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Decyzja 
ministra kultury 
ws. dworca

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakoń-
czył postępowanie odwoławcze w sprawie wpisania do 
rejestru zabytków kompleksu dworca głównego PKP 
i PKS wraz z towarzyszącymi obiektami. Uchylił wcze-
śniejszą decyzję wojewódzkich służb konserwatorskich. 

Sprawą losów dworca PKP/PKS Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zajęło się po raz drugi. Po raz 
pierwszy po odwołaniu lokalnych aktywistów – m.in. Fo-
rum Rozwoju Olsztyn – którzy nie zgodzili się z decyzją 
wojewódzkich służb ochrony zabytków. Ci pierwsi chcie-
li, by obiekt wpisać do rejestru. Konserwator z Olsztyna 
za warte ochrony uznał jedynie wiaty peronowe, a także 
– jako zabytki ruchome – mozaiki w halach dworców PKS 
i PKP oraz napisy z neonami na budynkach. Sam obiekt, 
według niego, jest typowy dla epoki, w której powstał  
i nie przedstawia większych wartości. Na dodatek przez 
lata został mocno przekształcony i zniekształcony. MKiDN 
zdecydowało, że wojewódzkie służby konserwatorskie 
ponownie powinny rozpatrzyć sprawę. Tak też się stało  
i znów zapadała decyzja o nie wpisywaniu dworca do reje-
stru. Społecznicy także teraz odwołali się do ministerstwa. 
Resort odniósł się do sprawy. 

– Decyzją z dnia 15 marca (Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego – red.) uchylił decyzję Warmińsko-

-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 
18.01.2019 r. i skierował sprawę do ponownego rozpatrze-
nia przez organ pierwszej instancji – informuje Magdale-
na Tomaszewska, główny specjalista z Centrum Informa-
cyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z tym, że w kwestii dworca od dłuższego 
czasu nic się nie zmieniło, postanowiliśmy opublikować 
ankietę na naszym profilu na Facebooku. Ponad 90 proc. 
czytelników uważa, że dworzec nie powinien być wpisa-
ny do rejestru zabytków.

Pieniądze na 
odnowienie 
zabytków

Dwadzieścia dwa zabytki dostały rekomendację pre-
zydenta do udzielenia dotacji. W środę rada miasta zde-
cyduje czy administratorzy tych obiektów dostaną łącz-
nie 600 000 zł. 

– Zakres prac przewidzianych do przyznania dotacji 
jest bardzo różny – mówi Anna Bobko, Miejski Konser-
wator Zabytków – od dokumentacji, przez konserwacje 
drzwi, okien, aż po remonty dachów czy elewacji.

Do Urzędu Miasta wpłynęło 41 poprawnie wypeł-
nionych wniosków. Po ocenie formalnej i merytorycz-
nej komisja opiniująca zarekomendowała prezydentowi 
22 z nich. 

– Obecnie dekarz jest za-
wodem deficytowym – mó-
wi Arkadiusz Skawski, pre-
zes regionalnego oddziału 
Polskiego Stowarzyszenia 
Dekarzy. – Oznacza to, że 
zapotrzebowanie na ryn-
ku jest o wiele większe, niż 

możliwości. Wraz z funda-
cją chcieliśmy ratować ten 
zawód przed zapomnie-
niem. W listopadzie wy-
graliśmy konkurs na do-
finansowanie ze środków 
unijnych z programu Od-
budowa dziedzictwa re-

gionalnego związanego  
z produkcją i usługami na 
odbudowę dziedzictwa 
związanego z dekarstwem 
w regionie.

Dzięki tym środkom 
zostały zakupione nowo-
czesne narzędzia i maszy-
ny do nauki zawodu, któ-
re dekarze sprowadzą już  
w kwietniu.

Docelowo praktyczna 
nauka zawodu ma odby-
wać się w zabytkowym bu-
dynku w kompleksie daw-
nych Koszar Dragonów.  
W pobliżu będzie znajdo-
wać się zaplecze gastro-
nomiczne i hotelowe, co 
zapewni możliwość na-
uki zawodu adeptom z ca-
łej Polski. jednakże obiekt 
trzeba zrewitalizować i wy-
remontować. 

– Planujemy rozpocząć 
remont w maju – wyjaśnia 
Skawski. – Na szczęście na 
czas remontu Marek Ma-
leszka, prezes firmy Da-

chland, udostępnił nam lo-
kal i przystosował go do 
prowadzenia zajęć prak-
tycznych. Dzięki jego po-
mocy akademia ruszy  
od września.

Dekarze ściśle współ-
pracują z Zespołem Szkół 
Budowlanych, a jego były, 
wieloletni dyrektor – Hen-
ryk Gajdamowicz – został 
dyrektorem nowego przed-
sięwzięcia.

Akademia będzie kształ-
cić adeptów w zawodach 
dekarz, blacharz i cieśla. 
Młodzież będzie praktyko-
wać w znanych firmach,  
a do tego będzie za to wy-
nagradzana finansowo.

