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Po dokładnym zbada-
niu sytuacji okazało się, 
że mężczyzna miał coś do 
ukrycia. W schowku swo-
jego pojazdu młody męż-
czyzna miał ukryty zwitek,  
w którym znajdował się 
susz rośliny, której posia-
danie jest zabronione.

Policjanci ustalili i za-
trzymali mężczyznę podej-
rzanego o posiadanie ma-
rihuany i uprawę konopi.  
W jego domu funkcjona-
riusze znaleźli dwa krzewy 
konopi i marihuanę z wcze-
śniejszej uprawy. 25-latek 

przyznał się do winy. Odpo-
wie za uprawę konopi i po-
siadanie niedozwolonych 
środków odurzających. Po 
sprawdzeniu mężczyzny 
w policyjnych systemach 
wyszło również na jaw, że 
25-latek pod koniec 2018 ro-
ku był zatrzymywany przez 
policję również w związku 
z posiadaniem marihuany  
i uprawą konopi indyjskich. 
Policjanci zabezpieczyli 
wówczas 18 krzaków nie-
legalnej rośliny oraz 1 kilo-
gram suszu.

Nowy dowód wizual-
nie będzie bardzo podobny 
do używanego teraz. Jedy-
ną różnicą, jaką da się za-
uważyć, będzie wydruko-
wany specjalny numer na 
awersie oraz kod kreskowy 
na rewersie. To oraz wbu-
dowany, niewidoczny chip 
sprawi, że dokumenty wy-
dawane po 4 marca staną się 
e-dowodami. Dzięki temu 
będzie można m.in. logo-
wać się do portali admini-
stracji publicznej przy uży-
ciu profilu osobistego albo 
elektronicznie podpisywać 
dokumenty. E-dowód bę-
dzie działać bezstykowo. 

– Nie zmieniają się do-
tychczasowe funkcje dowo-
du osobistego – informu-
je Ministerstwo Cyfryzacji. 
– Nadal potwierdza tożsa-
mość i obywatelstwo oraz 
uprawnia do przekraczania 

granic niektórych państw, 
które uznają go za doku-
ment podróży.

Ciekawą opcją e-dowo-
du będzie możliwość za-
wieszenia go – w dowol-
nym urzędzie gminy lub 
przez Internet – na maksy-
malnie 14 dni. To przydat-
ne, gdy nie wiemy, gdzie 
jest dokument, ale mamy 
nadzieję na jego odnalezie-
nie. Jeśli w tym czasie nie 
zostanie cofnięte zawie-
szenie, dokument zostanie 
unieważniony.

Wnioski – jak dotych-
czas – można składać  
w urzędach gmin niezależ-
nie od zameldowania albo 
przez Internet. Proces wy-
miany dokumentów po-
trwa do 2029 roku. Nie ma 
obowiązku wymiany waż-
nych dowodów. Uzyskanie 
e-dowodu jest bezpłatne.

Czas na 
e-dowody
Od 4 marca można składać wnioski o wydanie nowe-
go dowodu osobistego. Dokument będzie mieć spe-
cjalną, elektroniczną warstwę.

Tworzą listy do 
Europarlamentu

Nazwiska kandydatów 
ubiegających się o mandat 
europosłów z Warmii i Ma-
zur powinniśmy poznać do 
połowy marca. Niewyklu-
czone, że jednym z nich bę-

dzie Jacek Protas, poseł Ko-
alicji Obywatelskiej.

Deklarację o powołaniu 
Koalicji Europejskiej podpi-
sali liderzy PO, PSL, Nowo-
czesnej, SLD i Partii Zieloni. 

Pod takim szyldem powal-
czą o mandaty do Parla-
mentu Europejskiego i być 
może jesienią o Sejm i Senat. 

– Dopięliśmy tworzenie 
Koalicji Europejskiej, bloku 
proeuropejskiego, prode-
mokratycznego – mówi Ja-
cek Protas, poseł i lider PO 
w regionie. – Ma ona do-
prowadzić do zwycięstwa  
w wyborach 26 maja (do eu-
roparlamentu – red.), a na-
stępnie w jesiennych wybo-
rach parlamentarnych.

Poseł Protas dodaje, że 
listy kandydatów, którzy 
będą ubiegać się o mandat 
europarlamentarzysty po-
winny być znane w poło-
wie marca. 

– Do 10 marca powin-
ny być znane wstępne pro-
pozycje nazwisk. Nie ukry-
wam, że o tej sprawie 
rozmawialiśmy już wielo-
krotnie. W tym tygodniu 
mamy posiedzenie zarzą-
du, a w sobotę zbiera się ra-

da regionu. Będziemy tam 
dyskutować o kandyda-
tach w eurowyborach. Ja-
kieś przymiarki są – mówi 
poseł Protas.

Czy sam nie zamierza 
wystartować w majowych 
wyborach? 

– Dopóki te osoby, które 
mogłyby potencjalnie star-
tować nie powiedzą tak, nie 
zdecydują się, to za wcze-
śnie jest mówić o szczegó-
łach. Dotyczy to również 
mnie – stwierdził poseł Pro-
tas.

Przypomnijmy, że swo-
je karty odkrył już PiS. Ka-
rol Karski i Krzysztof Jur-
giel będą otwierać listy 
PiS w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego  
z okręgu obejmującego woj. 
podlaskie i warmińsko-ma-
zurskie. Jedynka dla obec-
nie urzędującego europosła 
nie jest wielką niespodzian-
ką. Karski to były sekretarz 
stanu w MSZ i poseł.

Wielkopostne 
kościoły stacyjne

W ten sposób nawiązu-
je się do rzymskiej tradycji, 
która zrodziła się na prze-
łomie IV i V wieku, kiedy 
to papież w Rzymie w cza-
sie Wielkiego Postu odwie-
dzał poszczególne wspól-
noty i celebrował tam Mszę 
św. Zwyczaj trwał do XIV 
wieku, a wznowiony zo-
stał w wieku XX. Obyczaj 
codziennego nawiedza-
nia kościołów stacyjnych  
w Wiecznym Mieście jest 
bardzo żywy i dziś. Jemu 
poświęciła książkę „Rzym-
skie pasje” była ambasador 
RP przy Stolicy Apostol-
skiej Hanna Suchocka.

Liturgia stacyjna przy-
jęła się w wielu miastach 
świata, również w Pol-
sce. Od lat sprawowana 
jest między innymi w Kra-
kowie, Warszawie, Pozna-
niu i Łodzi. Od tego roku 
również w Olsztynie i oko-

licach. Wybrano do tego 
wszystkie kościoły w na-
szym mieście oraz świąty-
nie w Łęgajnach, Bartągu, 
Dywitach, Klewkach, Kieź-
linach, Dorotowie, Wójto-
wie, Gietrzwałdzie, Słu-
pach i Klebarku Wielkim. 

– Nawiedzanie wiel-
kopostnych kościołów sta-
cyjnych związanie jest  
z praktykami czasu poku-
ty i nawrócenia – zaznacza 
abp Józef Górzyński. Po-
nadto podczas Mszy św.  
i nabożeństw pasyjnych 
będzie okazja do złożenia 
jałmużny. Te ofiary prze-
znaczone zostaną na jeden 
wspólny cel, na budowę  
i funkcjonowanie hospi-
cjum dla dzieci w Olsz-
tynie. Pierwszym kościo-
łem stacyjnym na Warmii  
w Środę Popielcową będzie 
katedra św. Jakuba.

Plantacja marihuany 
w Olsztynie
Funkcjonariusze z Wydziału Interwencyjnego i sztabu 
Policji KMP w Olsztynie zauważyli zaparkowany przy 
ul. Dworcowej w Olsztynie osobowy pojazd. Z jego 
wnętrza wydostawały się kłęby dymu. Policjanci po-
stanowili wylegitymować 25-latka, który od samego 
początku wydawał się bardzo nerwowy.

Kończy się długi, w tym roku, karnawał. We wtorek 
Ostatki, a w środę Popielec rozpoczynający Wielki 
Post. Na czas przygotowania do radosnych świąt 
Wielkanocnych w Archidiecezji Warmińskiej zostały 
ustanowione kościoły stacyjne. 

Celem konsultacji spo-
łecznych jest wspólne wy-
pracowanie rekomenda-
cji oraz projektu uchwały 
w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia Olsztyń-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego. Teraz urzędnicy za-
chęcają do zapoznania się 
informacjami na stronie 
www.konsultacje.olsztyn.
eu. A na początku marca 
rozpoczną się konsultacje 
w formie warsztatów.

W tym celu stworzo-
no dwie grupy tematyczne. 
Pierwsza zajmie się ogólny-
mi zasadami OBO i zasada-
mi głosowania, natomiast 
druga określeniem roli ze-
społów koordynującego  
i opiniującego oraz wymo-
gami formalno-meryto-
rycznymi, jakie powinny 
spełniać wnioski naszych 
mieszkańców.

Obowiązek przygoto-
wania uchwały nałożył na 
wszystkie samorządy Sejm 
RP. Dotychczas w Olszty-
nie zasady budżetu par-

tycypacyjnego były re-
gulowane zarządzeniem 
prezydenta miasta. 

– Jesteśmy w dobrej sy-
tuacji wyjściowej do opra-
cowania uchwały, ponie-
waż już od 6 lat realizujemy 
to działanie obywatelskie 
– podkreśla Aneta Szpa-
derska, dyrektor Biura 
Komunikacji i Dialogu Oby-
watelskiego Urzędu Mia-
sta Olsztyna. – Mamy wie-
le doświadczeń oraz opinie 
mieszkańców. To najlep-
szy moment na rozpoczę-
cie rozmowy o szczegółach 
budżetu obywatelskiego. 
Zwykle to one właśnie ma-
ją wpływ na realizację każ-
dej kolejnej edycji.

Zgodnie z wymoga-
mi ustawy zwiększa się też 
wysokość Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
Pula środków na 2020 rok 
wynosi 6,4 mln zł.

red.

Miliony złotych 
na OBO
6,4 mln zł – tyle będzie wynosić kwota do podziału  
w ramach tegorocznego Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Miasto rozpoczyna konsultacje spo-
łeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad  
i trybu jego przeprowadzenia.
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Książę komedii 
kryminalnej 
w Planecie 11 
Spotkanie z auto-
rem swoich ulubio-
nych powieści to nie 
lada gratka dla każde-
go miłośnika literatu-
ry. Bezpośredni kon-
takt z pisarzem uczy 
świadomego odbio-
ru literatury, pogłę-
bia wrażliwość słucha-
czy, stanowi inspirację 
do czytania oraz upo-
wszechnia szero-
ko pojętą kulturę ję-
zyka. Nawet Internet, 
tak dziś powszechny, 
nie zastąpi jednak fi-
zycznego spotkania, 
rozmowy z twórcą.

Dlatego niezmiernie nas 
cieszy, że podczas nadcho-
dzących miesięcy będzie aż 
tyle okazji w Olsztynie do 
obcowania z literaturą.

W marcu swoje małe 
święto będą mieli fani kry-
minalnych zagadek okra-

szonych porządną daw-
ką humoru. To wszystko 
za sprawą Alka Rogoziń-
skiego, nazywanego księ-
ciem polskiej komedii kry-
minalnej, który odwiedzi  
Planetę 11. 

Alek Rogoziński to 
dziennikarz oraz autor 
poczytnych powieści kry-
minalnych, m.in.: „Jak 
Cię zabić, kochanie?”, „Do 
trzech razy śmierć”, 
„Kto zabił Kop-
ciuszka?”, 
„Lusterecz-
ko, powiedz 
przecie”, 
„Morder-
stwo na 
Korfu” 
oraz naj-
nowszej  
– „Śmierć 
w blasku 
fleszy”.

Na wyda-
rzenie zapra-
szamy 22 mar-
ca (piątek)  

o godz. 17 do Planety 11  
(al. Piłsudskiego 38). 

Więcej o spotkaniu 
na: www.mbp.olsztyn.pl. 

