-

zentanta w lokalnym samorządzie.

A mówią, że ta partia lansująca legali-

zację marihuany może liczyć tylko

na młodzież. Nieprawda. Jak widać

starsi też lubią sobie poużywać. 

LLeeppiieejj  ppóóźźnnoo  nniiżż  wwccaallee
Pisaliśmy już w tym numerze,

że 11 marca w popularnym teletur-

nieju muzycznym wzięła udział silna

reprezentacja Kwidzyna. Występ ni-

czego sobie, ale do gustu najbardziej

przypadł nam transparent promują-

cy nasze miasto, który dumnie pre-

zentowali uczestnicy pod wodzą sa-

mego burmistrza. Dobrze znana

nam grafika, stylizowany herb mia-

sta i napis: „Kwidzyn – Miasto mi-

strzów”. Hasło promocyjne zgłoszone

w ubiegłorocznym konkursie przez

panią dr Justynę Liguz z Pracowni

Regionalnej KCK. Naszym zdaniem

bardzo udane hasło, znajdujące licz-

ne nawiązania do znanych Kwidzy-

nian, łatwe w opracowaniu graficz-

nym i w potencjalnym rozwinięciu.

Ubiegłego lata władze miasta posta-

wiły jednak na zbitkę dwóch haseł:

„Kwidzyn – miasto Twoje i moje. Na-

jeżdżaj nas śmiało”. Sądząc po burzy,

która rozpętała się wówczas na lo-

kalnych forach internetowych miesz-

kańcom zdecydowanie bardziej

do gustu przypadła propozycja z mi-

strzami, ale władze miasta pozosta-

ły nieugięte i na 30 billboardach lan-

sowaliśmy się zaproszeniem

do śmiałego najazdu. Padały wtedy

liczne głosy oburzenia, zarzuty, że

hasło jest nieczytelne i wręcz głupie,

a władze są aroganckie i w ogóle nie

liczą się z opinią mieszkańców. Jak

to się nie liczą? Liczą się i to bardzo,

jak pokazał sam burmistrz w ogól-

nopolskiej telewizji, a że późno? Le-

piej późno niż wcale.

Stronniczy przegląd  ygodniatIV

� PLUS
Z i m a  o b e s z ł a  s i ę
w t y m  r o k u  z n a m i  ł a -
s k a w i e ,  w i ę c  n a d r o -
g a c h  p o j a w i ł o  s i ę
z n a c z n i e  m n i e j  d z i u r
n i ż  z w y k l e .  S a m o r z ą d o -
w e  b u d ż e t y  n i e  u c i e r -
p i ą  z a t e m  s p e c j a l n i e
z p o w o d u  k o s z t ó w  b i e -
ż ą c y c h  n a p r a w.  Z i m o w e
u t r z y m a n i e  d r ó g  r ó w -
n i e ż  k o s z t o w a ł o  o w i e l e
m n i e j  n i ż  z w y k l e ,  c o
z r e s z t ą  m o ż e  t ł u m a -
c z y ć ,  d l a c z e g o  s ó l  d r o -
g o w a  t r a f i a ł a  d o p r o -
d u k t ó w  s p o ż y w c z y c h .

Nie  minął  jeszcze  
r ok  od gr untownego r e-
montu ul ic  Górnej  i W i-
ś l a n e j  a k o l e j n y  r a z
t r z e b a  r y ć  z n a j d u j ą c e
się  t am nowe chodniki .
Tr a d y c y j n i e  p r o b l e m
s p r a w i a  k a n a l i z a c j a
d e s z c z o wa  n a W i ś l a n ej
lecz  t ym razem nie  wy-
s t a r c z y ł o  p ł u k a n i e  z a -
p c h a n y c h  r u r  w o d ą
p o d c i ś n i e n i e m .  C a ł y
c h o d n i k  w z d ł u ż  j e d n e j
połowy  ul icy  jest  r ozko-
p a n y  i t o  n i e  p i e r w s z y
raz  w t ym r oku.  Smacz-
ku sprawie  dodaje  fakt,
ż e  t e n  o d c i n e k  m i a ł
r ównież  zost ać gr untow-
n i e  z m o d e r n i z o w a n y
w r a m a c h  wa r t e g o  b l i -
sko 40 mil ionów złot ych
p r o g r a m u  m o d e r n i z a c j i
i r ozdzielenia  kanal iza-
cj i  deszczowej  i sanit ar-
nej .  

�

� MINUS �
Wszyscy martwimy 

się kolejnymi zwolnienia-

mi w Jabilu, ale mało kto

pamięta, że gdy w 2002

roku amerykański kon-

cern przejmował fabrykę

od holenderskiego Philip-

sa zatrudniała ona 2 tysią-

ce pracowników. Mniej

więcej tyle osób będzie

pracowało w Jabilu, jeśli

firma zgodnie z zapowie-

dziami zwolni ok. 600

osób. W tym przypadku

można więc mówić o po-

wrocie do punktu wyjścia. 

Z drugiej jednak strony

warto przypomnieć, że

w szczytowym okresie,

w połowie 2008 roku, czyli

tuż przed wybuchem kryzy-

su finansowego, w Jabilu

pracowało 5,5 tys. osób. To

plasowało kwidzyński za-

kład w ścisłej czołówce naj-

większych pracodawców

na Pomorzu. 

� CZY WIESZ, ŻE. . .??

� ZDJĘCIE TYGODNIA

ZZ  dduużżeejj  cchhmmuurryy  nniiee  bbyyłłoo  ddeesszzcczzuu
Były szumne i buńczuczne zapowiedzi kibiców na forach internetowych, a nawet
kibolskie reklamy na ekranach ledowych. Do pucharowego meczu pomiędzy
Rodłem Kwidzyn i Pomezanią Malbork wcale jednak nie doszło. W ostatniej chwili
mecz został odwołany, bo koszta organizacji przerosły kwidzyński klub. Ale ledowe
reklamy zapraszały na to spotkanie nawet w niedzielę.