– Absolwenci będą 
mogli zostać zatrudnieni  
w najlepszych firmach  
i mieć gwarancję zatrud-
nienia oraz pewne i dobre 
zarobki – mówi Arkadiusz 
Skawski.

Cezary Kapłon

Od września ruszą praktyki 
dla dekarzy
Centralna Akademia Dekarska jest to innowacyjny projekt opracowany przez Oddział Warmińsko-Mazurski 
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy oraz Fundację Serapian. Cel jest prosty – kształcić młode osoby z całej 
Polski w dekarskim fachu i podnosić kwalifikacje zawodowe, aby ratować ten ginący zawód.

– Od ubiegłego roku rozszerzyliśmy listę obiektów, 
które mogą dostać dotacje – mówi prezydent Olsztyna, 
Piotr Grzymowicz. – Tym samym o dofinansowanie mo-
gą ubiegać się właściciele i administratorzy zabytków nie-
wpisanych do rejestru zabytków, ale ujętych w gminnej  
ewidencji.

Z tegorocznej puli najbardziej skorzysta wspólnota 
mieszkaniowa zarządzająca kamienicą przy ul. Stare Mia-
sto 29/32. Miasto dołoży 110 tys. zł do remontu elewacji te-
go budynku. 

Druga pod względem dofinansowania to kamienica 
przy ul. Partyzantów 73, która wymaga dotacji na prace 
konserwatorskie. 

Stadion 
w Kortowie 
krajową bazą

Stadion zostanie dostosowany do wymogów Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki dotyczących obiektów kate-
gorii III. Na takich obiektach można organizować zawo-
dy o randze mistrzostw Polski.

Obiekt otrzyma 8-torową bieżnię o długości 400 m po-
krytą syntetyczną nawierzchnią sportową najwyższej kla-
sy wraz z zestawem urządzeń lekkoatletycznych. Na pły-
cie głównej zostaną urządzone skocznie do skoków w dal, 
dwie dwustronne do trójskoku, dwie dwukierunkowe do 
skoku o tyczce, skocznia wzwyż i rów z wodą. Powstaną 
rzutnie do pchnięcia kulą, dwie rzutnie do rzutu oszcze-
pem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem. Urządzona zosta-
nie strefa do rozgrzewki, niezbędna, aby stadion mógł go-
ścić zawody o randze ogólnopolskiej zgodne z wymogami 
PZLA. Przebudowane i unowocześnione zostaną trybuny. 
Zamontowane zostaną na nich także nowe siedziska. Try-
buna od strony budynków klubowych otrzyma częściowe 
zadaszenie. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Całkowity koszt remontu stadionu wynosi ok. 12 mln 
zł. 3,5 mln zł dotacji przekazało Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, 1,5 mln zł – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, po 500 tys. zł – urząd marszałkowski i Urząd Miasta 
w Olsztynie. Resztę dołożył UWM z własnych funduszy. 

– Mamy jednak możliwość otrzymania większych do-
tacji z MSiT oraz MNiSW z powodu wzrostu kosztów ma-
teriałów budowlanych i cen usług – informuje dr Aleksan-
der Socha, kanclerz UWM.

Modernizacja stadionu powinna zakończyć się we 
wrześniu bieżącego roku. Po wakacjach stadion wróci do 
pracy.

– Cały kompleks będzie nie tylko miejscem treningu dla 
studentów i miejscowych lekkoatletów, ale również bazą 
szkoleniową dla zgrupowań lekkoatletycznych z całej Pol-
ski. Będzie miejscem, w którym realizowane będą zadania 
związane z edukacją prozdrowotną, wychowaniem fizycz-
nym i sportem poprzez upowszechnianie różnorodnych 
form aktywności fizycznej wśród młodzieży uniwersytec-
kiej i pracowników – zapewnia kanclerz UWM.

W pierwszym etapie modernizacji, w 2018 r., unowo-
cześniono budynek nr 1 przy stadionie. Powstały w nim 
nowe pomieszczenia dla sędziów, trenerów, kontroli anty-
dopingowej, sekretariat zawodów. Odnowiono także bu-
dynek nr 2, a w nim – szatnie, toalety i łazienki oraz dobu-
dowano pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy 
i boks spikera. W grudniu 2018 r. rozpoczęły się roboty 
ziemne, rozbiórkowe i związane z podbudową oraz dosta-
wy sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji II etapu.

więcej na 
www.zycieolsztyna.pl
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Szkoła z wojewódz-
twa warmińsko-mazur-
skiego była w czwartek 21 
marca jedną z najważniej-
szych aren polskiego spor-
tu. Do Dywit zjechali mi-
strzowie Europy i świata  
w siatkówce, koszykarskich 
wsadach czy trickach pił-
karskich. Wszystko dlate-
go, że uczniowie wykaza-
li się wielką determinacją  
i w pierwszym etapie spor-
towej rywalizacji byli naj-
lepsi spośród 200 szkół 
uczestniczących w II edycji 
Drużyny Energii.