To reakcja przedstawi-
ciela spółki Retail Provi-
der, która planuje zbudo-
wać dworcową galerię, na 
działania organizacji spo-
łecznych. Przypomnijmy, 
że społecznicy odwołali się 
od decyzji konserwatora 
zabytków, który ponownie 
nie wpisał obecnego olsz-
tyńskiego dworca PKP/PKS 
do rejestru zabytków. Ich 
działania zmierzają do te-
go, by gmach ocalić i grun-
townie wyremontować,  
a nie burzyć, by postawić 
zupełnie nowy.

Od tej decyzji do mi-
nistra kultury odwołali 
się działacze Forum Roz-
woju Olsztyna, Stowa-
rzyszenia Architektów 
Polskich i Stowarzysze-
nia Konserwatorów Za-

bytków, punktując luki 
w decyzji konserwatora.

Do sprawy odnieśli 
się przedstawiciele Retail  
Provider. 

– To niekończące się 
opóźnianie rozpoczęcia re-
alizacji inwestycji wpływa 
na jej opłacalność – stwier-
dził na jednym z porta-
li społecznościowych Rafał 
Trusiewicz, przedstawiciel 
RP. Dodał też, że spółka 
nie wyklucza rezygnacji ze 
swojego projektu.

– Kolejne próby opóź-
niania realizacji naszej in-
westycji oraz inwestycji 
PKP mogą spowodować 
katastrofalne skutki dla 
Olsztyna – ostrzega, su-
gerując, że jego firma mo-
że skierować fundusze na 
inne projekty, „czekając  

z modernizacją dworca  
w Olsztynie na kolejny cykl  
koniunktury”.

Tyle że i bez sprzeciwu 
organizacji społecznych, 
przygotowania do budo-
wy nowego dworca z gale-
rią szły opornie. Najpierw 
przedłużały się negocjacje 
między kolejarzami i Retail 
Provider w sprawie zakre-
su inwestycji. Teraz prze-
dłuża się wybór projektanta 
nowego obiektu. Przedsta-
wiciele organizacji społecz-
nych przypomnieli więc, że 
ich sprzeciw nie ma wiel-
kiego znaczenia dla termi-
nów inwestycji.

mgres

Co z nową galerią 
handlową przy 
dworcu?
Odwlekanie rozpoczęcia budowy nowego dworca PKP/PKS pod coraz więk-
szym znakiem zapytania stawia budowę dworcowego centrum handlowe-
go. Inwestor nie wyklucza rezygnacji z planowanego projektu. 
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Wójt Daniel Zadworny 
zaakceptował rekomenda-
cję Komisji Konkursowej.

– Pani Angelika Stawi-
sińska posiada wiedzę i do-
świadczenie w zarządzaniu 
instytucją kultury, jest oso-
bą kreatywną, dynamicz-
ną, z sukcesami realizowa-
ła liczne przedsięwzięcia, 
w tym również o randze 
ogólnopolskiej, a to wszyst-
ko gwarantuje prawidłowe 
wykonywanie powierzo-
nych obowiązków – mówi 
wójt Daniel Zadworny.

Nowa dyrektor GOK 
Dywity ma bogate do-

świadczenie na polu kul-
tury, tańca, zarządzania 

projektami i pozyskiwania 
środków zewnętrznych.  

W ostatnim czasie kierowa-
ła z sukcesami działaniami 
Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Jezioranach, w Funda-
cji Kreatywnego Rozwoju 
współtworzyła Międzyna-
rodowy Festiwal Teatral-
ny DEMOLUDY, kierowała 
projektami dla szkół z gmi-
ny Barczewo i miasta Olsz-
tyn, pracowała w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olszty-
nie, a także w Teatrze Jara-
cza w Olsztynie. Prywatnie 
interesuje się tańcem, te-
atrem, lubi jeździć na rowe-
rze i uprawiać sporty eks-
tremalne. Pracę w Dywitach 

powinna rozpocząć w ciągu 
dwóch najbliższych miesię-
cy, po zakończeniu spraw 
z obecnym pracodawcą 
w Jezioranach. Mieszkań-
cy Jezioran z dobrej strony 
wspominają pracę wykony-
waną przez Angelikę Sta-
wisińską i już teraz ubole-
wają nad jej przejściem do 
Dywit.

– Gratulacje dla gminy 
Dywity trafnego wyboru  
– piszą w mediach spo-
łecznościowych mieszkań-
cy gminy Jeziorany. – Pani 
Angelika Stawisińska to pe-
rełka wśród ludzi ze świata 

kultury, oj będzie się teraz 
u Was działo. Zazdroszczę 
i strasznie ubolewam, ale 
życzę powodzenia i wielu 
sukcesów. 

Takie opinie nie są od-
osobnione. 

– Gratulujemy GOK Dy-
wity, bo sami wiemy, kogo 
tracimy tu w Jezioranach 
– pisze kolejna z mieszka-
nek. – Cudownego człowie-
ka i społecznika. Za to, co 
było, dziękuję z całego ser-
ca. Bardzo się cieszę, że mo-
głam panią poznać i współ-
pracować.

Konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach rozstrzygnięty

Mimo różnego stopnia 
zaawansowania uczestni-
ków zajęć, wszyscy zgod-
nie podkreślali, że spędzili 
pożytecznie czas i nauczy-
li się nowych umiejętności, 
z których będą korzystać  
w życiu. 

– Znakomite szkole-
nie, dużo przyswojonej no-
wej wiedzy i bardzo do-
bry trener – mówi jeden  
z uczestników szkolenia.  
– Mogliśmy się nauczyć, jak 
załatwiać skutecznie swo-

je sprawy biznesowe, finan-
sowe i urzędowe za pośred-
nictwem Internetu. 

O tym, że szkolenie było 
udane może też świadczyć 
fakt specjalnych podzię-
kowań i kwiatów wręczo-
nych trenerowi Jackowi 
Wiśniewskiemu. W ponie-
działek 4 marca ruszyła ko-
lejna grupa szkoleniowa  
w Dywitach, również z mo-
dułu „Moje finanse i trans-
akcje w sieci”. A my zachęca-
my kolejnych mieszkańców 

Transfer kulturalny z Jezioran 
do Dywit!
Angelika Stawisińska wygrała konkurs i została wybrana na stanowisko dyrektora GOK Dywity! Do konkursu zgłosiło się dziewięciu kandydatów. Trzech 
kandydatów spełniło wymogi formalne konkursu i zostało zaproszonych na rozmowy merytoryczne z Komisją Konkursową, która po przeprowadzeniu 
rozmów, w głosowaniu tajnym, zarekomendowała wójtowi Danielowi Zadwornemu Angelikę Stawisińską. 

Angelika Stawisińska okazała się najlepsza spośród dziewięciu 
kandydatów aplikujących o stanowisko dyrektora GOK Dywity

Pierwsi mieszkańcy 
zakończyli 
bezpłatne szkolenia 
„Ja w Internecie” 
W czwartek 28 lutego w świetlicy w Słupach zakoń-
czyło się pierwsze bezpłatne szkolenie dla miesz-
kańców „Moje finanse i transakcje w sieci”, które 
gmina Dywity realizuje w partnerstwie z Fundacją 
Mazury.pl w ramach projektu „Ja w Internecie”. 
Certyfikaty ukończenia szkolenia wręczył pierw-
szym 12 mieszkańcom wójt Daniel Zadworny. 

Pierwsza grupa mieszkańców biorąca udział w projekcie bezpłatnych 
szkoleń „Ja w Internecie” z certyfikatami ukończenia szkolenia

gminy powyżej 25. roku ży-
cia do włączenia się w pro-
jekt DARMOWYCH SZKO-
LEŃ! Czeka na Państwa 7 
ciekawych modułów:
– Mój biznes w sieci,
– Działam w mediach spo-
łecznościowych,
– Rolnik w Internecie,
– Rodzic w Internecie,
– Moje finanse i transakcje 
w sieci,
– Tworzenie strony – blog,
– Kultura w sieci.
Szczegółowe informacje 
i formularz rekrutacyjny 
znajdziecie Państwo pod 
linkiem:

http://gminadywity.pl/
aktualnosci/1638

Zapraszamy!
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Zobacz Nowe Życie Olsztyna 
w nowej odsłonie na 

www.zycieolsztyna.pl
/zycieolsztyna

Na portalu publikujemy najświeższe informacje 
z Olsztyna i regionu, wraz z Pawełkiem 
przeniesiemy się w przeszłość, zastanowimy się 
kto ma rację w sporze felietonistów, obejrzymy 
grafiki satyryczne Zbigniewa Piszczako czy 
poczytamy o ciekawych pasjach olsztynian.
Życie Olsztyna jest dostępne także na Facebooku 

– polub nas już teraz!
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Siłownia przy ul. Byd-
goskiej. Przy ścianach usta-
wione są sprzęty do podno-
szenia ciężarów, biegania 
itp. Kilka osób ćwiczy. Na 
środku pomieszczenia leży 
sztanga. Przechodzę przez 
drzwi wejściowe i widzę 
kobietę, która do niej pod-
chodzi. Rozluźnia ręce  
i podnosi. Nie mam wątpli-
wości, że to pani Krystyna.

Podnoszenie ciężarów 
stało się jej pasją. Zajmu-
je się tym od trzech lat. Co 
ciekawe, nigdy wcześniej 
nie trzymała sztangi w rę-
kach. Wszystko zaczęło się 
w momencie, gdy po raz 
pierwszy zaprowadziła sy-
na na siłownię.

– Nudziłam się czekając 
na niego – mówi. – W końcu 
postanowiłam samej zacząć 
się ruszać. Złapałam sztan-
gę i zaczęłam ją podnosić. 
Koledzy, którzy tam ćwi-
czyli, pokazali mi, jak pra-
widłowo to robić.

Zaczęła systematycznie 
uczęszczać na siłownię. Po 
dwóch miesiącach odbyły 
się klubowe zawody. Po-
stanowiła spróbować. Była 
najstarszą uczestniczką i je-
dyną kobietą. 

– Zbigniew Koper, mój 
obecny trener oraz czyn-
ny zawodnik mimo 66 
lat, sędziował te zawody. 
Pogratulował mi później  
i powiedział, że widzi 
mnie na mistrzostwach 
Polski weteranów. By-
łam bardzo zaskoczona, 
ale i dumna. Pomógł mi 
przygotować się do mi-
strzostw województwa 
warmińsko-mazurskiego 
w podnoszeniu ciężarów. 
Wystartowaliśmy tam ra-
zem z 15-letnim synem, 
oboje zdobywając złote 
medale. Syn zrezygnował 
z ciężarów na rzecz in-
nych sportów, a ja, mimo 
jeszcze niewielkiej wiary 
w siebie, zabrałam się za 
sztangę konkretniej.

Po pół roku treningów, 
pani Krystyna w swoje 51. 
urodziny pojechała na Mi-
strzostwa Polski Masters. 
Przywiozła stamtąd dwa 
złote medale – za rwanie  
i podrzut, czyli tzw. dwu-
bój olimpijski. Tak zaczę-

ła się jej piękna przygoda 
z zawodami i rekordami.  
Z uwagi na wiek częściej za-
częła startować w trójboju 
siłowym, który nie jest tak 
forsowny dla organizmu.

– Trójbój siłowy są to 
trzy konkurencje: przysiad 
ze sztangą na plecach, mar-
twy ciąg do wyprostu cia-
ła i wyciskanie w leżeniu 
– mówi Zbigniew Koper, 
który jest wielokrotnym 
mistrzem Polski, Europy  
i świata w Podnoszeniu 
Ciężarów Masters i w trój-
boju siłowym.

Oboje jeżdżą na różne 
zawody, zarówno na szcze-
blu krajowym, jak i mię-
dzynarodowym. Jest je-
den warunek, muszą być 
w miarę blisko – w Pol-
sce lub w ościennych pań-
stwach, gdyż wydatki są  
niebagatelne.

Aby zmniejszyć koszty 
starają się wracać do Olsz-
tyna od razu po konkursie. 
Tak było w zeszłym roku 
na Słowacji. Zawody trwa-
ły od rana. Najpierw starto-
wała Krystyna, a po połu-
dniu Zbigniew. Dekoracja 
zwycięzców odbyła się o 23 
i zaraz po niej wyjechali do 
domu. Starają się wybierać 
takie konkursy, na które ich 
stać. Tym bardziej, że Kry-
styna jest asystentką sto-
matologiczną. Zarabia naj-
niższą krajową, więc musi 
wielu rzeczy się wyrzec. 