TTrreenneerr  MMMMTTSS  KKwwiiddzzyynn
KKrrzzyysszzttooff  KKoottwwiicckkii,,  ppooddcczzaass
wwyywwiiaadduu  uuddzziieellaanneeggoo  TTeelleewwii--
zzjjii  KKwwiiddzzyyńńsskkiieejj::
„Jak mówią niektórzy mężczy-
znę poznaje się po tym jak
kończy a nie rozpoczyna.
Oczywiście żartuję bo począ-
tek mieliśmy nieco słabszy.„

� CYTAT TYGODNIA



Energia ciągle drożeje. Ro-
snące ceny prądu, paliw
płynnych czy gazu są nieste-
ty codziennością. Jak
uchronić się przed związaną
z tym podwyżką kosztów
prowadzenia firmy i jak za-
oszczędzić środki w domo-
wym budżecie? Na te i inne
pytania można uzyskać od-
powiedź, odwiedzając sie-
dzibę Powiślańskiej Regio-
nalnej Agencji Zarządzania
Energią.

Historia PRAZE sięga czerw-

ca 2008 roku, kiedy powiat kwi-

dzyński złożył wniosek do Agencji

Wykonawczej ds. Konkurencyjności

i Innowacji Komisji Europejskiej

w Brukseli. Po zarejestrowaniu Sto-

warzyszenia Powiślańskiej Regio-

nalnej Agencji Zarządzania Energią

i podpisaniu umowy grantowej PRA-

ZE rozpoczęła działalność 1-go mar-

ca 2010 roku.

– Powołanie Agencji było natu-

ralną konsekwencją Strategii Roz-

woju Powiatu Kwidzyńskiego,

w której zgodnie z dyrektywami

unijnymi, istotne miejsce zajmuje

wzrost wykorzystania energii ze

źródeł odnawialnych – informuje

wicestarosta kwidzyński Andrzej

Fortuna – PRAZE będzie też pierw-

szym lokatorem powstającego Kwi-

dzyńskiego Parku Przemysłowo

Technologicznego, którego działal-

ność dedykowana jest właśnie od-

nawialnym źródłom energii. Zależa-

ło nam, aby mieszkańcy powiatu

zyskali możliwość łatwego dostępu

do wiedzy na temat zarządzania

energią. W ten sposób staramy się

poprawić konkurencyjność lokal-

nych przedsiębiorców oraz pomóc

mieszkańcom w racjonalizacji wy-

datków na energię.

Od samego początku działalność

PRAZE skierowana jest do miesz-

kańców czterech powiatów, na tere-

nie których działa, czyli kwidzyńskie-

go, sztumskiego, malborskiego

i iławskiego. Z pomocy Agencji ko-

rzystają lokalne firmy, samorządy

i zwykli mieszkańcy.

– Wydatki na energię są coraz

istotniejszym kosztem prowadzenia

każdej działalności gospodarczej

i nadal będą rosły – wyjaśnia prezes

PRAZE Marcin Duda. Koszty trans-

portu, energii potrzebnej do produk-

cji a nawet ogrzewania budynków,

mogą mieć decydujący wpływ

na wynik finansowy przedsiębior-

stwa. Te same koszty stają się jed-

nym z najistotniejszych obciążeń do-

mowych budżetów, dlatego swoje

działania kierujemy do wszystkich

mieszkańców.

Na co mogą liczyć osoby, które

zdecydują się zasięgnąć porady

w PRAZE? Wachlarz możliwości jest

naprawdę szeroki. Osoby budujące

dom lub nową siedzibę firmy uzy-

skają poradę w zakresie energoosz-

czędnego projektowania budynków

i wykorzystania materiałów, które

pomogą uniknąć strat ciepła, a co

za tym idzie zmniejszyć koszty eks-

ploatacji. Agencja doradzi również,

jaki wybrać system ogrzewania oraz

na jakim paliwie się oprzeć. Niekie-

dy zamiana pieca c. o z węglowego

na gazowy może przynieść negatyw-

ne konsekwencje, np. przy zaniecha-

niu modernizacji instalacji grzewczej

czy braku odpowiedniej izolacji.

W takim przypadku wizyta w PRAZE

pomoże uniknąć niepotrzebnych

kosztów. Mieszkańcy mogą skorzy-

stać ze zdjęć ich obiektów wykona-

nych kamerą termowizyjną, która

pokaże, czy i gdzie występują straty

ciepła oraz czy np. warto wymienić

okna. Zdjęcia wykonane w podczer-

wieni bezlitośnie obnażą słabą ja-

kość wykonanego docieplenia.

Wszyscy wiemy, jak trudno jest nie-

kiedy zrozumieć zapisy na rachun-

kach za prąd. Specjaliści z Agencji

wskażą, jak właściwie je interpreto-

wać, a nawet mogą pomóc w wybo-

rze operatora dostarczającego ener-

gię elektryczną. Firmy i mieszkańcy,

chcący zainwestować w odnawialne

źródła energii, mogą także uzyskać

w PRAZE bezcenną pomoc. Agencja

doradzi, czy warto inwestować

w przydomową elektrownię wiatro-

wą, a jeśli tak, to jaki model wybrać.

Eksperci pomogą złożyć wniosek

o zwrot części kosztów poniesionych

przez osoby fizyczne i wspólnoty

mieszkaniowe na montaż kolekto-

rów słonecznych, do ogrzewania wo-

dy, w ramach programu realizowa-

nego ze środków Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej. W tym wypadku

oszczędności mogą być znaczące,

ponieważ kwota dofinansowania

to 45% wartości inwestycji.

– Skorzystaliśmy z dofinansowa-

nia na zakup i montaż kolektorów

– wyjaśnia Jacek Topolski – Już

po pierwszym roku eksploatacji od-

nieśliśmy wymierne korzyści, ponie-

waż w praktyce okazało się, że przez

prawie 7 miesięcy wodę grzejemy

praktycznie za darmo. Przy refunda-

cji 45% czas amortyzacji inwestycji

będzie naprawdę niedługi.