– Już w pierwszej edy-
cji byliśmy blisko zwycię-
stwa, a teraz determina-
cja była jeszcze większa 
– podkreśliła Ewa Lewan-
dowska, nauczycielka WF-
-u w Szkole Podstawowej 
im. Marii Zientary-Malew-
skiej z Oddziałami Dwu-
języcznymi w Dywitach. 
– Bardzo cieszymy się  
z wizyty Drużyny Energii, 
bo takiego wydarzenia na-
sza szkoła jeszcze nie wi-
działa. Dzieci jeszcze nie 
wierzą, że już za moment 
spotkają ambasadorów. To 
będzie dla nich pamiątka 
na wiele lat.

Gwiazdy propagują 
aktywny tryb życia
Szkoła z 12-tysięcznej 

gminy była jedną z 6, które 
przesłały maksymalną licz-
bę filmów z uczniami wy-
konującymi ćwiczenia od 
ambasadorów, a dodatko-
wo wykazała się kreatyw-
nością i starannością. Ogó-
łem w pierwszym etapie 
nauczyciele wraz ze swo-
imi podopiecznymi nagra-
li rekordową liczbę 6 968  
filmów.

Podczas wizyty w Dy-
witach uczniowie mogli le-
piej poznać sportowe histo-
rie ambasadorów, którzy 
zostali dokładnie przepy-
tani przez dziennikarza nc+ 
Bartosza Ignacika. Wielką 
atrakcją dla najmłodszych 
był jak zawsze pokaz fre-
estyle football w wykona-
niu Krzysztofa Golonki.

– Cieszę się, że mamy 
tak zdolną sportowo mło-
dzież, która chce ćwiczyć 

i trenerów, którzy zaraża-
ją ich sportową pasją – mó-
wi wójt Daniel Zadworny, 
który wręczył nauczycie-
lom Ewie Lewandowskiej 
i Krzysztofowi Sieradzkie-
mu podziękowania i spor-
towe gadżety. – Pomysł  
z Drużyną Energii to fajny 
projekt, który może przy-
ciągnąć do większej aktyw-
ności fizycznej młodych  
ludzi. 

Na koncie Dywit 
296 punktów
Po intensywnej roz-

grzewce przyszła pora na 
„turbokozakowy” konkurs, 
w którym 20 reprezen-
tantów szkoły – 10 uczen-
nic i 10 uczniów z klas 6-8  
– zmierzyło się z zadania-
mi od ambasadorów. Kon-
kurencje zawierały elemen-
ty piłki nożnej, siatkówki i 

koszykówki i nie były ła-
twe, ale jako że przy szkole  
w Dywitach działa też szko-
ła muzyczna, to ucznio-
wie poradzili sobie jak  
z nut. Ostatecznie ucznio-
wie uzbierali 296 punktów, 
a indywidualnie najlepsza 
była Angelika Rybak, któ-
ra uzyskała dla swojej szko-
ły 27 „oczek”.

– Wizyta Drużyny Ener-
gii to efekt determinacji 
uczniów i nauczycieli, na-
leżą Wam się za to wielkie 
brawa. W tamtym roku by-
liście blisko, ale się nie uda-
ło. Teraz pokazaliście praw-
dziwy sportowy charakter, 
bo w sporcie nie można 
się poddawać – podkreślał 
Krzysztof Ignaczak, siat-
karski mistrz świata i am-
basador Drużyny Energii.

Wynik uzyskany przez 
SP w Dywitach będzie li-

czył się do klasyfika-
cji generalnej wszystkich 
zwycięzców etapów. Aktu-
alnie uczniowie mierzą się  
z drugim zestawem ćwi-
czeń od ambasadorów,  
a filmy można przesyłać do 

31 marca. W czerwcu zwy-
cięzcy wszystkich pięciu 
etapów sportowej rywali-
zacji spotkają się na Wiel-
kim Finale na stadionie 
Energa w Gdańsku. Tam 
trzy najlepsze szkoły „tur-
bokozakowego” konkursu 
odbiorą czeki na wyposa-
żenie sal gimnastycznych, 
a w ręce zwycięzców trafi 
dodatkowo Puchar Druży-
ny Energii.

Inicjatorem i mecena-
sem akcji Drużyna Ener-
gii jest Grupa Energa, or-
ganizatorem Air Sport,  
a partnerem technicznym 
– New Balance Polska.  
W premierowej edycji pro-
jektu uczniowie przesła-
li łącznie ponad 20 000 
filmów z ćwiczeniami,  
a Drużyna Energii prze-
jechała 2 200 kilometrów, 
odwiedzając szkoły w Ol-
szynach, Żorach, Gdyni, Kę-
trzynie i Łęgu Probostwie.