– Wolę pojechać na za-
wody, niż mieć dwie do-
datkowe pary butów.  
W zeszłym roku dostałam 
nagrodę od marszałka wo-
jewództwa, dlatego mo-
gliśmy sobie pozwolić na 
wzięcie udziału w 7 waż-
nych zawodach. Wraz ze 
Zbyszkiem przywieźliśmy 
po 14 medali, 12 złotych  
i dwa srebrne – dodaje Kry-
styna Abramczyk Puzio.

Były medale, ale i rekor-
dy. Najpierw Polski, póź-
niej Europy i świata. Mimo 
że jest najstarszą uczestnicz-
ką zawodów, to nie ma kon-
kurencji w swojej kategorii. 
Poprawia własne rekor-
dy. Przed nią siedem prób  
– na tyle zawodów Krystyna  
i Zbigniew pojadą, jeśli 

zdrowie i finanse dopiszą. 
Dwa odbędą się w Polsce, 
ale pojadą jeszcze na Ukra-
inę, do Słowacji, Niemiec, 
Czech i Węgier, marzą też 
o mistrzostwach świata w 
Finlandii, ale mogą to być 
zbyt duże koszty.

Do tej pory uznane re-
kordy świata ma w trzech 
federacjach: WUAP, GPC 
i WPA. W martwym cią-
gu podniosła 160 kg, na ła-
weczce wycisnęła 70 kg, 
natomiast rekord w przy-
siadzie ze sztangą wyniósł 
140 kg.

– Celem jest pobić samą 
siebie. I już wiem, że tego 
dokonam w tym roku. Waż-
ne jest to dla mnie, że trener 
we mnie wierzy. Mówi, że 
w tym roku wycisnę 85 kg, 
gdy w tamtym roku było to 
65. Ale czuję moc, już wyci-
snęłam prawie 75 kg – opo-
wiada kobieta. W tym celu 
trenuje cztery razy w tygo-
dniu po dwie godziny.

Pani Krystyna jest in-
spiracją dla wielu kobiet, w 
tym instruktorek fitnessu. 
Systematycznie publiku-
je filmiki i zdjęcia z trenin-
gów. Pisze o swoich pla-
nach na profilu „Krystyna 
Ciężarówka”. 

– Zaczęło się od tego, że 
na jednym z treningów ko-
lega nagrał film, jak robię 

przysiad ze sztangą z cię-
żarami o wadze 100 kilo-
gramów. Puściliśmy go do 
Internetu – wyjaśnia kobie-
ta. – Po raz pierwszy spo-
tkałam się ze wsparciem 
na mistrzostwach Polski  
w Tarcach koło Jarocina. Na 
trybunach były dziewczy-
ny z Poznania, które mnie 
dopingowały. Wołały: „pa-
ni Krysiu, nasza trenerka 
puszcza nam filmik z pa-
nią i mówi, że jak ta kobie-
ta może, to i my możemy”.

Pani Krystyna lubi ćwi-
czyć, bo widzi efekty. Zro-
biła także kurs instrukto-
ra, a później sędziego. Jest 
pochłonięta treningami. 
Mówi, że ćwiczenie w tym 
wieku ma wiele zalet. Ma 
już dorosłe dzieci – córka 
mieszka w Poznaniu, nato-
miast syn Grzegorz ma 19 
lat i jest samodzielny. 

– Lata szybko lecą. Nie-
dawno miałam 50, a teraz 
już 54, a ja mam co robić. 
Nie marnuję czasu leżąc czy 
oglądając telewizję. Wycho-
dzę z pracy o 17 i idę na tre-
ning – opowiada. Planu-
ję kolejne zawody, marząc  
o sponsorze.

I jak podkreśla, nie po-
winniśmy się bać, tylko iść 
do przodu, ale z głową. Za-
planować trening. Zastano-
wić się, jaki ma być efekt. 

Podobnego zdania jest  
jej trener.

– W tym sporcie gło-
wa jest ważna, ale przede 
wszystkim trzeba systema-
tycznie pracować. Bez tego 
nic się nie osiągnie. Dlatego 
robimy sprawdziany. Dzię-
ki wprowadzeniu metody 
liniowej, powoli dochodzi-
my do najlepszej dyspo-
zycji. W tym wieku samo 
powtórzenie wyniku na ko-
lejnych mistrzostwach to 
jest sukces – tłumaczy Zbi-
gniew Koper.

Pani Krystyna sama się 
przekonała, że ćwiczenia 
szybko przynoszą efekty. 
Oprócz wyników jest wie-
le korzyści zdrowotnych. 
Dawne bóle odeszły w za-
pomnienie, bo kości obudo-
wały się tkanką mięśniową. 
Dzięki temu lepiej się czuje. 
Jak sama przyznaje, chcia-
łaby trenować i jeździć na 
zawody jak najdłużej.

– Może kiedyś wystar-
tuję w kategorii wiekowej 
75+. I tak w Polsce jestem 
najstarszą startującą za-
wodniczką – śmieje się pa-
ni Krystyna.

Cezary Kapłon

Od trzech lat podnosi ciężary. 
Zdeklasowała konkurencję
Krystyna Abramczyk Puzio jest kobietą o nietypowych zainteresowaniach. Podnosi ciężary, jest rekordzistką Polski, Europy i świata. Mimo że ma suk-
cesy na tym polu, to na zawody musi jeździć za własne pieniądze, dlatego też woli odkładać je na swoje hobby niż kupować kolejne pary butów.

Pani Krystyna do 
tej pory uznane 
rekordy świata 
ma w trzech 
federacjach: WUAP, 
GPC i WPA.  
W martwym ciągu 
podniosła 160 
kg, na ławeczce 
wycisnęła 70 kg, 
natomiast rekord 
w przysiadzie ze 
sztangą wyniósł 
140 kg.

– Policzyłem, ile 
w zeszłym roku 
wyniosły nas 
wyjazdy – mówi 
Zbigniew Koper. 
– Było to 7 tys. 
zł na osobę. To 
są tylko koszty 
opłaty startowej 
i hotelu.
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Sytuacja zmienia się 
jak w kalejdoskopie. Tem-
po rozbudowy osiedli  
w podolsztyńskich miej-
scowościach jest tak duże, 
że trudno jednoznacznie 
wskazać, w którym miej-
scu kończą się granice ad-
ministracyjne Olsztyna,  
a w którym zaczynają się 
już sąsiednie gminy. 

To wszystko za spra-
wą głównie dotychczaso-
wych mieszkańców mia-
sta, którzy wyprowadzają 
się na wieś. Dla podjęcia ta-
kich życiowych decyzji ma-
gnesem są liczne inwestycje 
deweloperów. 

Wystarczy spoj-
rzeć na to, co się 
dzieje przy ul. 
Bartąskiej w kie-
runku Bartąga. 
Tam jedno osie-
dle kilku bloków 
zostało już za-
siedlone, kolejne 
są albo na ukoń-
czeniu, albo już 
po pierwszym 
wbiciu łopaty. 

To przekłada się w bez-
pośredni sposób na de-
mografię podolsztyńskich 
gmin. Widać to ewident-
nie na przykładzie sytu-
acji w gminie Stawiguda. 
Ale, jak wynika z danych 
statystycznych, to właśnie 
Bartąg, a nie sama Stawi-

guda, czyli główna miej-
scowość gminy, najszyb-
ciej się zaludnia. Jeżeli  
w 2010 roku mieszka-
ło w nim 863 mieszkań-
ców, to rok 2018 zamknął 
się liczbą 2167 mieszkań-
ców. Dla porównania Sta-
wiguda ma ponad 1,9 tys. 
mieszkańców, co daje jej 
dopiero trzecie miejsce w 
tym zestawieniu. Na dru-
gim miejscu uplasowały 
się podolsztyńskie Jaroty 
– 1945 osób. 

W przypadku pozosta-
łych miejscowości gminy 
Stawiguda, liczba miesz-
kańców rośnie, co roku 
zaledwie o kilka osób, w 
nielicznych przypadkach  
o kilkadziesiąt osób. Są 

jednak też miejscowości, 
w których liczba ludno-
ści zmniejsza się. Do te-
go grona należy Miodów-
ko i Zezuj. W przypadku 
miejscowości Binduga od 
2010 roku w spisie ludno-
ści widnieje tylko jeden  
mieszkaniec. 

Nowy mieszkaniec 
urodził się w Bartągu

Jednym z nowych 
mieszkańców Bartąga jest 
Grzegorz Kołakowski, soł-
tys tej miejscowości oraz 
przewodniczący rady gmi-
ny Stawiguda. 

– Zaludnienie Bartąga 
rośnie w bardzo szybkim 
tempie. Widać to gołym 
okiem – mówi Kołakowski. 

– Powstają nowe osiedla 
bloków, wiele osób decy-
duje się na budowę domów 
jednorodzinnych. Od mo-
mentu kiedy ja wraz z ro-
dziną wprowadziłem się do 
Bartąga, liczba ludności na-
szej wsi wzrosła o blisko ty-
siąc osób. 

Pod koniec 2018 roku 
doszło do niecodziennej sy-
tuacji. Przed świętami Bo-
żego Narodzenia w Bartą-
gu odebrano poród nowego 
mieszkańca tej wsi. 

– Taka rzecz zdarzyła się 
ostatnio kilkadziesiąt lat te-
mu – twierdzi przewodni-
czący Kołakowski. 

Przewodniczący ra-
dy gminy Stawiguda do-
daje, że takie szybkie tem-
po zaludnienia powoduje, 
że gmina zbliża się do gra-
nicy 10 tys. mieszkańców. 
Tak naprawdę brakuje nie-
wiele do osiągnięcia tego 
poziomu. Na koniec 2018 
roku gminę zamieszkiwało 
9869 mieszkańców. 

– Z niecierpliwością 
oczekujemy na 10-tysięcz-
nego mieszkańca. Jestem 
przekonany, że jego naro-
dziny zostaną uhonorowa-
ne w odpowiedni sposób – 
dodaje Kołakowski.

Czy takie szybkie tem-
po wzrostu ludności  
w miejscowościach leżą-
cych na styku z Olsztynem, 
nie spowoduje zmiany gra-
nic administracyjnych stoli-
cy województwa ich kosz-
tem? Zdecydowanym 
przeciwnikiem takiego roz-
wiązania są obecne władze 
gminy Stawiguda. 

– Nie po to ludzie się 
wyprowadzali i wyprowa-
dzają z Olsztyna, by ponow-
nie znaleźć się w mieście. 
To nie miałoby większego 
sensu – stwierdził Michał 
Kontraktowicz, wójt gminy 
Stawiguda. – Ta identyfika-
cja w tak dużym skupisku 
jest dużo mniejsza. Z dru-
giej strony kontakt miesz-
kańców z wójtem jest dużo 
sprawniejszy. Siła i znacze-
nie pojedynczego miesz-
kańca rośnie u nas a nie  
w mieście. Jest bardziej do-
strzegany i też doceniany. 

Do Dywit z całej Polski
Ponad 1 tys. miesz-

kańców więcej od Stawi-
gudy mają Dywity, ko-
lejna gmina sąsiadująca  
z Olsztynem. 

– Z danych na 1 stycznia 
2019 roku gmina Dywity ma 

11 548 mieszkańców – in-
formuje Jacek Niedzwiecki, 
z Urzędu Gminy w Dywi-
tach. – To o 174 osoby wię-
cej niż 1 stycznia 2018 roku.  
Dywity stosują różne za-
chęty do osiedlania się na 
ich terenie. Kilka lat temu 
władze gminy zorganizo-
wały akcję „Nawigacja dla 
mieszkańca”. Wśród nowo 
zameldowanych mieszkań-
ców losowane były różnego 
rodzaju nagrody, w tym na-
wigację z naniesionymi na-
zwami ulic i numeracją do-
mów na terenie całej gminy.