Powiślańska Regionalna Agencja

Zarządzania Energią prowadzi rów-

nież szereg działań na rzecz lokal-

nych samorządów. Powiaty, na tere-

nie których działa, zyskały audyty

energetyczne. Wobec konieczności

realizacji dyrektywy unijnej, znanej

pod nazwą 3x20 (zmniejszenie emi-

sji CO2 o 20%, zwiększenie produk-

cji energii ze źródeł odnawialnych

o 20% do 2020 roku) dla samorzą-

dów jest to najlepszy sposób zobra-

zowania działań, które pozostały

do wykonania. Dla niektórych gmin,

z terenu działania agencji, PRAZE

wykonało plany zaopatrzenia w cie-

pło i energię.

– PRAZE (w ramach projektu) wy-

konało dla nas plan zaopatrzenia

w ciepło i energię bezpłatnie – infor-

muje Wójt Gminy Kwidzyn, Ewa No-

wogrodzka – zaoszczędziliśmy w ten

sposób 12 tysięcy złotych. Współ-

praca z PRAZE przynosi nam rów-

nież szereg innych korzyści. Podej-

mowane przez Agencję działania

edukacyjne podnoszą poziom świa-

domości ekologicznej wśród miesz-

kańców. Dzięki takim akcjom

mieszkańcy zyskują wiedzę na te-

mat alternatywnych źródeł energii

i łatwiej podejmować im decyzję np.

na temat zmiany sposobu ogrzewa-

nia, na bardziej przyjazny środowi-

sku, do czego gmina zachęca wobec

perspektywy realizacji unijnych dy-

rektyw.

Korzyści z działalności PRAZE mo-

żemy więc odnieść wszyscy. Jakie?

O tym najlepiej przekonamy się,

osobiście odwiedzając siedzibę

Agencji w Górkach, gdzie zatrudnie-

ni specjaliści chętnie odpowiedzą

na wszystkie pytania. Niektóre z roz-

wiązań sprzyjających oszczędności

energii można obejrzeć w praktyce,

ponieważ często organizowane są

wystawy poglądowe. Ostatnim dzia-

łaniem PRAZE jest ekspozycja do-

mu czerpiącego energię dosłownie

z otoczenia. Szereg pokazywanych

tam urządzeń można bez problemu

zastosować w firmach i gospodar-

stwach domowych. Prezes Powi-

ślańskiej Regionalnej Agencji Zarzą-

dzania Energią – Marcin Duda ser-

decznie zaprasza wszystkich Pań-

stwa do odwiedzania siedziby.

– Nasza Agencja jest do dyspozy-

cji wszystkich przedsiębiorców, rolni-

ków i zwykłych mieszkańców. Chęt-

nie doradzimy i pomożemy, ponie-

waż racjonalna gospodarka energią

nie jest już tylko sprawą mody czy

trendów, to konieczność. Zmienia-

jąc nasze wyobrażenia na temat

produkcji i zużycia energii, możemy

uniknąć eskalacji związanych z tym

kosztów, a o to przecież chodzi. Jeże-

li chcecie Państwo poprawić bilans

wydatków w firmie albo w domu, od-

wiedzajcie Powiślańską Regionalną

Agencję Zarządzania Energią.

VPromocja

Agencja z przyszłością

OOffeerrttaa  eedduukkaaccyyjjnnaa PPRRAAZZEE  ww dduużżeejj  cczzęęśśccii  sskkiieerroowwaannaa jjeesstt  ddoo nnaajjmmłłooddsszzyycchh

PPrreezzeess  PPRRAAZZEE  
MMaarrcciinn  DDuuddaa  
zzaapprraasszzaa  ddoo ooddwwiieeddzzaanniiaa  
ssiieeddzziibbyy  aaggeennccjjii



5Powiat Extra

Pod dwoma numerami te-
lefonów, na sygnały
od mieszkańców, czekają
członkowie kwidzyńskiego
stowarzyszenia Eko Inicja-
tywa. 
Jeżeli dostrzegasz
ekologiczny pro-
blem w swoim oto-
czeniu, zadzwoń
na „zieloną linię”.
W ramach projektu
p r o w a d z o n e g o
z Gminą Miejską
Kwidzyn Stowarzy-
szenie Eko Inicjaty-
wa oferuje pomoc
w rozwiązaniu eko-
logicznych proble-
mów mieszkańców,
takich jak gospo-
darka odpadami,
nielegalne spalanie
śmieci itp.

– Program trwa od czerw-

ca ubiegłego roku – informu-

je Dominik Sudoł z Eko Inicja-

tywy – ale wraz z nadejściem

wiosny postanowiliśmy go

nieco odświeżyć. Stąd plaka-

ty i akcja w mediach informu-

jąca o działaniu „zielonej li-

nii”. Na sygnały mieszkańców

oczekujemy przez całą dobę

pod adresem mailowym,

a zgłoszenia telefoniczne

przyjmujemy od poniedziałku

do piątku, w godzinach

od 8.00 do 15.00. Zajmiemy

się wszystkimi sprawami, na-

wet pozornie błahymi, nie roz-

patrujemy tylko anonimów.

Pomoc w jakich proble-

mach możemy uzyskać, kon-

taktując się z „zieloną linia”?

Wachlarz możliwości jest

bardzo szeroki, od informacji,

jak pozbyć się niepotrzebne-

go już sprzętu AGD poczyna-

jąc, a na wyjaśnieniu co to

jest podatek śmieciowy koń-

cząc. Obowiązujące rozwią-

zania legislacyjne powodują,

że często bezwiednie może-

my złamać prawo, bo czy np.

możemy bez pozwolenia

ściąć drzewo rosnące na na-

szej posesji? Dzwoniąc w tej

sprawie na numery „zielonej

linii”, możemy uniknąć wyso-

kich kar finansowych. Przyj-

mowane są również telefony

interwencyjne dotyczące wy-

palania traw lub podejrzenia

spalania śmieci w domowych

piecach CO, co jest nie tylko

wyjątkowo szkodliwe, ale

i uciążliwe dla otoczenia.