Zainteresowanie wydarzeniem w Dywitach było ogromne, a najmłodsi chętnie ustawiali się po 
autografy gwiazd

Drużyna Energii to świetny projekt, który poprzez udział gwiazd sportu propaguje aktywny styl życia wśród najmłodszych 

Uczniowie z Dywit podczas wizyty Drużyny Energii zdobywali 
punkty w konkurencjach z elementami koszykówki, siatkówki i 
piki nożnej

Drużyna Energii w dywickiej szkole

Gwiazdy polskiego sportu 
odwiedziły Dywity
Tak potężnej dawki pozytywnych emocji i energii już dawno w Dywitach nie było! A wszystko za sprawą wybitnych gwiazd sportu, które w czwartek 21 
marca, jako Drużyna Energii, przeprowadziła z uczniami Szkoły Podstawowej w Dywitach nietypową lekcję wychowania fizycznego. Aktywna zabawa  
z Izabelą Bełcik, Markiem Citką, Krzysztofem Golonką, Bartoszem Ignacikiem, Krzysztofem Ignaczakiem i Rafałem Lipińskim była nagrodą za zwycię-
stwo w II edycji projektu Drużyna Energii. 
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Przede wszystkim nie 
powinniśmy udawać, że 
problem nas nie dotyczy! 
Niedosłyszysz? Zbadaj 
słuch i nie rezygnuj z ży-
cia! Profilaktyka słuchu po-
winna się stać rutynowym 
badaniem wpisanym do 
naszego kalendarza, gdy 
ukończymy 55. rok życia.  
O nasz komfort życia, 
sprawność fizyczną i psy-
chiczną musimy zadbać sa-
mi. Przesiewowa kontrola 
słuchu zajmuje tylko 15 mi-
nut, a zyskujemy pewność 
czy dobrze słyszymy, czy 
nadszedł czas, aby zadbać  
o jego poprawę i rehabilitację. 

W salonach GEERS 
Dobry Słuch w Olszty-
nie dyplomowani prote-
tycy doradzą, jak zadbać 
o słuch, aby dalej cieszyć 
się z życia, nie rezygnować 
z kontaktów z najbliższy-
mi czy realizacji swoich 
pasji. Sercem nowocze-
snego oddziału jest kabi-
na słuchu. Komfortowe  
i wygodne miejsce, w któ-
rym przeprowadza się róż-
ne badania audiometrycz-
ne pozwalające dokładnie 
określić stopień niedosłu-
chu. Badanie zawsze po-
przedza wywiad, w któ-
rym klient określa swoje 
potrzeby audiologiczne 
poprzez wskazanie życio-
wych sytuacji, w których 
zależy mu, aby dobrze sły-
szeć. W kabinie klientowi 
może towarzyszyć bliska 
osoba. Albowiem problem 
niedosłuchu to także pro-
blem najbliższych, z który-
mi na co dzień się kontak-
tujemy. Dlatego protetycy 
GEERS zachęcają klientów, 
aby na badania przycho-
dzili z najbliższą im osobą. 
Razem łatwiej jest przejść 
przez drogę do odzyskiwa-
nia dobrego słuchu.

– Każdego klienta trak-
tujemy indywidualnie, słu-
chając, jakie ta konkretna 
osoba ma potrzeby oraz ja-
kie są jej oczekiwania zwią-
zane z poprawą rozumie-
nia mowy w określonych 
sytuacjach akustycznych 
– mówi Katarzyna Stań-
czyk, kierownik oddziału 
w Olsztynie przy pl. Kon-
stytucji 3 Maja 3. – Nasi 
klienci mogą liczyć na wię-
cej niż techniczne dopa-
sowanie aparatów, które 
poprawią słuch i rozumie-
nie mowy. Nasza fachowa 

opieka i doradztwo nie koń-
czy się wraz z dokonaniem 
zakupu, ale trwa przez cały 
okres, w którym klient nosi 
aparaty – dodaje Katarzyna  
Stańczyk.

GEERS ma bardzo pro-
stą i przejrzystą ofertę pro-
duktową. Na podstawie 
określonych przez klienta 
potrzeb słuchowych, czyli 
sytuacji, w których najbar-
dziej potrzebuje poprawy 
słyszenia, protetyk słuchu 
dobiera odpowiednie apa-
raty słuchowe, uwzględnia-
jąc przy tym możliwości fi-
nansowe danej osoby.

– Niektórzy klienci ce-
nią sobie dyskrecję i dla 
nich mamy bardzo ma-
łe aparaty, dopasowane do 
kształtu uszu – mówi Mo-
nika Żabowska, kierow-
nik oddziału przy ul. Wil-
czyńskiego 25B. – Dla nas 
najważniejszy jest komfort 
i zadowolenie klienta, ale 
to klient wskazuje na czym 
mu najbardziej zależy.

W GEERS klienci mogą 
liczyć na gwarancję satys-
fakcji, najlepszej ceny oraz 
serwisu. A przede wszyst-
kim na kompetentną, spe-
cjalistycznie wykształco-
ną kadrę, która codziennie 
doradza setkom klientów, 
biorąc pod uwagę ich indy-
widualne potrzeby i możli-

wości. GEERS współpracuje 
z najlepszymi producenta-
mi aparatów słuchowych, 
co stanowi gwarancję jako-
ści oraz wysokiego pozio-
mu zaawansowania tech-
nologicznego aparatów. 
Klientami GEERS są osoby  
w różnym wieku, z różnym 
stopniem niedosłuchu, róż-
nymi możliwościami finan-
sowymi. 

– Każda osoba otrzy-
ma takie rozwiązanie, któ-
re spełni jej potrzeby i ocze-
kiwania – dodaje Monika  
Żabowska.