Dla porównania, licz-
ba osób zameldowanych 
na stałe na dzień 1 stycznia 
2017 roku wynosiła 11 088. 
Natomiast w całym 2016 ro-
ku w gminie urodziło się 97 
dzieci, było 75 zgonów, a na 
pobyt stały zameldowało 
się aż 255 osób spoza jej te-
renu. Dywity miały najwię-
cej nowych mieszkańców 
z Olsztyna, ale i Barczewa, 
Biskupca, Jezioran i Góro-
wa Iławeckiego. Co cieka-
we, na przestrzeni ostatnich 
lat do Dywit przenosili się 
także mieszkańcy z więk-
szych ośrodków z różnych 
części kraju, a więc z War-
szawy, Łomży, Krakowa, 
Wrocławia, Poznania czy 
Łodzi. 

Przedstawiciele Dywit 
podkreślają, że w 1990 ro-
ku gminę zamieszkiwa-
ło zaledwie 6669 osób. Od 
tego czasu liczba miesz-
kańców niemal się podwo-
iła. Władze mają nadzieję, 
że tendencja ta będzie się 
utrzymywać. Co przyciąga 
nowych mieszkańców do 
Dywit? 

– Na pewno piękna i ci-
cha okolica – mówi jeden  
z mieszkańców. – Po dru-
gie, dostępność wszelkich 
potrzebnych usług, jak 
sklep, poczta, edukacja dla 
najmłodszych czy komu-
nikacja publiczna. Nie bez 
znaczenia jest też bliskość 
do Olsztyna.

Krzysztof Szymański

Stawiguda rośnie w siłę
Masowy napływ osób z Olsztyna do podmiejskich miejscowości spowodował, że gmina Stawiguda oczekuje na 10-tysięcznego mieszkańca. Ludności 
przybywa również Dywitom. 

Inwestycja zapisana już 
jest w przyszłorocznym bu-
dżecie miasta. 

– W żłobku docelowo 
znajdzie opiekę 150 najmłod-
szych dzieci – mówi prezy-
dent Piotr Grzymowicz.

Budowa zacznie się w 
przyszłym roku i będzie 
trwała dwa lata. Wybór lo-
kalizacji nie jest przypad-
kowy. Zacisze to obecnie 

jedna z najbardziej rozwi-
jających się części Olsztyna. 
W te rejony miasta przepro-
wadzają się obecnie setki 
młodych małżeństw. 

– Chcemy zrobić wszyst-
ko, by nasi mieszkańcy mieli 
tam warunki życia na odpo-
wiednim poziomie – prze-
konuje prezydent. 

Obecnie miasto zleciło 
opracowanie dokumenta-

cji technicznej planowanej  
inwestycji. 

Na Zaciszu, które leży 
na pograniczu między Olsz-
tynem a gminą Stawiguda, 
nie ma obecnie publiczne-
go przedszkola ani żłobka. 
Przypomnijmy, że Olsz-
tyn utworzy też 40 nowych 
miejsc w żłobku miejskim 
przy ul. Wyspiańskiego.

mgres

Nowy żłobek na 
Jarotach
Miasto wyda na budowę tej placówki 12 mln zł. Obiekt powstanie przy 
ul. Antonowicza na Jarotach.

Nowe bloki przy granicy z Olsztynem wyrastają niczym grzyby po deszczu
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Panie Macieju, czym 
Pan się zajmuje w ob-
serwatorium?

Wraz z całym zespo-
łem zajmujemy się popu-
laryzacją astronomii i edu-
kacją astronomiczną. Poza 
tym obsługujemy ruch tu-
rystyczny, czyli wszyscy 
ci, którzy chcieliby poznać 
tajniki nieba, mogą zawsze 
do nas przyjść. Mamy wy-
stawę stałą, warsztat pra-

cy astronoma, ale od czasu 
do czasu pojawiają się cza-
sowe wystawy tematyczne. 
No i oczywiście obserwacje 
nieba, na które składają się 
dzienne obserwacje Słońca 
i nocne obserwacje gwiazd, 
obiektów mgławicowych, 
planet i Księżyca.

Warto również wspo-
mnieć, że od sześciu lat, ja-
ko pierwsi w wojewódz-
twie i jedni z pierwszych  

w Polsce, posiadamy mobil-
ne planetarium. Zakupili-
śmy samochód ze specjalną 
kopułą i aparaturą projek-
cyjną, aby jeździć do dzie-
ci z odległych miejscowości.

Skąd u Pana ta pa-
sja do astronomii?

Tą pasją zaraziłem się 
przypadkiem, bo mój ojciec 
kupował czasopismo „Mło-
dy technik”. Na przedostat-
niej stronie był dział „Astro-
nomia dla wszystkich”. 
Mając siedem lat przeglą-
dałem ten miesięcznik i za-
interesował mnie ten dział. 
Oczywiście wtedy jesz-
cze moja edukacja astrono-
miczna nie była na tym po-
ziomie, żebym znał wzory 
tam zawarte. Nie wiedzia-
łem co to jest całka czy pier-
wiastek. To była dla mnie 
czarna magia. Ale zdjęcia 
czy tabele tam zawarte były 
na tyle przejrzyste, że moż-
na było się tą pasją astrono-
miczną zarazić.

Co w najbliższych 
dniach możemy ob-

serwować na olsz-
tyńskim niebie?

Księżyc w tej chwi-
li idzie do nowiu. Może-
my też obserwować Plejady  
– otwartą gromadę gwiazd 
znajdującą się w gwiazdo-
zbiorze Byka. Jest ona czę-
sto mylona z asteryzmem 
Małego Wozu. Są to mło-
de gwiazdy, wokół których 
znajduje się jeszcze gaz, któ-
ry nie wszedł w skład ich 
budulca. Tę gromadę może-
my bez problemu dostrzec 
gołym okiem – widać na-
wet 11 gwiazd. Przez tele-
skop możemy ich dostrzec 
od 60 do 80. Niedaleko, bo 
w gwiazdozbiorze Oriona 
znajduje się piękna mgła-
wica M42, gdzie aktualnie 
rodzą się młode gwiazdy. 
Poza tym mamy na niebie 
najjaśniejszą gwiazdę, czy-
li Syriusza. 

Wszystkie gwiaz-
dy, które widzimy go-
łym okiem, ale rów-
nież przez mniejsze 
teleskopy znajdują się 
w Drodze Mlecznej.

Tak, to są gwiazdy na-
szej Galaktyki. Inne ga-
laktyki są bardzo odległe. 
Chociażby te najbliższe, jak 
galaktyka M31, którą moż-
na zaobserwować z naszej 
półkuli czy Wielki i Mały 
Obłok Magellana widocz-
ne z półkuli południowej, 
nie dają nam możliwości 
obserwacji pojedynczych 
gwiazd. My widzimy je ja-
ko niewielkie, mgławe ob-
łoczki. Odległość galaktyki 
M31 od nas wynosi 2,2 mln 
lat świetlnych. Widzimy ją, 
tak jak wyglądała, sprzed 
ponad 2 mln lat.

Czy o tej porze roku 
możemy również za-
obserwować planety?

Nad ranem jest widocz-
na Wenus a wieczorem 
Mars. 27 lipca ubiegłego ro-
ku Mars był w tzw. wielkiej 
opozycji, czyli zbliżył się 
do nas bardzo mocno. Je-
go rozmiary kątowe, czyli 
powierzchnia tarczki, którą 
można było zobaczyć przez 
teleskop była naprawdę 
spora. Przez większe tele-

skopy można było dostrzec 
czapy szronowe na jego bie-
gunach. Niestety teraz się 
od nas oddala. Jako że jest 
planetą o połowę mniejszą 
od Ziemi, to tych detali nie 
będziemy mogli uchwycić. 
Można go nawet pomylić 
z odległymi gwiazdami jak 
Betelgeza czy Aldebaran, 
bo świeci podobnie do nich 
czerwonawą barwą.

Za dnia prowadzone 
są również obserwa-
cje Słońca. W jaki spo-
sób się to odbywa?

Mamy filtry obiekty-
wowe, które łapią promień 
światła na wstępie, zanim 
dojdzie on do soczewek 
obiektywu. Dzięki temu 
możemy oglądać Słońce  
w trzech odsłonach. 
Pierwszą jest tzw. conti-
nuum, czyli cała energia 
świetlna z gwiazdy jest 
przez nas filtrowana i mo-
żemy ją podziwiać w ca-
łej okazałości. Słońce wte-
dy wydaje nam się ładne, 
gładkie. Chociaż niekiedy 
możemy dostrzec na jego 

Co widać na 
nieboskłonie w marcu?
Maciej Grzemski jest astronomem z olsztyńskiego obserwatorium. Opowiada o swojej pracy, o obserwacjach, ale również o tym, jak niewielka jest 
Ziemia na tle Słońca, a także kiedy kometa Hyakutake ponownie nas odwiedzi.

9 bilionów 
kilometrów 
– taką odległość 
pokonuje światło 
w ciągu roku. 
Tymczasem, 
odległość między 
Słońcem a Ziemią 
fotony pokonują 
w ciągu 8 min. i 19 
sekund.
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powierzchni plamy, czyli 
obszary trochę chłodniej-
sze (ok. 1000-1500 stop-
ni). Możemy też pokazać 
naszą gwiazdę w linii wo-
dorowej, tzw. H alfa, któ-
ra jest chyba najciekawsza. 
Świeci tam tylko wodór  
– możemy dostrzec Słoń-
ce krwistoczerwone nieza-
leżnie od momentu, w któ-
rym obserwujemy. Często 
nam się wydaje, że ma ono 
taki kolor o wschodzie lub 
zachodzie, zwłaszcza gdy 
jest duży mróz. Są to efek-
ty atmosferyczne. Mamy 
też możliwość obejrzenia 
Słońca w linii wapniowej 
w barwie fioletowej. Mo-
żemy zobaczyć wtedy ob-
szary aktywne na naszej  
gwieździe. 

Prędkość światła  
w próżni wynosi  
w przybliżeniu 300 tys. 
km/s. W jakim cza-
sie światło ze Słoń-
ca dociera na Ziemię?

Średnia odległość naszej 
planety od Słońca podawa-
na w kilometrach wyno-
si 149 mln km. Gdybyśmy 
chcieli sobie przeliczyć to 
na jednostki świetlne to fo-
tony światła, które opusz-
czają właśnie fotosferę sło-
neczną za 8 min. 19 sekund 
dotrą do nas. Słońce jest naj-
bliższą gwiazdą, więc ta od-
ległość nie jest duża. Dru-
ga co do bliskości gwiazda 
– Proxima Centauri – jest 
odległa od nas o 4,2 roku 
świetlnego, a już nie jeste-
śmy w stanie dostrzec jej 
tarczy.

Uściślijmy, że rok 
świetlny jest to jed-
nostka odległości.

Tak, taką odległość po-
konuje światło w ciągu ro-
ku. 9 bilionów kilometrów. 
Jest to dla nas może nie-
wyobrażalna odległość, ale 
jednostkę lat świetlnych 
stosuje się w astronomii ga-
laktycznej. W Układzie Sło-
necznym używamy jeszcze 
innego terminu odległości, 
zwanego jednostką astro-
nomiczną (AU), czyli śred-
niej odległości Ziemi od 
Słońca. Odległość do Mar-
sa z naszej planety wynosi 
nieco ponad 1,5 AU, do Jo-
wisza będzie to już ponad 5 
AU. A dalej są przecież inne 
gazowe olbrzymy, komety 
krótkookresowe z Pasa Ku-
ipera, a na końcu Układu 
znajduje się Obłok Oorta,  
w którym znajdują się ko-
mety długookresowe. 

Czym różnią się ko-
mety krótko- od dłu-
gookresowych?

Za okres krótki uważa-
my 200 lat – to czas, w któ-
rym komety obiegają Słoń-

ce. Kometa Enckego obiega 
je w trzy lata. Najbardziej 
znana kometa, czyli Hal-
leya potrzebuje 76 lat. Star-
si czytelnicy może sobie 
przypomną kometę, która 
w 1996 roku zbliżyła się do 
Słońca. Nazywała się Hy-
akutake. Wróci do nas za 22 
tys. lat.

Patrząc na gwiazdy i ga-
laktyki widzimy je, ja-
kimi były setki, tysiące, 
miliony a nawet mi-
liardy lat wstecz. Wie-
le z tych obiektów mo-
że już nie istnieć.