Obyczaj wypalania trawy, po-

pularny szczególnie wiosną,

czyni niebywałe szkody w na-

turze i jest zwyczajnie niebez-

pieczny. Dzwoniąc na „zielo-

ną linię”, można również po-

informować o nielegalnym

wysypisku śmieci. W tym wy-

padku poczynione zostaną

kroki, aby ustalić sprawcę

i oczywiście oczyścić teren.

Wobec rychłej nowelizacji

ustawy o utrzymaniu porząd-

ku i czystości w gminach, ro-

dzi się wiele pytań dotyczą-

cych tego, jak niebawem bę-

dzie wyglądała gospodarka

odpadami oraz jakie obo-

wiązki obciążą samorządy,

a jakie mieszkańców. Na te

pytania również można uzy-

skać odpowiedzi, kontaktu-

jąc się ze Stowarzyszeniem

Eko Inicjatywa.

– Niewiedza może sporo

kosztować – mówi Dominik

Sudoł – dlatego warto za-

dzwonić po poradę. Ponadto

od stopnia naszej świadomo-

ści ekologicznej w dużym

stopniu zależeć będzie, ile za-

płacimy za gospodarkę odpa-

dami. O trosce o stan nasze-

go otoczenia chyba nie trzeba

wspominać.

„Zielona linia – mam eko-

logiczny problem” przezna-

czona jest tylko dla miesz-

kańców Kwidzyna, oferta nie

dotyczy firm. Nie znaczy to

jednak, że nie mogą się one

zwrócić do Eko Inicjatywy, po-

dobnie zresztą jak mieszkań-

cy spoza terenu miasta.

Na pewno wszystkie głosy zo-

staną wysłuchane,

a na wszystkie pytania padną

wyczerpujące odpowiedzi. 

Zielona linia

Część mieszkańców Kamionki nie chce,
aby w pobliżu ich miejscowości powstała
farma wiatrowa. Obawiają się hałasu
i konsekwencji dla zdrowia, jakie mogą
spowodować wiatraki. 

Pomysł budowy elektrowni wiatrowej po-

dzielił mieszkańców. Jak pokazało spotkanie,

zorganizowane w piątek 16-go marca w Urzę-

dzie Gminy z inicjatywy pani Wójt, farma wia-

trowa ma tyluż przeciwników co zwolenni-

ków. Jak powiedział nam jeden z uczestników

spotkania, który zastrzegł sobie anonimo-

wość, przeciwnicy mają głównie pretensje

o lokalizację wiatraków. – Gdyby miał stanąć

na jego polu, to by nie protestował. Jak nie

wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę.

Pewnie coś w tym jest, bo część uczestni-

ków spotkania nie wykazywała specjalnego za-

interesowania informacjami, które mieli

do przekazania zaproszeni eksperci, za to gło-

śno wyrażała swoje niezadowolenie. Inni chcie-

li uzyskać rzeczowe informacje na temat skut-

ków oddziaływania na środowisko elektrowni

wiatrowych. Długie wystąpienie dr Henryka

Wojciechowskiego z Politechniki Wrocław-

skiej, który zwolennikiem wiatraków zdecydo-

wanie nie jest, można streścić w następujący

sposób: wiatraki hałasują i wytwarzają infradź-

więki, co przeszkadza i szkodzi zdrowiu miesz-

kańców. Powodują obniżkę wartości ziemi i za-

budowań oraz szpecą krajobraz. W pewnych

okolicznościach wytwarzają efekty strobosko-

powe, migotanie, rzucają cień a zimą rzucają

lodem. – Nie rzucają, bo mają systemy prze-

ciwoblodzeniowe, takie same jak w samolo-

tach, odpowiadali zwolennicy elektrowni wia-

trowych. Hałas mieści się w granicach normy,

a co do infradźwięków, to nie ma żadnych prze-

konujących dowodów, że wiatraki wytwarzają

je w natężeniu szkodliwym dla ludzi i zwierząt

– przekonywał dr Włodzimierz Bandera, spe-

cjalista z zakresu badań akustycznego oddzia-

ływania elektrowni wiatrowych. 

– Zależało nam, aby mieszkańcy mogli po-

znać rzeczowe argumenty za i przeciw budowie

farmy wiatrowej- mówi Wójt Gminy Kwidzyn

Ewa Nowogrodzka – na razie przystępujemy

do sporządzenia projektu planu zagospodaro-

wania przestrzennego. Uchwalenie samego

planu również nie przesądza o budowie wiatra-

ków w Kamionce. Na razie rozważamy tylko ta-

ką możliwość. Jeżeli mieszkańcy pozostaną

nieprzejednani, być może odstąpimy od pomy-

słu umieszczenia w planie farmy wiatrowej. 

W grę wchodzi 8 wiatraków na wieżach

o wysokości 100 i 122 metrów. Razem ze

śmigłem ich wysokość sięgnęłaby odpowied-

nio 150 i 180 metrów. Pomysł budowy takiej

farmy nie jest „widzimisię” Gminy, na której

ciążą obowiązki wynikające ze słynnej dyrek-

tywy unijnej 3x20.

– Musimy szukać alternatywnych źródeł

energii i ograniczać emisję CO2 – wyjaśnia

wójt Nowogrodzka – Rozważamy wiele możli-

wości, wiatraki są tylko jedną z nich.

Póki co realizacja legendarnej dyrektywy

idzie nam słabo. Odnawialne źródła energii sta-

nowią zaledwie 8% w bilansie energetycznym

kraju na co składa się głównie spalanie bioma-

sy. Wprowadzanie dalszych rozwiązań z zakre-

su wykorzystania OZE jest koniecznością mimo

tego, że często towarzyszą temu protesty.