Warto jeszcze wspo-
mnieć, że GEERS, oprócz 
działalności komercyj-
nej na rynku prywatnym, 
realizuje także zlece-
nia na aparaty słuchowe 
w ramach dofinansowa-
nia z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Dobrze 
wiedzieć, że GEERS to nie 
tylko sprzedaż samych 
aparatów słuchowych.  
W swojej ofercie firma ma 
także inne urządzenia, 
które ułatwiają funkcjo-
nowanie osobom niedo-
słyszącym, np.: telefony, 
budziki i piloty. W sprze-
daży są również dostępne 
środki i urządzenia, które 
przedłużają życie apara-
tów słuchowych.

Tu zadbaj o Twój słuch
Wydaje Ci się, że masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GEERS, a Twoje kłopoty zostaną rozwiązane. Każdej osobie z niedosłuchem można pomóc. 
Ważne jest, aby rozpoznanie nastąpiło jak najwcześniej. 

GEERS 
Dobry Słuch 
w Olsztynie:
Pl. Konstytucji 
3 Maja 3,
Tel. 89 534 56 45, 
Czynne 
pn.-pt. 8.30-17.30.

Ul. Wilczyńskiego 25 B,
Tel. 89 511 84 49, 
Czynne 
pn.-pt. 8.30-15.00.
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Z inicjatywą ożywienia 
stadionu przy ul. Gietkow-
skiej w Olsztynie wystąpi-
li przedstawiciele środo-
wiska rugbystów. To tam 
już w połowie lat 70. XX 
w. rozgrywali swoje ligo-
we mecze. Jednak od kilku-
nastu lat obiekt odchodzi w 
niepamięć. Dziś pozostała 
właściwie tylko zarośnię-
ta polana, którą okoliczni 
mieszkańcy wykorzystu-
ją jako miejsce na spacery  
z psami.

Stadion 
dla przyszłych
pokoleń
Działacze zaczęli więc 

szukać wsparcia firm i osób 
prywatnych, które pomo-
głyby odbudować stadion 
z prawdziwego zdarzenia. 
Udało się nawet stworzyć 
koncepcję nowoczesne-
go obiektu. Przygotowali 
ją studenci z Instytutu Bu-
downictwa, Zakładu Bu-
downictwa Ogólnego i Fi-
zyki Budowli Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. 

– Szacunkowa wartość 
nowego obiektu to około 
7-8 mln zł – mówi Henryk 
Pach, prezes Warmińsko-
-Mazurskiego Okręgowego 
Związku Rugby w Olszty-
nie. – Prowadzimy rozmo-
wy z potencjalnymi sponso-
rami. To wszystko robimy 
tak naprawdę nie dla sie-
bie, ale dla przyszłego po-
kolenia zawodników. A ci 
coraz chętniej garną się do 
tej dyscypliny. Ten stadion 
jest dla nas wszystkim, od-
dajemy mu serce.

Pieniądze
z budżetu 
obywatelskiego
Wspólny projekt war-

mińsko-mazurskich rugby-
stów, AZS UWM Olsztyn 
Lakers i KKP Stomilanki 
Olsztyn znalazł się w gro-
nie czterech największych 
projektów miejskich, które 
zwyciężyły w ostatniej edy-

cji Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Zgodnie 
z projektem stadion zosta-
nie na początek ogrodzony 
i otrzyma przyłącze elek-
tryczne. Kilka dni temu zo-
stały otwarte oferty na wy-
konanie tych prac.

Ogrodzenie jest po-
trzebne nie tyle, by chro-
nić obiekt przed ludźmi, co 
przed innymi nieoczekiwa-
nymi gośćmi. 

– W ten sposób chcemy 
przede wszystkim zabez-
pieczyć teren przed dzika-
mi, które przychodzą z La-
su Miejskiego i ryją boisko 
– wyjaśnia Henryk Pach, 
prezes Warmińsko-Mazur-
skiego Okręgowego Związ-
ku Rugby.

Okręgowy związek 
rugby wciąż poszukuje też 
firm, instytucji i osób pry-
watnych, które wesprą od-
budowę stadionu. 

– Zawiązuję kapitułę 
biznesu. Prowadzę kilka-
dziesiąt rozmów z przed-
stawicielami przedsię-
biorstw z Olsztyna i spoza 
miasta. Pieniądze, które ze-
bralibyśmy, pozwolą mi 
na poważniejsze działania, 
jak położenie drenażu czy 
zadaszenie trybun – mó-
wi prezes WMOZR. – Miło 
nam, że tak wielu ludzi chce 
z nami współpracować. Wi-
dzą nasz potencjał i wkład 
w starania, aby przywrócić 
świetność stadionowi rug-
by. To nie jest tylko tak, że 
wyciągamy rękę do sponso-

ra i mówimy, żeby dał nam 
kilkaset tysięcy.

Pomysłodawcy zawią-
zali również koalicję do 
swoich działań. Co cieka-

we, są w niej nie tylko kluby 
rugby z Olsztyna i regionu, 
w tym z Elbląga, ale także 
przedstawiciele innych śro-
dowisk sportowych: AZS 
UWM Olsztyn Lakers, Klub 
Sportowy Szczypiorniak, 
UKS Pirs czy Berkut Arra-
chion Olsztyn.