Te najbardziej odległe 
mogą rzeczywiście dzisiaj 
już nie istnieć. Da się po-
rachować czy dany obiekt 
w dalszym ciągu emituje 
energię, czy też jest to tylko 
przeszła emisja. Taką grani-
cą, do której jesteśmy w sta-
nie się zbliżyć, jest promie-
niowanie reliktowe, które 
pokazuje nam fakt, że roz-
szerzanie się Wszechświata 
nadal następuje, że nie osią-
gnęliśmy temperatury zera 

absolutnego, czyli zamarcia 
ruchu atomów. Mamy moż-
liwość zaglądania w prze-
szłość o 13,82 mld lat.

Bardzo mnie nurtu-
je to czy w przyszłości, 
o ile technika na to po-
zwoli, naukowcy bę-
dą mogli zaobserwować 
Wielki Wybuch, albo 
to co było wcześniej?

(śmiech) Są to bardziej 
rozważania filozoficzne 
niż astrofizyczne. Myślę, 
że tak daleko nie będziemy 
w stanie zaglądać. My naj-
wyżej obserwujemy efekty 
po oraz ekspansję Wszech-
świata. 

Ziemia wydaje nam się 
duża, ale w skali ko-
smosu jest mała. W sa-
mym Jowiszu mogło-
by się zmieścić ok. 1300 
naszych planet. A co 
dopiero w Słońcu.

Oczywiście, jeżeli sobie 
popatrzymy na Słońce, wy-
obraźmy sobie dużą dmu-
chaną piłkę o średnicy me-
tra. I gdybyśmy obok niej 
dla porównania ustawi-
li kulkę od łożyska o śred-
nicy niecałego centyme-
tra, to zauważylibyśmy jaki 

jest mniej więcej stosunek 
naszej gwiazdy do plane-
ty. Żeby wypełnić średnicę 
Słońca Ziemiami ustawio-

nymi jedna obok drugiej, 
potrzebowalibyśmy ich aż 
109. A to jest tylko średnica, 
a nie wypełnienie tej sfery.

Słońce też nie jest naj-
większą gwiazdą. Praw-
dziwym olbrzymem 
jest VY Canis Majoris.

Widziałem kiedyś sche-
mat porównawczy. Bardzo 
niewielki fragment łuku 
tej gwiazdy i przy nim nie-
wielka kropeczka niczym 
główka od szpilki – to był 
rozmiar naszego Słońca. 
Ale pamiętajmy, że i na-
sza gwiazda będzie się roz-
szerzać do rozmiaru czer-
wonego olbrzyma. Wtedy 
zginie ludzkość – gwiazda 
wchłonie Merkurego, We-
nus i Ziemię. Dotrze do or-
bity Marsa.

Na czym ta przemia-
na w czerwonego ol-
brzyma polega? Wiem, 
że zachodzą tam działa-
nia termojądrowe i lżej-
sze pierwiastki zmie-
niają się w cięższe.

W tej chwili Słońce  
w 73 proc. zbudowane jest 
z wodoru. Przemiany ter-
mojądrowe powodują po-

wstawanie helu. Z biegiem 
czasu zaczną powstawać 
coraz cięższe pierwiastki. 
Za ok. 4,5 mld lat gwiaz-
da zacznie zwiększać swo-
ją objętość i nastąpi eksplo-
zja zewnętrznej warstwy 
atmosfery. Wokół spraso-
wanego jądra gwiazdowe-
go powstanie bąbel gazowy 
zwany mgławicą planetar-
ną. Będzie się rozszerzał. 
Samo jądro będzie wielko-
ści Ziemi – to tzw. biały ka-
rzeł o ogromnej rotacji rzę-
du milisekund. Gwiazda 
nie wyprodukuje już ener-
gii, będzie ją wypromienio-
wała. Ten etap potrwa ok. 
5 mld lat, po czym Słońce 
umrze.

Biały karzeł nie jest 
jedynym stadium 
śmierci gwiazdy.

Oczywiście, gwiazdy 
bardzo masywne mają zu-
pełnie inny scenariusz swo-
jego końca. Wypalenie się 
materiału termojądrowe-
go powoduje kolaps gra-
witacyjny, czyli zapada-
nie się gwiazdy. Zaczyna 
ona zasysać materię znaj-
dującą się w pobliżu. Jej 
cząstki zaczynają być roz-
pędzane do prędkości re-
latywistycznych (porów-
nywalnych z prędkością 
światła w próżni – red.), 
co z kolei skutkuje tym, że  
w swoim ostatnim tchnie-
niu tego typu gwiazdy wy-

dają silny impuls rentge-
nowski. Jesteśmy w stanie 
zaobserwować takie miej-
sca, więc doskonale wiemy, 
gdzie takie obiekty mogą 
się znajdować. Tak powsta-
ją czarne dziury.

Krótko mówiąc, czar-
na dziura jest oso-
bliwością?

Dokładnie. Osobliwość, 
czyli niewielki punkt o ol-
brzymiej masie i grawitacji.

Jeszcze jednym osta-
tecznym stadium 
gwiazdy jest pulsar. 

Tak. Nie jest tak masyw-
ny jak czarna dziura. Jest to 
gwiazda rotująca – w okre-
sach milisekundowych, 
wyrzucająca z siebie dżet, 
który jest bardzo silnym 
impulsem radiowym. Te sy-
gnały są bardzo regularne. 
Najdokładniejszym zega-
rem na świecie jest właśnie 
zegar pulsarowy. Obser-
wuje obroty sześciu wybra-
nych pulsarów o takiej do-
kładności, która jest nie do 
doścignięcia przez nawet 
najlepsze zegary atomowe. 
Na świecie jest tylko jeden 
tego typu zegar, a znajduje 
się w Gdańsku na kościele 
św. Katarzyny. To pomysł 
polskich astronomów. 

Cezary Kapłon

Pod kopułą o 3 m średnicy znajdują się teleskopy. Biały to refraktor, czyli teleskop o obiektywie 
soczewkowym. Granatowy z kolei to teleskop soczewkowy o średnicy 15 cm
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Przy pomocy liczb mo-
gę wszystko przedstawić, 
tak jak ja chcę, wszystko za-
leży od tego, do czego to 
ma służyć. Prosty przykład. 
Ja mam 100 tysięcy długu, 
a mój adwersarz Andrzej 
Brzozowski jest czysty jak 
łza. Nie ma żadnych zale-
głości, ale statystycznie ma 
on 50 tysięcy długu. Bo nas 
dwóch ma razem 100 tysię-
cy, czyli średnio Andrzej 
ma 50 proc. Proste. Czy-
li zależy do czego takie ze-
stawienia ma służyć. To sa-
mo jest ze średnią płacą. Jak 
będziemy brali pod uwagę 
najwyższe zarobki kilkuna-
stu Polaków i niskie pensje, 
których jest mnóstwo, to 
statystycznie Polacy nieźle 
zarabiają prawda? Jakie to 
proste. Jak pominiemy bo-
gatych okaże się, że średnia 
jest niska.

Teraz powiedzmy o in-
flacji. Jeżeli w naszych ze-
stawieniach umieścimy ce-
ny wszystkich produktów 
istniejących na rynku, to 
inflacja w kraju jest mała. 
Jeżeli weźmiemy pod uwa-
gę tylko produkty pierw-
szej potrzeby, to okaże 
się, że jest ona bardzo wy-
soka. W tym miejscu mo-
żemy sobie odpowiednio 
w zależności od potrzeb 
żonglować liczbami. Nie-
stety statystyka to tylko 
liczby, które odpowied-
nio ustawione dają nam 
to, co chcemy pokazać. 
Rzeczywistość jest jednak 
często inna. Ostatnio mó-

wi się, że inflacja w Polsce 
jest mała i dzięki temu, na 
nieszczęście dużej grupy 
obywateli, zmniejszono 
odpowiednio wskaźnik 
rewaloryzacji 
rent. Co spo-
wodowało ob-
niżenie pod-
wyżki emerytur  
i rent. Takie 
jest przysło-
wie: obiecan-
ki cacanki... 
Patrząc na 
rzeczywiste 
ceny, nigdy 
nie uwierzę, 
że w sklepach 
nic nie podro-
żało. Ja, który 
bez przerwy chodzę 
po dyskontach i robię za-
kupy, mogę z czystym su-
mieniem powiedzieć, że 
ceny niezbędnych do ży-
cia produktów poszły do 
góry i to znacznie. Czy-
li inflacja niestety jest do-
syć wysoka. Statystyka 
ma również zastosowanie 
przy obliczaniu średniej 
krajowej, którą zawsze, 
odpowiednio manewrując 
liczbami, można tak usta-
wić, aby nam pasowała do 
układanki. I tak raz, na na-
sze potrzeby mówimy, że 
inflacja jest wysoka, a raz, 
że jest niska. Statystykę 
można również stosować 
w innych gałęziach gospo-
darki, jak również przy ob-
liczaniu krajowego PKB. 
Ot i cała tajemnica na-
szej szarej rzeczywistości. 

Prawda, że statystyka mo-
że być królewną wszyst-
kich nauk!

Jacek Panas 

Średnią arytmetyczną 
bowiem bardzo łatwo moż-
na policzyć, dlatego po-
wszechnie jest często stoso-
wana, także w sytuacjach, 

gdzie stosowana być nie po-
winna. Zależy też w jakim ce-
lu jest ona używana i wyko-
rzystywana. Jednym może 
poprawić humor, innym go 

zepsuć. Pozwól, Jacku, 
że poprawię sobie sa-
mopoczucie. Jak wiesz, 
jestem fanem różnego 
rodzaju diet, które czę-
sto stosuję… z różnym 
skutkiem. Niestety wa-

gi nie da się oszukać. I tu 
z pomocą przychodzi sta-

tystyka i średnia arytme-
tyczna. Skoro ja ważę ok. 

120 kilogramów, a Ty ok. 
80 (tak zakładam) to śred-
nio przypada po stówce na 
każdego z nas. I komu hu-
mor się poprawił? Jeszcze le-
piej by to wypadło, gdybym 
dobrał do nas jeszcze kilku 
„chudziaków”.

A teraz na poważnie. 
Średnia arytmetyczna jest 
obciążona kilkoma poważ-
nymi wadami, które wypa-
czają ten cały statystyczny 
obraz. Podstawowy man-
kament to wartości skraj-
ne. Dokładnie widać to na 
opisywanym przez Cie-
bie przykładzie średnich 
pensji. Z jednej strony np. 
wieleset tysięczne pensje 
prezesów, a zarobki po-
czątkujących pracowni-
ków. Statystycznie nie wy-
gląda to źle, ale praktycznie 
różnica jest diametralna. 

Średnia arytmetycz-
na akceptuje też wartości 
ułamkowe w sytuacjach, w 
których one nie występują  
w praktyce. Współczynnik 

dzietności w Polsce w 2017 
roku wyniósł 1,45, a przecież 
żadna kobieta nie urodziła 
1,45 dziecka. Cóż, statystyka 
ma swoje prawa i do pew-
nych zestawień i raportów 
przyjmuje się takie wartości. 

Swoje wady ma także, 
szczególnie Ci bliska, ana-
liza cen. Z zasady najwięk-
szą wagę przywiązuje się 
do tych aktualnych, któ-
re (uwzględniając chociaż-
by inflację) zmieniając się w 
czasie, mają największe war-
tości. Do tego są zróżnico-
wane w zależności od przy-
jętych do analizy artykułów 
i okresu porównawczego. 
Zastosowanie w tym przy-
padku średniej arytmetycz-
nej nie znajduje sensownego 
uzasadnienia. Zwłaszcza, że 
na wzrost poszczególnych 
cen składa się wiele uwa-
runkowań związanych nie 
tylko z kosztami produkcji 
poszczególnych artykułów. 

Powszechnie uważa 
się, że statystka zakłamuje 
rzeczywistość. Na pewno 
jest w tym trochę racji, ale 
z drugiej strony takie ze-
stawienia są potrzebne do 
pewnych wniosków i ana-
liz. Najważniejsze, aby uni-
kać w nich wartości skraj-
nych i starać się używać 
zestawień jednorodnych. 
Unikniemy wtedy humo-
rystycznych podsumowań, 
że właściciele psów, mają 
wraz ze swoimi pupilami 
średnio po trzy nogi. 