– Mieliśmy szczęście, kiedy rozpoczynaliśmy

inwestycje – mówi Tomasz Koprowiak, bur-

mistrz Kisielic, w okolicach których istnieje już

kilka dużych farm wiatrowych – protesty prze-

ciw wiatrakom nie były wówczas w modzie.

Dziś mieszkańcy wiedzą, że z wiatrakami moż-

na spokojnie żyć, a wielokrotnie zlecane przez

nas badania pokazują, że farmy wiatrowe ak-

ceptuje 80 – 85% ogółu. Dobrze wykonana

i przede wszystkim dobrze zlokalizowana far-

ma, nie powoduje szkód dla mieszkańców.

W przypadku Kamionki zdania są podzielone.

Analizy wykonywane dla Urzędu Gminy pokazują,

że zlokalizowanie tam farmy wiatrowej nie powin-

no negatywnie oddziaływać na mieszkańców,

przynajmniej w zakresie hałasu. Wątpliwości jed-

nak pozostają i trudno się temu dziwić, tym bar-

dziej, że energetyka wiatrowa to temat do dysku-

sji daleko wykraczającej poza zagadnienia zwią-

zane z oddziaływaniem na zdrowie. Więcej na ten

temat w kolejnym wydaniu naszej gazety.

Walka z wiatrakami

ddrr  WWoojjcciieecchhoowwsskkii  pprrzzyyzznnaałł,,  żżee  jjeesstt  ookkrreeśśllaannyy,,  jjaakkoo  oosszzoołłoomm  ii wwrróógg  wwiiaattrraakkóóww..
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Temat rachunków za prąd
i postępowania spółek
związanych z operatorem
Energa zyskał już stałe
miejsce w naszej gazecie. 

W poprzednim numerze pi-

saliśmy o cenowych ustęp-

stwach, do których można

zmusić monopolistę oraz

o kuriozalnych rachunkach

za prąd, jakie otrzymali nie-

którzy klienci. Temat tym

nam bliższy, że nasza redak-

cja znalazła się w gronie wy-

różnionych „extra fakturką”.

Dla przypomnienia- otrzyma-

liśmy fakturę o 40% wyższą

niż w poprzednich, dwumie-

sięcznych okresach rozlicze-

niowych. Może i nie byłoby

w tym nic dziwnego, ale okres

za jaki wystawiono nam ra-

chunek to zaledwie 8 (słow-

nie osiem) dni, z czego poło-

wa wolnych od pracy. Złożyli-

śmy reklamację w dniu 28 lu-

tego, a na odpowiedź czekali-

śmy do 13 marca. Pismo,

które otrzymaliśmy informuje

nas, że dokonano ponowne-

go odczytu licznika, z którego

wynika, że jest wyższy od po-

przedniego. I tyle. Dzwonimy

więc do telefonicznego BOK-

-u Energi, gdzie miła pani, nie

pytając nas, ani o sygnaturę

pisma, ani o numer abonenta

informuje, że reklamacja nie

została uwzględniona. Cze-

mu? Wartość jest wyższa

od poprzedniej, więc licznik

działa dobrze. Na zdroworoz-

sądkowo zadane pytanie, jak

to możliwe, aby w osiem dni

zużyć więcej prądu niż przez

dwa miesiące, usłyszeliśmy

odpowiedź, że wina zapewne

leży po stronie inkasenta, któ-

ry przy poprzednim odczycie

źle odczytał wartości na liczni-

ku albo oszacował je

„na oko”, a teraz nastąpiło

wyrównanie. Rachunek trze-

ba więc zapłacić albo odetną

nam energię (no w tym to

akurat mają sporą wprawę).

Proszę sobie wyobrazić, że

w sklepie spożywczym sprze-

dawca szacuje nam wartość

np. schabu z kością „na oko”,

a przy kolejnych zakupach do-

licza wyrównanie do paczki

pieluch. Nieźle. Praktyka po-

kazuje, że nadal większość

klientów jest bezradna wobec

praktyk operatora Energa.

Trzeba trafu bo, podobnie jak

wielu z Państwa, od dwóch ty-

godni jesteśmy regularnie nę-

kani telefonami z propozycją

podpisania umowy lojalno-

ściowej, czyli takiej, w której

zobowiążemy się do niezmie-

niania dostawcy prądu

do końca roku. Lokalne sa-

morządy pokazały, że podpi-

sując umowę z innym opera-

torem można sporo zaoszczę-

dzić. Zachęcamy więc

do zmiany operatora, co

w przypadku nawet małych

firm, nie powinno być proble-

mem. Może takie kroki dadzą

Enerdze trochę do myślenia,

bo w końcu co może obcho-

dzić statystycznego klienta,

czy popsuł się licznik, czy też

inkasent szacował zużycie

prądu „na oko”. Efekt jest ten

sam. Nie dość, że prąd jest

drogi, to ciągle są wątpliwości

co do jego rzeczywistego po-

boru. Tylko realna konkuren-

cja może zmusić Energę

do traktowania odbiorców

z szacunkiem, jakiego wyma-

ga klient, bo prąd to taki sam

towar jak każdy inny. Warto

więc rozważyć zmianę opera-

tora. 

Wtorek, 20 marca 20126

Wraz ze stopnieniem śnie-
gów na wierzch powyłaziły
wszelkie paskudztwa zale-
gające na trawnikach. 

Szczególną odrazę, co

zresztą zrozumiałe, budzą

u Państwa psie kupy, które

świetnie zakonserwowały się

pod śniegiem, a teraz ranią

swoim widokiem elementar-

ne poczucie estetyki. W ma-

ilach i telefonach do redakcji

podnosicie Państwo dwie

związane z tym problemem

kwestie: kultury posiadaczy

psów, którzy jakby niechętnie

sprzątają po swoich pupilach

oraz utrzymania czystości

na trawnikach przez odpo-

wiednie służby. 