Nowa grupa
pieczywa 
prozdrowotnego
W sport od lat angażu-

je się Piekarnia Tyrolska 
z Olsztyna, m.in. poprzez 
wspierania imprez sporto-
wych i klubów występują-

cych na różnych szczeblach 
rozgrywek w różnych dys-
cyplinach. Jej właściciel 
– Jarosław Goszczycki – 
kciuki trzyma także za po-
wodzenie projektu rugby-
stów. Czy w takim razie 
w asortymencie Piekarni 
Tyrolska sportowcy znaj-
dą coś dla siebie? - Jak naj-
bardziej. Tworzymy nową 
grupę pieczywa prozdro-
wotnego - mówi Jarosław 
Goszczycki, właściciel Pie-
karni Tyrolska. 

Tworzenie tej grupy 
związane jest bezpośrednio 
z obecnie prowadzoną in-
westycją Piekarni Tyrolska 
pod Barczewem. 

– To zakład, który bę-
dzie miał powierzchnię 
20 tys. mkw. powierzchni  
– mówi Jarosław Goszczyc-
ki. – Powstaje przy drodze 
krajowej nr 16, niedaleko 
Barczewa. Otwarcie plano-

wane jest w drugiej poło-
wie roku. Wartość inwesty-
cji warta jest kilkadziesiąt 
milionów złotych.

Właśnie w nowym za-
kładzie realizowana bę-
dzie grupa prozdrowotnego  
pieczywa. 

– Czegoś takiego nie ma 
jeszcze na rynku wyrobów 
piekarniczych. Tworzenie 
nowej grupy pieczywa po-
legać będzie na dodawaniu 
buraka ćwikłowego i łubinu, 
jako źródła białka do ciast. 

Zdaniem Jarosława 
Goszczyckiego takie połą-
czenie roślin z ciastem chle-
bowym da zupełnie nową 
jakość w diecie. 

– Dzięki takiej ilości biał-
ka pieczywo z powodze-
niem będzie mogło zastąpić 
mięso w codziennej diecie. 
To również będą bardzo do-
bre produkty dla wegetarian 
– mówi Jarosław Goszczycki.

Niezależnie od nowej 
grupy pieczywa Piekarnia 
Tyrolska już teraz oferuje 
autorski Chleb Sportowiec. 
Stworzony z myślą o oso-
bach kochających aktyw-
ność fizyczną oraz zawo-
dowo uprawiających sport. 
Lekki i zdrowy chleb wy-
piekany jest z trzech rodza-
jów mąki: żytniej, pszen-
nej i mąki typu graham, bez 
konserwantów, bez polep-
szaczy smaku z ziarnami 
soi i chia. 

Droga do sukcesu
Piekarnia Tyrolska to 

potentat na krajowym ryn-
ku piekarniczym. Obecnie 

wypieki Tyrolskiej powsta-
ją w piekarni przy ul. Lubel-
skiej w Olsztynie. Zakład 
działa tam już od ponad 10 
lat. Jarosław Goszczycki, 
właściciel piekarni Tyrol-
ska, zdecydował się na no-
wą inwestycję. Swoją dzia-
łalność firma rozpoczęła  
w 1988 r. dzięki nabytym 
kontaktom w branży ga-
stronomicznej. Jarosław 
Goszczycki, właściciel Pie-
karni Tyrolska, dowiedział 
się o likwidacji piekarni  
w Austrii w Tyrolu. Za po-
życzone pieniądze zakupił 
pierwsze maszyny i spro-
wadził do Olsztyna, stąd 
piekarnia wzięła swoją na-
zwę. W kolejnym roku zo-
stała uruchomiona produk-
cja pieczywa i sprzedaż  
w małym, własnym sklepi-
ku. Potem powstawały ko-
lejne sklepy.

Krzysztof Szymański

Reaktywacja stadionu przy 
ul. Gietkowskiej
Są pierwsze pieniądze na odnowienie tego obiektu. – Robimy to dla przyszłych pokoleń sportowców – mówią pomysłodawcy projektu. 

Henryk Pach, prezes Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby

Jarosław Goszczycki, właściciel Piekarni Tyrolska

Projekt stadionu



“Nowe Życie Olsztyna” nr 6 (249) 2019 7SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

21 marca w Filharmo-
nii Warmińsko-Mazurskiej 
im. Feliksa Nowowiejskie-
go w Olsztynie podczas 
XVI Gali Laur „Najlepszym 
z Najlepszych“ marszałek 
województwa Gustaw Ma-
rek Brzezin wyróżnił oso-
by, instytucje, organizacje  
i przedsiębiorstwa z regio-
nu, które w 2018 roku osią-
gnęły sukces, rozsławiając 
Warmię i Mazury w Polsce 
i na świecie.