Andrzej 
Zb. Brzozowski

Magia liczb Statystyczne 
samopoczucie

Kiedy studiowałem, nienawidziłem statystyki. W tamtych czasach nie za-
stanawiałem się, do czego ona ma służyć. Układanie liczb, dodawanie, 
mnożenie, wyciąganie średnich, uważałem za nudne i nieprzydatne. Teraz 
gdy nabrałem życiowego doświadczenia, wiem do czego to wszystko jest 
potrzebne i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że gdy matematyka 
jest królową nauk, to statystyka jest królewną. 

Nie odkryłeś, Jacku, Ameryki. Średnia arytmetyczna (bo to ją wziąłeś na 
celownik swojego felietonu) jest najpopularniejszą statystyką i praktycznie 
każdy potrafi ją przeprowadzić i nawet zrozumieć. Świadczą o tym przykła-
dy, które podałeś. Masz jednak, podobnie jak ja, świadomość takich zesta-
wień i wniosków, do których one prowadzą. 
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Odkurzamy archiwum tekstów 
Jacusia, jest ich ponad 150! 
Będziemy je sukcesywnie 
publikować na naszym portalu  
www.zycieolsztyna.pl 
oraz na facebookowym 
profilu Życie Olsztyna.

Kiedy człowiek z mu-
su przebywa w domo-
wych pieleszach, musi so-
bie znaleźć jakieś zajęcie. 
Ja przede wszystkim gme-
rałem w starych zapiskach 
i wertowałem różne histo-
ryczne doniesienia. Jak tro-
szeczkę pogoda się popra-
wiała, jeździłem na działkę 
Pawełka. Prosił mnie on, 
abym poobcinał gałęzie na 
drzewkach owocowych. 
Drzewka tam są młode, 
więc dużo roboty nie by-
ło. Szkód większych nie 
zauważyłem, poza jed-
nym pieńkiem obgryzio-
nym przez zające. Do al-
tanki nikt się nie włamał, 
a płynąca obok rzeczka 
nie wylała, a to dzięki bo-
brzej tamie postawionej ja-
kieś sto metrów wyżej bie-
gu strumyka. Przed tamą 
za to zrobiło się niezłe roz-
lewisko. Dobrze, że to nie 
łąki przyjaciela Pawełka, 
a tylko mokradła. Jeszcze 
trochę, a powstanie jezio-
ro. Czyli Pawełek będzie 
mógł powiedzieć, że ma 
domek nad wodą i to dzię-
ki małym sympatycznym 
szkodnikom. Szkoda, że 
bobry bardzo trudno pod-
glądać w plenerze. Żyją w 
wodzie i do tego prowadzą 
nocny tryb życia. Można 
je też podziwiać w ZOO. 
Blisko Olsztyna jest kil-
ka zwierzyńców. Będę się 
musiał kiedyś tam wybrać 
i zobaczyć, jakie zwierzę-
ta tam żyją. Zlokalizowane 
są w miejscowościach, któ-
re są sypialniami miasta, 
więc warto je przybliżyć 
szczególnie tym olsztynia-
nom, którzy lubią piesze 
lub rowerowe wycieczki.

 Trochę z innej 
beczki. Siedząc w domu 
zajrzałem do kilku publi-
kacji i ku mojemu zdziwie-
niu dowiedziałem się, że  
w dzielnicy w której miesz-
kałem wiele lat, zaraz po 
wojnie było małe więzie-
nie albo karcer. Oczywi-
ście zaraz tam pojechałem 
i rzeczywiście opisywa-
ny w publikacjach budy-
nek stał między domami 
o nr 103 i 104. To taki nie-
pozorny domek, może na-
wet składzik, albo taki ma-

ły budynek inwentarski, 
obecnie służy jako przy-
domowa komórka na ma-
nele i drewno. Na strychu 
ktoś nawet hoduje gołębie.  
W okresie międzywojen-
nym prawdopodobnie 
służył on lokatorom do-
mów jako chlewiki, bo 
kojce miały odprowadze-
nia gnojówki do zbiorni-
ka. Przypomniałem sobie, 
że jako chłopiec pod ko-
niec lat pięćdziesiątych ba-
wiłem się z kolegami koło 
tego budynku. Stał wtedy  
w takim dzikim sadzie  
i wykorzystywany był on 
jako składzik przez lokato-
rów domów. 

Nic nie wskazywa-
ło, że było tam więzienie. 
Lokatorzy mieszkający  
w okolicach o tym wie-
dzieli, ale milczeli na 

wszelki wypadek, aby nie 
spotkało ich jakieś nie-
szczęście. W tamtych cza-
sach za przypominanie 
niesławnych wydarzeń, 
można było trafić nawet 
do więzienia. Teraz po la-
tach kiedy zagrożenie mi-
nęło, zaczęli opowiadać  
i dowiedziałem się, że 
właśnie ten składzik, 
przy którym odbywały 
się nasze zabawy, to by-
ło więzienie. W ośmiu 
celach zamykanych obi-
tymi blachą drzwiami  
z judaszami, UB a bar-
dziej NKWD zaraz po 
II wojnie do 1950 roku 
przetrzymywało więź-
niów. Po kilkanaście osób 
w klitkach 2-3 m2. Prak-
tycznie nieszczęśników 
w ogóle nie karmiono. 
Co kilka dni wypuszcza-
no ich i urządzano na nich 
polowanie strzelając z ka-
rabinów z okien okolicz-
nych domów, w których 
w tamtych czasach praw-
dopodobnie mieszkała 
część oprawców. Ilu zabi-
to? Nie wiadomo. Gdzie 
ich pochowano? Też nikt 
nie wie. Może w sadzie,  
a może we wspólnych 
bezimiennych mogiłach, 
na którymś z olsztyńskich 
cmentarzy. Enkawudzi-
ści czy ubecy prowadzi-
li śledztwo i wymusza-
li zeznania, a więzienia 
prawdopodobnie pilno-
wali strażnicy z przejścio-
wego obozu dla ludno-

ści cywilnej rekrutującej 
się z Warmiaków, Mazu-
rów i Niemców i robotni-
ków przymusowych pra-
cujących na terenie Prus. 
Lagier ten zorganizowa-
ny był po drugiej stronie 
ulicy Warszawskiej w ko-
szarach. Ten kompleks 
wojskowych budyn-
ków wybudowany został  
w 1939 roku pod potrze-
by zmotoryzowanych 
oddziałów i prawdopo-
dobnie konnej artylerii.  
W pierwszych dniach II 
wojny żołnierzy wyjechali 
na front w okolicach Mławy 
i już do koszar nie wrócili.

Więźniowie karceru 
prawdopodobnie pocho-
dzili z tego obozu i za ja-
kieś przewinienia byli w 
nim osadzani. Ile osób 
zostało tam zabitych, nikt 
nie wie. Nikt nie wie rów-
nież ilu więźniów było 
w obozie. Sowieci część 
z nich wywieźli w głąb 
Rosji, a część zmuszono 
do wyjazdu do Niemiec. 
Mogło się tak zdarzać, że 
do karceru wtrącani byli 
oporni, którzy nie chcieli 
wyjechać albo podejrza-
ni o działalność dywer-
syjną. Teraz już się te-
go prawdopodobnie nie  
dowiemy.

Budynek chyli się ku 
upadkowi, nikt go nie re-
montuje, chociaż w 2000 
roku wpisany został do 
rejestru zabytków. Dowie-
działem się, że tam gdzie 

stoi to byłe małe więzie-
nie, mają powstać nowe 
domy mieszkalne, a pa-
miątka przeszłości stoi te-
mu na przeszkodzie.

Koniecznie trzeba to 
miejsce zabezpieczyć, aby 
ochronić przed zagładą. 
Moim zdaniem budynek 
tego małego więzienia 
powinien zostać rozebra-
ny i zrekonstruowany po-
nownie w nowym miej-
scu. Na przykład przy 
budynkach przedwojen-
nego tartaku, gdzie obec-
nie jest uruchomione Mu-
zeum Nowoczesności. 
Odpowiednia tablica in-
formacyjna i stworzymy 
wspaniałe miejsce upa-
miętniające niechlubne 
pierwsze dni polskości 
Olsztyna.

Pawełku, jak będziesz 
miał trochę czasu, wybierz 
się na pierwszą wiosenną 
rowerową przejażdżkę wła-
śnie na aleję Warszawską. 
Warto to miejsce zobaczyć.

Takich małych katow-
ni UB i NKWD w Olszty-
nie było sporo. Teraz te 
miejsca są praktycznie za-
pomniane. Między innymi 
więźniów przetrzymywa-
no w celach urządzonych 
w podziemiach nowego 
ratusza. Wejście od uli-
cy Ratuszowej. Inne by-
ło również w piwnicy ka-
mienicy Naujacka, gdzie 
obecnie mieści się Miejski 
Dom Kultury. W olsztyń-
skim areszcie, w gmachu 
policji przy ulicy Party-
zantów, jak również w bu-
dynku obecnego urzędu 
marszałkowskiego. W po-
dwórku w czasie ostatniej 
wojny mieściło się gestapo, 
a po wojnie pomieszczenia 
przejęło NKWD oraz pol-
ski Urząd Bezpieczeństwa.

Pozdrawiam 
Jacek Panas. 

Maila jak zwykle 
zredagował Pawełek.

Jak Pawełek historie Olsztyna 
poznaje
Chociaż ludowe przysłowie mówi „luty podkuj buty”, to mijający miesiąc podobny był raczej do marca, czyli: „w marcu jak w garncu”, taka nijaka, 
raczej grypowa pogoda. W domu siedzieć się nie chciało, a na spacer w czasie brzydkiej pogody iść nie można było. Na szczęście to wszystko mamy 
już za sobą. 

Co kilka dni 
więźniów wy-
puszczano 
i urządzano na 
nich polowanie 
strzelając z ka-
rabinów z okien 
okolicznych 
domów, w któ-
rych w tamtych 
czasach praw-
dopodobnie 
mieszkała część 
oprawców

Tutaj mieściło się więzienie nadzorowane przez UB i NKWD



“Nowe Życie Olsztyna” nr 5 (248) 201912 ROZMAITOŚCI

D o w c i p y  n a  k a ż d ą  o k a z j ę

Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

Komentuje Zbigniew Piszczako

Żona pokazuje mężo-
wi magazyn mody z naj-
nowszymi modelami zi-

mowymi i mówi: 
– Chciałabym mieć ta-

kie futro... 
Mąż: 

– To jedz  
karmę dla kotów...

Żona do matki:
– Gdy odchodzi-

łam od Stacha, jak tyl-
ko wyszłam z domu, 
usłyszałam wystrzał! 
Zawróciłam i pobie-

głam do domu.
– Co się tam stało? – 

pyta przerażona matka.
– Wyobraź sobie, 

że ten cham otwo-
rzył szampana!

– Mamusiu, czy diabeł 
jest mężczyzną? 

– Nie, jest o wiele gor-
szy od mężczyzny. 

– A więc jest kobietą!

Pacjent nerwowo czeka 
na opinię w gabinecie 

słynnego ortopedy. 
– A u kogo pan wcze-
śniej był, zanim trafił 
pan do mnie? – pyta 

lekarz. 
– U kręgarza. 

– U kręgarza? – śmie-
je się lekarz. – To stra-

ta czasu! No i niech 
pan powie, jakiej bez-
sensownej rady panu 

udzielił? 
– Poradził, żebym 

przyszedł do pana.

W pewnym momencie 
wściekły mąż pyta żony:

– Jak myślisz, cze-
mu sąsiedzi nazywa-

ją Ciebie idiotką?
– Gdybyś był gene-
rałem, nazywaliby 

mnie generałową...

opracował AZB

BARAN 21.03-20.04
Dobre wiadomości. 

Otrzymasz środki na sfinan-
sowanie jakiejś szczegól-
nie ważnej dla Ciebie inwe-
stycji. Będzie ona związana  
z domem lub mieszkaniem. 
Szansa na porozumienie 
z partnerem w sprawach, 
które Was dzieliły. 

BYK 21.04-20.05
Będziesz teraz bar-

dzo twardo stąpać po ziemi  
i z wielką skutecznością zała-
twiać wszystkie swoje intere-
sy. W życiu uczuciowym zro-
bisz się bardziej rozważny, 
dzięki czemu unikniesz kło-
potów, które Ci zagrażają. 