Kultura, jak wiadomo, to

rzecz nabyta. Dla tych wła-

ścicieli psów, którym opor-

nie przychodzi przyswajanie

norm współżycia z ludźmi

poirytowanymi widokiem

ekskrementów na trawniku,

specjalną ofertę edukacyj-

ną, przygotowała straż miej-

ska. Nieposprzątanie

po swoim pupilu może kosz-

tować nawet 500 zł, ale jak

utrzymują sami strażnicy,

starają się raczej pouczać.

W dodatku nie wiadomo, ja-

kie kryteria zastosować, ob-

liczając wysokość grzywny

– od wielkości kupy? To nie

jedyne zmartwienie stróżów

prawa, ponieważ aby sku-

tecznie ukarać właściciela

psa paskudzącego na traw-

niku, muszą przyłapać go

na gorącym uczynku, a to

proste nie jest. Straż miej-

ska apeluje zatem, aby in-

formować ją o psich recydy-

wistach. Jak wiadomo od lat

Kwidzynie nie ma obowiąz-

ku płacenia podatku za po-

siadanie psa. Mimo to mia-

sto funduje woreczki na eks-

krementy, które bezpłatnie

można pobrać w siedzibie

straży miejskiej. Ponadto

istnieje sieć koszy na psie

kupki (to te z pomarańczo-

wymi pokrywami) oraz miej-

sca, gdzie psy można legal-

nie wyprowadzać, aby zała-

twiły swoje potrzeby. Narzę-

dzia zatem są, trzeba tylko

chcieć z nich korzystać. Po-

nieważ ciągle idzie to opor-

nie, najprostszym sposo-

bem jest egzekwowanie

od straży miejskiej, aby eg-

zekwowała prawo od posia-

daczy psów. Brzmi to zawile,

ale prawda jest taka, że je-

żeli nie upomnimy się o swo-

je, to psie kupy nadal będą

szpecić nasze trawniki. Mó-

wiąc wprost, tyko telefon

z tzw. obywatelskim dono-

sem, może spowodować

skuteczną interwencję miej-

skich stróżów prawa. A za-

gadnienie posprzątania

trawników? Tu sprawa jest

o wiele prostsza. Za czystość

odpowiadają administrato-

rzy terenu czyli w zdecydo-

wanej większości wypadków

spółdzielnie i wspólnoty

mieszkaniowe. Jeżeli więc

na trawniku przed Państwa

blokiem zalegają psie kupy,

najlepiej zwrócić się do pre-

zesów spółdzielni, którzy nę-

kani telefonami zdecydują

się wyegzekwować posprzą-

tanie od swoich pracowni-

ków lub firm, z którymi mają

podpisane umowy. W końcu

jakaś część czynszu prze-

znaczona jest właśnie

na utrzymanie i konserwa-

cję zieleni. Macie więc Pań-

stwo prawo domagać się te-

go od administracji.

Płać i płacz O psia kupa
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Nowoczesna medycyna

na wiele chorób znalazła

receptę, ale od lat nie mo-

że sobie poradzić z nowo-

tworami. Dlatego, zwłasz-

cza w zamożnych społe-

czeństwach, to choroby

nowotworowe bywają jed-

ną z najczęstszych przy-

czyn śmierci. Na raka

umiera co czwarty miesz-

kaniec Europy. 

Chorzy na raka często

chwytają się różnych me-

tod leczenia. Gdy zawodzi

medycyna tradycyjna, się-

gają po inne metody. Ostat-

nio w kontekście raka co-

raz częściej mówi się o me-

dycynie komórkowej. Wiele

na jej temat można się było

dowiedzieć w trakcie semi-

narium pt. „Przełom w ba-

daniach nad naturalną

kontrolą raka – świat wolny

od raka jest możliwy”, któ-

re w poniedziałek odbyło

się w Kwidzynie. Poprowa-

dziła je dr Aleksandra Nie-

dzwiecki. 

W odróżnieniu od medy-

cyny konwencjonalnej, któ-

ra koncentruje się na funk-

cji organów i usuwaniu

symptomów chorób, medy-

cyna komórkowa skupia

się na wyeliminowaniu cho-

rób przez identyfikację ich

źródeł (nie tylko sympto-

mów) na poziomie naj-

mniejszej jednostki funk-

cjonalnej naszego ciała

– komórki. A najczęstszą

przyczyną nieprawidłowej

funkcji milionów komórek

budujących nasze organy

i cały organizm, prowadzą-

cych do zmian chorobo-

wych, są chroniczne niedo-

bory niezbędnych składni-

ków odżywczych takich jak:

witaminy, minerały, pier-

wiastki śladowe, amino-

kwasy. Te niedobory,

zwłaszcza długotrwałe, są

przyczyną nie tylko chorób

nowotworowych, ale rów-

nież choroby sercowo-na-

czyniowej i chorób układu

kostnego. Twórcą tej medy-

cyny komórkowej jest dr

Matthias Rath – niemiecki

lekarz i naukowiec, który

dokonał przełomu w rozu-

mieniu głównych przyczyn

współczesnych chorób

chronicznych, takich jak:

choroby serca, cukrzyca czy

osteoporoza.

W trakcie seminarium

dr Niedzwiecki mówiła

m.in. o tym, jak powstrzy-

mać inwazję komórek ra-

kowych, wzrost guzów no-

wotworowych czy tworze-

nie nowych naczyń krwio-

nośnych odżywiających

komórki rakowe.