— Na Warmii, Mazu-
rach i Powiślu mieszka 1,5 
mln niezwykłych ludzi 
— mówił marszałek wo-
jewództwa Gustaw Ma-
rek Brzezin. — Wśród nich 
są perły, które lśnią i sła-
wią nasz region. Co roku 
wiosną spotykamy się, aby 
przedstawić wyjątkowe 
osoby, instytucje, organiza-
cje i przedsiębiorstwa, dla 
których miniony rok oka-
zał się wyjątkowo pomyśl-
ny. To doskonała okazja, by 
podziękować Państwu za 
inicjatywę, aktywność i za-
angażowanie

Od 2004 roku Laura-
mi nagrodzono łącznie 385 
osób, zespołów, instytucji, 
organizacji czy przedsię-
biorstw. Są też laureaci, któ-
rzy na tę statuetkę zapraco-
wali po raz czwarty, piąty,  
a nawet szósty.

W tym roku Laury przy-
znano w dziesięciu katego-
riach, wyróżniając 27 osób 
i instytucji. Diamentowym 
Laurem przyznawanym za 
ponadprzeciętne osiągnię-
cia, szczególne działania 
oraz promowanie Warmii  
i Mazur w kraju i za granicą 

została uhonorowana firma 
Dekorglass Działdowo S.A. 
Gabriel Chojak.

— Nie zawsze wieści  
o państwa osiągnięciach 
docierają do szerokiej świa-
domości. Zależy nam, że-
by zwrócono na nie uwagę, 
na jaką zasługują — do-
dał marszałek Brzezin.  
— Chcemy uhonorować 
tych mieszkańców War-
mii i Mazur, którzy nie tyl-
ko osiągają sukcesy, ale też 
swoją postawą i działa-
niem tworzą dobre wzorce, 
wskazują kierunki, inspiru-
ją innych do działania. Je-
steście państwo najlepszy-
mi ambasadorami naszego 
regionu. Budujecie jego toż-
samość i pomyślność. Wa-
sze sukcesy są sukcesami 
Warmii i Mazur.

Oficjalną część zwień-
czył koncert zespołu Raz 
Dwa Trzy.

XVI Gala Laur 
„Najlepszym z Najlepszych”
Laur „Najlepszym z Najlepszych” stworzono, by uhonorować tych mieszkańców Warmii i Mazur, którzy nie tylko osiągają sukcesy, ale też swoją postawą 
i działaniem tworzą dobre wzorce, wskazują kierunki, inspirują innych do działania.

Laureaci XVI Gali
Turystyka
• Ognisko Sportów Wodnych „Fala” w Elblągu
• Zagroda Edukacyjna „Ziołowy Dzbanek”, 
Ewa i Waldemar Nisiewicz

Sport
• Igor Janik UKS „Hetman Elbląg"
• Piotr Cichocki AKS OSW Olsztyn
• Firma MK Natural Cosmetics
• Robert Karaś

Żywność naturalna
• Mazurski Browar Sp. z o.o.
• Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o.
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku

Sztuka kulinarna
• Restauracja Romantyczna w Hotelu SPA 
Dr Irena Eris
• Restauracja „Cudne Manowce”
• Restauracja z Zielonym Piecem

Społeczeństwo, Nauka, Kultura
• Łukasz Staniszewski
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
• Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 
PAN w Olsztynie, zespół badawczy prof. Barbary 
Gawrońskiej-Kozak

Osobowość
• Andrzej Małyszko
• Rafał Wolski
• Stanisław Achremczyk

Zdrowie
• Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy 
i Chorób Płuc w Olsztynie
• Zespół lekarzy: Rafał Szynkarczuk, Grzegorz 
Kulesza ze Szpitala Miejskiego w Olsztynie
• Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy 
w Olsztynie

Gospodarka
• Zakład Metalowy „AGROMASZ” 
Gruszczewski Janusz
• Wipasz  S.A.
• Producent drzwi „Barański” Społka jawna

Innowacje i rozwój
• Alnea Sp. z o.o.
• Wytwórnia Octu i Musztardy „OCTIM” Sp. z o.o.
• G2V Energia

DIAMENTOWY LAUR
• Dekorglass Działdowo S.A.
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Zdobywcy laurów w kategorii „Zdrowie”

Nagrodę odbiera producent drzwi „Barański”

Sportowe laury inspirują do działania

W tym roku do grona ambasadorów regionu dołączyło 27 osób i instytucji
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Skąd się wzięły 
Twoje zainteresowa-
nia właśnie muzyką 
country czy może masz 
jakieś kowbojskie  
korzenie?

Wiele razy sam so-
bie zadawałem to pyta-
nie. Być może wynika 
to z tego, że ta muzyka 
kojarzy mi się z przyro-
dą, otwartością, prze-
strzeniami, jeziora-
mi, szumem wiatru  
i fal. Urodziłem się wła-
śnie w takiej okolicy. Po-
za tym w latach siedem-
dziesiątych nadawano 
w telewizji wiele wester-
nów i ścieżka muzycz-
na w tych filmach zaczę-
ła zwracać moją uwagę. 
Zwłaszcza melodyjność 
piosenek. Część z nich 
została adoptowana na grunt 
polski. Przecież, na przykład, 
popularna piosenka z tek-
stem „było morze, w morzu 
kołek...” to melodia z filmu 
„Rio Bravo”. 