BLIŹNIĘTA 21.05-21.06
Twoja głowa będzie  

w doskonałej formie. Twór-
cze myślenie pozwoli na-
kreślić plany na najbliższą 
przyszłość, rozsądnie i bez 
ustawiania poprzeczki zbyt 
wysoko. Chyba, że chcesz so-
bie kolejny raz zafundować 
dodatkową porcję stresu? 

RAK 22.06-22.07 
Poznasz osobę, dzię-

ki której zrealizujesz jakieś 
swoje wielkie marzenie za-
wodowe. W pracy zapo-
mnisz o stresach i poczujesz 
się panem swojego losu. 
Odzyskasz pogodę ducha, 
jeśli będziesz bywać w to-
warzystwie. 

LEW 23.07-23.08
Stabilizacja w życiu za-

wodowym pozwoli Ci bar-
dziej zatroszczyć się o dom 
i najbliższych. Wyjaśni się 
na Twoją korzyść jakieś 
nieporozumienie towarzy-
skie związane z pieniędz-
mi. Przed Tobą rozrywko-
wy weekend. 

PANNA 24.08-23.09
Liczne okazje do flirtów  

i romansów. Będziesz się cie-
szyć wielkim powodzeniem. 
Jeśli jesteś samotny, oczekuj 
na miłość, która może przyjść 
nieoczekiwanie. Jeśli masz 
partnera, wasze uczucia roz-
winą się jeszcze bardziej. 

WAGA 24.09-23.10
Otoczenie w jakim ak-

tualnie przebywasz, już 
nie będzie Ci się jawić ja-
ko trudne i nie do zaakcep-
towania. To, co dane Ci bę-
dzie doświadczyć, da Ci 
wiele do myślenia i spra-
wi, że bardziej życzliwym 
okiem spojrzysz na świat.

SKORPION 24.10-22.11
Najbliższe dni to nie naj-

lepszy czas dla Twoich inte-
resów i kariery. Wprawdzie 
nie grożą Ci żadne potknię-
cia, ale możesz mieć kło-
poty z dogadaniem się ze 
wspólnikami lub zwierzch-
nikami. Przygotuj się też na 
jakieś wydatki.

STRZELEC 23.11-21.12
Możesz teraz zmienić 

mieszkanie lub samochód. 
Na tej wymianie powinie-
neś jeszcze zarobić. W pra-
cy spotka Cię jakieś wy-
jątkowe i niespodziewane 
wyróżnienie, które oczy-
wiście wzbudzi zazdrość 
współpracowników.

KOZIOROŻEC 22.12-20.01
Cechować Cię będzie 

teraz wyjątkowe zdyscy-
plinowanie. Załatwisz na 
czas i skutecznie wszystkie 
sprawy domowe i zawodo-
we. Nawet przypadkowi 
ludzie obdarzą Cię zaufa-
niem i szukać będą u Ciebie 
wsparcia. 

WODNIK 21.01-19.02
Teraz nie szukaj oryginal-

nych rozwiązań, by podołać 
nadchodzącym zadaniom, 
ale zaufaj tradycji. Podążaj 
tropem swoich poprzedni-
ków. Pamiętaj, że nie wyważa 
się otwartych drzwi. Wszyst-
ko na pewno się uda. 

RYBY 20.02-20.03
Choć na dworze chłód  

i zima, Twoje serce peł-
ne będzie gorących uczuć  
i porywów namiętności. Na 
pewno nie będziesz narze-
kać na nudę i brak zainte-
resowania Twoją osobą. Za-
uważysz wokół siebie wiele 
interesujących osób. 
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Wiele zależy od tego, 
czego oczekujemy od po-
dróży. Czy ma przebiegać 
ona w warunkach komfor-
towych i względnie bez-
piecznych, czy być wyzwa-
niem, ale i nie kosztować 
zbyt wiele. W tym pierw-
szym przypadku najbar-
dziej odpowiedni wyda-
je się być samochód, o ile 
takowy posiadamy. Mając 
własne auto jesteśmy nie-
zależni. Możemy pojechać 
gdzie, jak i kiedy chcemy. 
Tu uwidacznia się duża 
przewaga samochodu nad 
innymi środkami trans-
portu, jak np. pociągiem 
czy autobusem. W dodat-
ku przez kilka lub kilka-
naście godzin nie musimy 
spędzać czasu z obcymi 
ludźmi, słuchać czyjegoś 
chrapania obok, zwracać 
uwagi współpasażerom 
na nawiew smagający nam 
twarz. Jesteśmy uzależnie-
ni tylko od siebie i ewen-
tualnie bliskich, z którymi  
jedziemy. 

Wystarczy się spako-
wać, zapakować torby do 
bagażnika, zapiąć pasy, 
odpalić silnik i w drogę? 
Niekoniecznie, bowiem 
najpierw należy przygo-
tować samochód. Zatan-
kować do pełna. Jeżeli to 
wyjazd zagraniczny, aby 
zaoszczędzić na paliwie 
możemy nabrać je również 
do kanistra lub dwóch. Co 
jeszcze? Sprawdzić bież-
nik w oponach oraz ich 
powierzchnię – czy nie są 
nigdzie pęknięte. No i nie 
zapomnijmy ich dopom-
pować do progu warto-
ści wyznaczonych przez 
producenta. Uzupełnij-
my płyny. Olej silnikowy, 
płyn hamulcowy i chłod-
niczy powinny znajdować 
się między wskaźnikami 
min i max. Płyn do spry-
skiwaczy możemy wlać do  
oporu. 

Ale podróż samocho-
dem ma też swoje wa-
dy. Przede wszystkim jest 
męcząca dla kierowcy, 
zwłaszcza gdy jedzie sam 
lub z osobami nie mający-
mi uprawnień do kierowa-
nia. Nie zapomnijmy też, 
że w przypadku gdy sa-
mochód nam się zepsuje, 
to niestety jesteśmy zmu-
szeni sami na własną rękę 
się nim zająć, zamówić la-
wetę, zawieźć do mecha-
nika. A przecież naprawa 
wymaga czasu i pieniędzy. 
W tym przypadku widać 
przewagę środków trans-
portu publicznego, jak po-
ciąg czy autobus. Gdy jed-
na maszyna się popsuje, 
przewoźnik ma za zada-
nie podstawić następną. 
Zawsze też możemy zmie-
nić środek komunikacji.  
W dodatku przejazdy są  

w zdecydowanej większo-
ści przypadków tańsze.

Osobną kwestią jest 
podróż na dalsze odległo-
ści. Tutaj najlepiej spraw-
dza się samolot. Najbliż-
sze lotnisko znajduje się 
w odległości niemal 59 
km od centrum naszego 
miasta. Nie jest to oczy-
wiście bariera nie do po-
konania, ale godzinę jesz-
cze trzeba jechać. Oprócz 
Szyman, największe lotni-
ska, z których można po-
lecieć do różnych destyna-
cji znajdują się już o wiele 
dalej: w Gdańsku, Modli-
nie czy Warszawie. Oczy-
wiście podróżując na dłu-
gie dystanse i tak samolot 
jest o wiele lepszym środ-
kiem transportu, niż inne 
z uwagi na bardzo krótki 
czas dotarcia do celu. Weź-
my np. trasę Warszawa-

-Barcelona. Jadąc drogami 
mamy do pokonania 2350 
km, co przekłada się na ok. 
22 godziny podróży. Tym-
czasem samolotem podróż 
zajmie ok. 3 godzin. Jak wi-
dzimy na dalszych dystan-
sach różnice są znaczne.

Ale i lot z Szyman do 
Krakowa wydaje się atrak-
cyjną opcją. Sama podróż 
trwa nieco ponad godzi-
nę, więc nawet z odpra-
wą i dojazdem na lotni-
sko zaoszczędzimy o wiele 
więcej czasu, niż jadąc sa-
mochodem (odcinek ten 
pokonamy w ok. 6 go-

dzin). Jedynym minusem 
wydają się ceny biletów. 
Oczywiście można czekać 
na okazję i w konsekwen-
cji tanio zabukować wylot, 
ale promocje nie zawsze są 
dostępne w interesującym 
nas czasie. 

Z kolei na bliski dy-
stans – wypad poza miasta 
na łono natury – przydat-
ny jest rower. Może zbyt 
wielu kilometrów nie zro-
bimy, ale za to będziemy 
mieli więcej czasu na po-
dziwianie widoków. Kosz-
ty praktycznie są zerowe. 
A w dodatku zażycie tro-
chę ruchu jest dobre dla 
zdrowia. Rower ma ten 
minus, że człowiek jadą-
cy na nim jest narażony 
na czynniki atmosferycz-
ne. Obecnie, gdy pogoda 
jest zmienna, powinniśmy 
być przygotowani nawet 
na deszcz, dlatego też je-
żeli planujemy wycieczkę 
jednośladem, to warto do 
plecaka włożyć kurtkę. Po 
drugie, warto również wo-
zić ze sobą klucze i inne na-
rzędzia czy zapasową opo-
nę, bo nigdy nie wiadomo 
czy nie złapiemy gumy. 

Na wyprawy do 30 
km sam najczęściej jeżdżę 

rowerem. Zabieram sa-
mochód, gdy podróżuję  
z rodziną i mam do prze-
jechania większą odległość  
– do 400-500 km. Jeżeli ja-
dę sam, to wybieram śro-
dek transportu (auto, au-
tobus, pociąg), który jest 
bardziej ekonomiczny lub 
też umożliwia dojechanie  
w wybrane miejsce bez 
zbytnich problemów (prze-
siadki ograniczone do mi-
nimum, codzienne kursy, 
przystanek w pobliżu de-
stynacji). Nie ukrywam, 
że samochód nadaje się do 
tego najlepiej. Jeżeli cho-
dzi o wycieczki zagranicz-
ne, to polecam tanie linie 
lotnicze. Planując wypra-
wę odpowiednio wcze-
śnie, można trafić na pro-
mocyjne ceny, poza tym 
lot nie jest tak męczący jak 
kilkunastogodzinna jazda, 
nawet własnym środkiem  
transportu.

Cezary Kapłon

Wyjazd na wakacje. 
Jaki środek transportu wybrać?
Jeżeli wzięliście urlop i zastanawiacie się nad wypoczynkiem na łonie natury czy zwiedzaniem innych miast i jeszcze nie wiecie, jakim środkiem trans-
portu pojechać, to chętnie wam podpowiemy.

Przed podróżą 
autem dobrze 
jest je sprawdzić, 
zwłaszcza opony 
i płyny. 

Na dalekie 
odległości 
najlepiej 
sprawdza się 
samolot. 

Czym podróżować? Rower sprawdza się na bliskie dystanse, samochód jest najlepszym rozwiązaniem 
na dalsze wypady, tym bardziej, jeżeli zależy nam na komforcie. Samolot z kolei to świetny patent na 
daleki podróże
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Cukrzyca definiowana 
jest jako choroba charakte-
ryzująca się podwyższonym 
poziomem glukozy we krwi 
obwodowej. W przypadku 
cukrzycy typu I chorym po-
daje się insulinę. Codzien-
ne zastrzyki, połączone  
z reżimem dietetycznym 
stanowią dla wielu pacjen-
tów duże utrudnienie. U 
chorych z cukrzycą typu II 
zaleca się zmiany w stylu 
życia i próbuje się jak naj-
dłużej uniknąć podawania 
insuliny. Pacjenci często szu-
kają pomocy w niestandar-
dowych terapiach, w tym  
w medycynie chińskiej  

i akupunkturze. Warto 
wspomnieć, że choroba, 
której objawy odpowiada-
ją współczesnej definicji cu-
krzycy jest w medycynie 
chińskiej znana, badana i le-
czona od stuleci. Akupunk-
tura jest jedną z metod lecze-
nia. W przypadku cukrzycy 
zwykle stosuje się ją jako je-
den z elementów w procesie 
terapii, wspólnie ze sperso-
nalizowanymi wskazówka-
mi dietetycznymi, mokso-
terapią oraz odpowiednio 
dobranymi ziołami. 