Dr Niedzwiecki z wizytą w Kwidzynie

Medycyna komórkowa 
w walce z nowotworami

DDrr  AAlleekkssaannddrraa  NNiieeddzzwwiieecckkii
� SSppeeccjjaalliissttkkaa  oodd bbiioocchheemmiiii
Dr Aleksandra Niedzwiecki studiowała na Wydziale Biochemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
zdobyła tytuł doktorski. Ze względu na specyfikę prowadzonych przez nią badań jej dalsza kariera na-
ukowa rozwijała się jednak daleko od Polski, a dokładniej na kontynencie amerykańskim. Pracę na-
ukową nad metabolizmem komórkowym, mechanizmami podziału komórek, genetycznymi i moleku-
larnymi mechanizmami starzenia się kontynuowała najpierw na Uniwersytecie Rockefellera w No-
wym Jorku (USA), a potem na Uniwersytecie w Toronto (Kanada). Następnie przeniosła się do Kali-
fornii, do Instytutu Linusa Paulinga, który jest laureatem Nagrody Nobla. Obecnie dr Niedzwiecki jest
przewodniczącą zarządu (CEO) i dyrektorem badań Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha w Kali-
fornii. Pełni również funkcję wiceprezydenta Fundacji Zdrowia dr Ratha i członka zarządu dr Rath Edu-
cation Services. Opublikowała około 90 naukowych prac badawczych w renomowanych międzynaro-
dowych czasopismach naukowych np. „Journal of Biological Chemistry”, „Arteriosclerosis”, „Medical
Oncology”, „Molecular Cell Biology”.



SPORT 7
PIŁKA RĘCZNA Kwidzynianie wygrali już 7 meczów z rzędu!

MMTS o krok od strefy medalowej

Szczypiorniści MMTS kontynu-
ują świetną passę. Najpierw,
na zakończenie sezonu zasad-
niczego, pokonali w Płocku mi-
strza Polski Orlen Wisłę
Płock 28: 27 (15: 10),
a w pierwszym meczu play-off
wygrali w Kwidzynie z NMC Po-
wenem Zabrze 29: 28 (14: 15).
W obu meczach nie brakowało
dramatycznych zwrotów akcji,
ale MMTS, przy odrobinie
szczęścia, dwukrotnie wycho-
dził z opresji obronną ręką. Je-
śli w najbliższą sobotę kwidzy-
nianie po raz drugi pokonają
Powen, to po raz piąty z rzędu
awansują do najlepszej czwórki
rozgrywek. 

ZZwwyycciięęssttwwoo  ww PPłłoocckkuu
W Płocku pierwsza połowa me-

czu przebiegała pod wyraźne dyk-

tando MMTS. Po pięciu minutach

podopieczni Krzysztofa Kotwickie-

go wygrywali już 4: 1, potem długo

utrzymywali ten dystans, a tuż

przed przerwą powiększyli nawet

przewagę do 5 bramek. W ataku

świetną partię rozgrywał Antoni

Łangowski, a w bramce kolejny do-

bry mecz rozgrywał Krzysztof

Szczecina. 

Początek drugiej połowy kwidzy-

nianie mieli jednak wyjątkowo nie-

udany, bo rywale w ciągu ledwie 7

minut zdołali odrobić straty. W 37

minucie było już 17: 17. MMTS jed-

nak nie pękł i szybko odzyskał pro-

wadzenie, ale potem sytuacja

zmieniała się jeszcze kilka razy.

Końcówka należała jednak do kwi-

dzynian. Kilkadziesiąt sekund

przed końcem Robert Orzechow-

ski wyprowadził zespół na dwu-

bramkowe prowadzenie, ale nie-

wiele brakowało, by gospodarze

zdołali to jeszcze odrobić. Wpraw-

dzie, gdy po szybkim golu Michała

Kubisztala trener Krzysztof Kotwic-

ki na 8 sekund przed końcem gry

poprosił o czas wydawało się, że

Wisła nie ma szans na wyrówna-

nie, ale prosta strata „Orzecha”

otworzyła jeszcze szansę

przed płocczanami. Na szczęście

po kolejnym rzucie Kubisztala pił-

ka zatrzepotała w siatce już po sy-

renie końcowej. 

ZZwwyycciięęssttwwoo  ww KKwwiiddzzyynniiee
Zupełnie inaczej ułożył się dla

kwidzynian pierwszy mecz I rundy

play-off. Choć Powen trudno po-

równywać z Wisłą, to jednak warto

pamiętać, że zabrzanie przyjechali

do Kwidzyna, uskrzydleni zwycię-

stwem z Vive Targi Kielce. Ograli li-

dera jako pierwsi w sezonie. Be-

niaminek PGNiG Superligi wysoką

formę potwierdzał również

od pierwszych minut meczu

z MMTS. 

Kwidzynianie zaczęli to spotka-

nie zbyt ospale i w 7 minucie prze-

grywali 2: 6. Tym razem zupełnie

zagubiony był Tolek Łangowski,

a w dobrych sytuacjach pudłowali

także Patryk Rombel, Przemysław

Rosiak i Kamil Sadowski. 

Na szczęście kwidzynianie

w końcu się przebudzili i od sta-

nu 4: 8 zdobyli trzy gole z rzędu.

W 21 minucie był już remis 9: 9,

a chwilę potem MMTS po raz

pierwszy objął prowadzenie. Duża

w tym zasługa świetnie dyspono-

wanego Mateusza Seroki, który

w całym meczu zdobył 9 bramek

na 10 oddanych rzutów. Na 3 mi-

nuty przed końcem pierwszej poło-

wy przewaga gospodarzy wzrosła

do dwóch bramek, ale potem kwi-

dzynianie w krótkim czasie popeł-

nili trzy błędy z rzędu. Rywale wy-

korzystali je bezlitośnie i na prze-

rwę to oni schodzili z przewagą jed-

nej bramki. 

Po przerwie kibice oglądali jed-

nak zupełnie odmieniony zespół

MMTS. Nadal świetnie spisywał się

Seroka, który w drugiej połowie

miał duże wsparcie ze strony Ro-

berta Orzechowskiego. W 40 mi-

nucie gospodarze prowadzi-

li 20: 18, a 9 minut później 27: 21.

Radość kwidzyńskich kibiców była

jednak przedwczesna, bo goście

jeszcze raz pokazali pazur, a trener

Bogdan Zajączkowski zmysł tak-

tyczny. W samej końcówce zabrza-

nie wyłączyli z gry Orzechowskiego

i Macieja Mroczkowskiego, co spo-

wodowało, że kwidzynianie zupeł-

nie zablokowali się w ofensywie.