AcuMedis 
Akupunktura

Olsztyn,
al. Sybiraków 14/3

 tel. 89 534 61 10
www.acumedis.com

Akupunktura 
w walce z cukrzycą

Wiosna tuż, tuż. 
Ociepliło się i na uli-

cach coraz więcej ro-
werzystów. Przypo-

minamy zatem kilka 
podstawowych za-

sad obowiązują-
cych miłośników jaz-

dy na dwóch kółkach.
Każdy rowerzysta ma 

obowiązek przestrzegać 
przepisów ruchu drogowe-
go. Niedozwolona jest jazda 
po zmierzchu bez zapalonych 
świateł. Z przodu ma być bia-
łe albo żółte, a tylne czerwone. 
Nie wolno rozmawiać przez 
telefon. Przez przejście dla 
pieszych rowery są przepro-
wadzane. Po jezdni można je-
chać, gdy nie ma obok ścieżki  
rowerowej. 

Rowerzysta nie może 
być pod wpływem alkoho-
lu. Normy są takie same jak 
u kierowców. Za spowodo-
wanie wypadku po pijane-
mu można nawet trafić do 
więzienia. Kartę rowero-
wą muszą mieć dzieci po-
wyżej 10. roku życia. Kask 
jest obowiązkowy dla dzie-
ci wożonych w siodełkach. 

Każdy właściciel 
konta w banku ma 
prawo upełnomoc-

nić krewnego lub do-
brego znajomego do 

dysponowania ca-
łością lub częścią 

swych oszczędności. 

Do tego należy wybrać 
osobę zaufaną, najlepiej ko-
goś z rodziny. Takich peł-
nomocnictw często udzie-
lają osoby starsze, mające 
kłopot z poruszaniem się, 
pełne obaw, że któregoś 
dnia choroba uniemożli-
wi im udanie się do banku. 
Takie dylematy nie wystę-
pują wówczas, gdy wspól-
ne konto mają małżonko-
wie albo rodzice z dziećmi. 
Wtedy każda z osób w każ-
dej chwili ma dostęp do 
wspólnych pieniędzy. Na-
tomiast – jak zostało powie-

dziane – w innej sytuacji są 
samotni z kontem banko-
wym należącym do jednej 
tylko osoby. Może się zda-
rzyć, że pieniądze na koncie 
są, bo regularnie wpływa 
renta lub emerytura, ale nie 
można ich ruszyć z powodu 
obłożnej choroby właścicie-
la konta. Wówczas przy-
datne staje się wspomniane 
pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwa udzie-
la się osobiście. W tym celu 
należy udać się do „swoje-
go” banku w towarzystwie 
osoby, którą chcemy upo-
ważnić. Niekiedy wystarczy 
mieć ze sobą jej dane osobo-
we. Jednak niektóre banki 
wymagają podpisu pełno-
mocnika i dlatego tej wizy-
ty nie da się ominąć. Pełno-
mocnictwa można udzielić 
bezterminowo lub na jakiś 
czas. Może ono w każdej 
chwili zostać cofnięte.

Brzmienie nazwiska 
swojego oraz nazwisk dzie-
ci urodzonych z zawiera-
nego małżeństwa deklaruje 
się w dniu ślubu, przedkła-
dając kierownikowi USC 
stosowne oświadczenie. 
Przy ślubie konkordato-
wym należy to zrobić wcze-
śniej. Jeśli taka deklaracja 
nie zostanie złożona, każde  
z małżonków pozostaje 
przy swoim nazwisku. Po-
nadto jeżeli małżonkowie 
nie złożą zgodnych oświad-
czeń w sprawie nazwisk 
dzieci, będą one nosiły na-

zwisko matki i dołączone 
do niego nazwisko ojca.

W trakcie trwania mał-
żeństwa można nazwi-
ska zmienić, ale... jest to od 
strony formalnej bardzo 
żmudne. Przede wszyst-
kim prawo polskie wyma-
ga wskazania ważnego po-
wodu, który zdecydował  
o podjęciu takiej decyzji. 
Bardzo istotne jest wówczas 
odpowiednie uargumento-
wanie złożonej w urzędzie 
prośby. Natomiast wszelkie 
związane z tym procedury 
trwają dość długo. 

Zmiana nazwiska 
w trakcie trwania 
małżeństwa

Usługa 
Twój e-PIT

To najważniej-
sza od lat zmiana do-
tycząca rocznych ze-

znań podatkowych 
dla osób fizycznych. 
Jest to duże ułatwie-

nie, z którego korzystają 
przede wszystkim ludzie 
młodzi, biegli w kompute-

rowych nowinkach. Eks-
perci podpowiadają jednak, 
że warto sprawdzić i prze-
analizować rozliczenie po-
datkowe za rok 2018 spo-
rządzone przez skarbówkę 
i wprowadzić ewentual-
ne zmiany. Trzeba to uczy-
nić do 30 kwietnia br. Warto 
przy tym pamiętać o wszel-

Dostęp do konta 
bankowego

Dostęp do konta pełno-
mocnikowi wygasa z chwi-
lą śmierci właściciela ra-
chunku. Jeśli pełnomocnik 
wyjmie pieniądze po zgo-
nie osoby, która go do dys-
ponowaniem kontem upo-

ważniła, może zdarzyć 
się, że spadkobiercy wyto-
czą mu proces o bezpraw-
ne rozporządzenie się masą 
spadkową. 

kich ulgach i odliczeniach. 
Nadal można też własno-
ręcznie sporządzić zezna-
nie podatkowe. Jest to za-
sadne, ponieważ w wielu 
przypadkach mogą pojawić 
się wyliczenia niekorzystne 
dla podatnika. Ma to zwią-
zek z niedoskonałą jeszcze 
wiedzą skarbówki na te-
mat naszych ulg i odliczeń. 
Do najpopularniejszych ulg 
należą darowizny na ce-
le krwiodawstwa czy kultu 
religijnego, wydatki na cele 
rehabilitacyjne, na Internet, 
a także wpłaty na Indywi-
dualne Konto Zabezpiecze-
nia Emerytalnego. W celu 
skorzystania z tych możli-
wości konieczna jest samo-

dzielna modyfikacja e-roz-
liczenia. 

Ponadto e-zezna-
nia sporządzono domyśl-
nie jako rozliczenia indy-
widualne. A przecież nie 
brakuje osób, które skła-
dają dokumenty podatko-
we wspólnie, dzięki czemu 
mają mniej do zapłacenia.  
Z nowego rozwiązania nie 
skorzystają też osoby pro-
wadzące działalność go-
spodarczą, mające dochody 
z najmu oraz prowadzące 
tzw. działy specjalne pro-
dukcji rolnej. Wszystko 
dlatego, że trzeba wów-
czas wykazywać docho-
dy na podstawie własnych  
ewidencji.

Jazda na 
dwóch kółkach

Stronę opracował: MR
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Dzięki wielu sympaty-
kom i działaczom olsztyń-
ski klub przystąpił do rywa-
lizacji w I lidze. Po wielkich 
zmaganiach (m.in. finan-
sowych) zaczęło się wresz-
cie układać. Z klubu odeszło 
wielu zawodników. Stomil 
musiał na szybko uzupeł-
nić braki kadrowe. Dlatego 
też wypożyczał piłkarzy. Mi-

mo, że nie są ze sobą zgra-
ni, to trzeba na nich stawiać. 
Trener Piotr Zajączkow-
ski nie ma zamiaru myśleć  
inaczej. 

– Ci zawodnicy zagra-
ją jak zawsze, mocno bez 
kompleksów, gdyż nie od-
stawią nogi. Taki Stomil pa-
miętam i z takim się identy-
fikujemy – powiedział.

Na razie zagrali składem 
zbliżonym do tego z jesieni. 
Później trener Zajączkowski 
wprowadził do gry kilku in-
nych piłkarzy. Okazało się, 
że jego zmiany były dobre. 

Trudno powiedzieć jak 
potoczą się dalsze losy olsz-
tyńskiej ekipy. Warto wziąć 
pod uwagę, że jego zarząd 
walczył do końca o pozy-

skanie inwestorów. Tak-
że piłkarze są na ogół tyl-
ko wypożyczeni z innych 
klubów. Niemniej kilku  
w Olsztynie zostało. I nale-
ży się im szacunek. Podob-
nie należy myśleć o tych, 
którzy do ekipy dołączyli.

Bardzo miło, że  
w pierwszym meczu run-
dy wiosennej OKS wygrał 

dzięki bramkom zdobytym 
przez Mateusza Gancarczy-
ka oraz Szymona Sobcza-
ka. To zawodnicy, którzy  
z wieloma innymi będą sta-
nowić o obliczu Stomilu  
w tej rundzie spotkań.

Kolejny mecz olsztynia-
nie zagrają 9 marca u siebie 
z Sandecją Nowy Sącz.

IRON

Stomil – cud nad Łyną
Piłkarze Stomilu Olsztyn grają! Wiosenną rundę spotkań zaczęli od tego, że… mogą nie zagrać w kolejnych meczach I ligi, lecz pierwszy mecz wygrali.  
Z GKS Tychy 2:0.

Olsztynianie 
ukarani odjęciem 
trzech punktów 
nie mogą już sobie 
pozwolić na ich 
stratę. Dlatego 
w spotkaniu 
z GKS Tychy dali 
z siebie wszystko. 

W tym roku OSiR znów 
wzbogaca swój kalendarz 
imprez sportowych włą-
czając do niego kolejny 
bieg na 10 km i absolutną 
nowość: turniej tenisa pla-
żowego. Pierwsza kwe-
stia dotyczy I Olsztyńskie-
go Biegu Świętojańskiego, 
który uzupełni już istnieją-
ce eventy biegowe: Bieg Ja-
kubowy i Ukiel Półmara-
ton. Będzie to jednak inna 
impreza niż dotychczaso-
we: uczestnicy Biegu Świę-
tojańskiego wyruszą na 
trasę 22 czerwca po zmro-
ku, o godz. 22. Bieg będzie 
miał charakter uliczny  
– start i metę usytuowano 
przy Hali Widowiskowo-
-Sportowej Urania. 

Kolejną nowością  
w kalendarzu imprez spor-
towo-rekreacyjnych OSiR 
jest I Turniej Tenisa Pla-
żowego (ITF Beach Ten-
nis). To młoda dyscypli-
na znajdująca coraz więcej 
zwolenników, łącząca ele-
menty badmintona i te-
nisa. Zawody odbędą się  
w dniach 15-16 czerwca 
w kompleksie Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego 
Ukiel, a już dziś może-
my się nastawić na świet-
ną zabawę. Generalnie ka-
lendarz imprez jest w tym 
roku bogaty: czekają nas, 
m.in. mistrzostwa Polski 
seniorów i młodzieżow-

ców w pływaniu, Puchar 
Europy w triathlonie, tur-
nieje siatkówki plażowej, 
maraton rowerowy Ma-
zovia MTB Marathon, mi-
strzostwa Olsztyna w pły-
waniu długodystansowym 
na wodach otwartych, 
Olsztyński Festiwal Sztuk 
Walki czy otwarte mistrzo-
stwa Olsztyna w tenisie 
stołowym.

Na otwarcie wiosny 
Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Olsztynie proponu-
je także olsztynianom slow 
jogging – bezpłatne zajęcia 
biegowe dostępne dla każ-
dego. Jest to nowy sposób 
na zdrowie: fajny trening 
biegowy, który odbywa się 
w wolnym tempie, bez za-
dyszki. Slow jogging mo-
że uprawiać każdy, a nie-
sie on ze sobą mnóstwo 
korzyści: podczas takiego 
truchtania na łonie przy-
rody można spalić dwa ra-
zy więcej kalorii niż pod-
czas marszu. Pierwsze 
zajęcia odbyły się 3 marca, 
zaś kolejne przewidziano 
10 i 24 marca (start o godz. 
10, zbiórka przy wypoży-
czalni sprzętu sportowego 
w Centrum Rekreacyjno-
-Sportowym Ukiel). 

O wszystkich plano-
wanych imprezach moż-
na przeczytać odwiedza-
jąc stronę internetową osir.
olsztyn.pl.

Na sportowo z OSiR-em

Biegowe nowości 
i tenis na plaży!
Nadchodząca wiosna oznacza ożywienie i większe zapotrzebowanie na aktywności fizyczne. Naprzeciw temu wychodzi Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Olsztynie i przedstawia nowości oraz ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
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