Do końca meczu udało im się tra-

fić tylko dwukrotnie, więc z każdą

kolejną minutą ich przewaga ma-

lała. W 56 minucie Powen zniwelo-

wał straty do dwóch goli, ale po-

tem też się nieco zaciął. Na minu-

tę przed końcem Łukasz Stodtko

zdobył jednak kontaktowego gola

i serca kwidzyńskich kibiców za-

częły bić szybciej. W dodatku po-

tem MMTS znów źle rozegrał atak

i przed rywalami otworzyła się

szansa na remis. Ostatnią akcję

Powenu kwidzynianie powstrzy-

mali jednak faulem i zdołali do-

wieźć korzystny wynik do syreny

końcowej. 

Teraz mecz w Zabrzu.

W Kwidzynie Powen pokazał, że

ostatnie sukcesy nie były przypad-

kowe, ale trener Krzysztof Kotwicki

zapowiadał przed rywalizacją z za-

brzanami, że MMTS wygra 2: 0.

Ciekawe, czy jego podopiecznym

uda się zrealizować ten plan. 

– Powen ma mocny zespół i jest

na fali, ale my również. Poza tym

chcemy wyśrubować rekord kolej-

nych zwycięstw – tłumaczy szkole-

niowiec kwidzynian. 

Sobotnie zwycięstwo w Zabrzu

było już siódmym z rzędu, a więc

kwidzynianie rekord kolejnych

zwycięstw poprawili już o 2 me-

cze. Po raz ostatni MMTS zszedł

z boiska pokonany 4 lutego, ale

przegrał z nie byle kim, bo z Vive.

Wygrywając w Płocku, podopiecz-

ni Krzysztofa Kotwickiego ustano-

wili także dwa inne rekordy: naj-

większej liczby punktów zdoby-

tych w sezonie zasadniczym (30

pkt. wobec 29 pkt. zdobytych dwa

sezonu temu) oraz największej

liczby zwycięstw w sezonie zasad-

niczym (15). 

Drugi mecz z Powenem zosta-

nie rozegrany w najbliższą sobotę

o godz. 17. W przypadku zwycię-

stwa MMTS awansuje do półfina-

łu play-off, a w przypadku porażki

konieczne będzie rozegranie trze-

ciego meczu. Jeśli będzie taka po-

trzeba, to odbędzie się on 27

marca w Kwidzynie. Wtorkowy

termin podyktowany jest rozpo-

czynającym się w środę zgrupo-

waniem reprezentacji Polski, któ-

ra na początku kwietnia będzie

walczyć o awans na Igrzyska

Olimpijskie w Londynie. Turniej

kwalifikacyjny zostanie rozegrany

w Hiszpanii, a oprócz gospodarzy

biało-czerwoni za rywali będą

mieli jeszcze reprezentacje Serbii

i Niemiec. Wśród kadrowiczów

nie zabraknie także kwidzyńskie-

go akcentu, bo Bogdan Wenta po-

wołał do reprezentacji Roberta

Orzechowskiego. 

MMMMTTSS  KKwwiiddzzyynn  –– PPoowweenn  ZZaa--

bbrrzzee 2299:: 2288  ((1144:: 1155))

MMMMTTSS:: Szczecina, Suchowicz

– Seroka 9, Orzechowski 7, Mrocz-

kowski 4, Nogowski 3, Peret 3,

Krieger 2, Sadowski 1, Daszek,

Łangowski, Rombel, Rosiak. Ka-

ry: 6 min. (czerwona kartka dla Se-

roki)

PPoowweenn:: Kicki, Banisz – Bush-

kov 7, Stodtko 7, Rumniak 5,

Nat 4, Niedośpiał 2, Drożdżik 1,

Garbacz 1, Mokrzki 1, Hojnik, Kan-

dora, Kowalski. Kary: 10 min.

OOrrlleenn  WWiissłłaa  PPłłoocckk  –– MMMMTTSS  KKwwii--

ddzzyynn 2277:: 2288  ((1100:: 1155))

OOrrlleenn  WWiissłłaa:: Seier, Wichary

– Kubisztal 6, Spanne 6, Kavaš 5,

Dobelšek 4, Toromanović 3, Zoło-

teńko 2, Syprzak 1, Olsen, Pacz-

kowski, Twardo, Wiśniewski. Ka-

ry: 8 min.

MMMMTTSS:: Szczecina, Jedowski

– Łangowski 7, Waszkiewicz 5,

Orzechowski 3, Seroka 3, Krie-

ger 2, Peret 2, Sadowski 2, Mrocz-

kowski 1, Pacześny 1, Rombel 1,

Rosiak 1, Daszek, Nogowski. Ka-

ry: 10 min. 

� Siódemka Miedź Legnica – Vive

Targi Kielce 27: 32 (12: 19). Stan ry-

walizacji: 1: 0 dla Vive

� Tauron Stal Mielec – Azoty Puła-

wy 28: 22 (13: 9). Stan rywaliza-

cji 1: 0 dla Stali

� MMTS Kwidzyn – NMC Powen Za-

brze 29: 28 (14: 15). Stan rywaliza-

cji 1: 0 dla MMTS

� Orlen Wisła Płock – Chrobry Gło-

gów – mecz przełożony na 21 marca

OO uuttrrzzyymmaanniiee  ww lliiddzzee

Zagłębie Lubin – Nielba Wągro-

wiec 29: 30 (17: 14), PBS Jurand

Ciechanów – Warmia Anders-Group

Społem Olsztyn 27: 26 (15: 13)

9. Nielba 23 16 635: 704

10. Zagłębie 23 14 610: 659 

11. Warmia 23 14 564: 631

12. Jurand 23 12 582: 676

� I runda play-off

WW mmeecczzuu  zz WWiissłłąą  AAnnttoonnii  ŁŁaannggoowwsskkii  zzaaggrraałł  zznnaakkoommiicciiee,,  aallee  pprrzzeecciiwwkkoo  PPoowweennoowwii  ssppiissaałł  ssiięę  ffaattaallnniiee..
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