Muzyka, którą two-
rzysz, nie jest jednak kla-
syczną muzyką country?

Wychowywałem się na 
różnych gatunkach mu-

zycznych. Słuchałem du-
żo muzyki poważnej, poezji 
śpiewanej. Lubiłem muzykę  
i dlatego chłonąłem wszyst-
ko, co było pod ręką. Kie-
dyś tata przyniósł jakąś pły-
tę z muzyką Beethovena. 
Słuchając zdarłem prawie 
wszystkie rowki w tej pły-
cie. Beethoven ma wspania-
łą melodykę, a ja uwielbiam 
wszystko, co jest melodyjne. 

Tekst piosenki zawsze musi 
mówić o czymś ważnym
Cezary Makiewicz – olsztyński twórca i wykonawca muzyki country. Znany szerokiej publiczności jako autor i kompozytor piosenki „Wszystkie drogi 
prowadzą do Mrągowa”, która jest nieoficjalnym hymnem Pikniku Country. W plebiscycie branżowego dwutygodnika „Dyliżans” od wielu lat zdobywa 
uznanie jako najlepszy autor, kompozytor i wykonawca tego gatunku. 

Podczas imprezy zagrają: 
Cezary Makiewicz, z którym 
wywiad możecie przeczy-
tać w tym numerze, olsz-
tyński zespół folkowo-roc-
kowy H.O.R.P.Y.N.A oraz 
tutejszy szantowy zespół 
Shantaż. Z pewnością zaba-
wa będzie przednia a emocje  
gwarantowane.

Już w najbliższym nume-
rze ukaże się duży artykuł o 
olsztyńskim schronisku, a w 
nim można będzie przeczy-
tać o tym jak wygląda życie 
zwierząt w azylu, jak zostać 
wolontariuszem, o regułach 
adopcji a także problemach, 
jakie mogą wyniknąć po ad-
opcji i jak je rozwiązywać.

Charytatywny koncert 
dla bezdomnych 
zwierzaków w Galerii 
Sowa!
4 kwietnia (czwartek) z okazji Światowego Dnia 
Bezdomnych Zwierząt w popularnej Sowie przy ul. 
Zamkowej 2 odbędzie się koncert, z którego środki zo-
staną przekazane na pomoc bezdomnym zwierzętom 
ze schroniska. Impreza rozpocznie się o godz. 19. Aby 
wejść, należy przynieść karmę dla zwierzaka – najlepiej 
mniejszą, ale lepszą – lub też wrzucić parę złotych do 
puszki Stowarzyszenia Zwierzyniec św. Franciszka. 

Twoje piosenki, w war-
stwie tekstowej, również 
mają niewiele wspólnego 
z kowbojami?

Zrozumiałem, że można 
opowiedzieć o wielu spra-
wach prostymi słowami,  
w fajny sposób. Tekst za-
wsze musi mówić o czymś 
ważnym. Na tym polega 
muzyka country. Nawet je-
żeli sama melodia jest lekka 
i frywolna, to opowieść ma 
jakąś historię i puentę. Te-
raz, we współczesnej mu-
zyce np. pop, mówi się, że 
jak piosenka o czymś opo-
wiada, to jest to piosenka 
zaangażowana. 

Jaka jest Twoim zda-
niem różnica (jeżeli jest) 
pomiędzy polskim coun-
try, a tym klasycznym, 
amerykańskim?

Mogę mówić tylko za 
siebie. Nigdy nie stara-
łem się stylizować. Mam 
natomiast wielu kolegów 
w branży, którzy starają 
się być bardzo blisko ma-
instreamu, w warstwie 
brzmieniowej i wokal-
nej. Moja muzyka nato-
miast jest połączeniem 
rożnych gatunków, które 
mnie fascynowały i fascy-
nują. Uwielbiam Beatle-
sów, zespół Pink Floyd, 
ale i Żannę Biczewską. 
Słucham najprzeróżniej-
szych rzeczy, które mnie 
inspirują. 

Twoje pierwsze mu-
zyczne kroki były zwią-
zane z muzyką bluegrass, 
czyli też blisko country?

W 1988 roku, wspól-
nie z kolegami, których 
poznałem na Pikniku Co-
untry w Mrągowie, zało-
żyliśmy zespół Little Mag-
gie, który grał taką ludową 
odmianę muzyki coun-
try. Nazwa bluegrass na-
wiązuje do koloru trawy  
w amerykańskim Kentuc-
ky, tak zielonej… że aż nie-
bieskiej (śmiech). To była 
dość specyficzna muzyka. 
Trochę bazowała na kon-
strukcji jazzowej, gdzie się 
śpiewało zwrotkę, potem 
było solo, kolejna zwrotka, 
jakiś refren i znowu solów-
ka. Bardzo użytkowa mu-
zyka. Dawniej służyła do 
tego, żeby robić niedziel-
ne potańcówki, po całym 
tygodniu pracy. Wyko-
rzystywano tylko instru-
menty akustyczne. Przede 
wszystkim skrzypce i ban-
jo, bo były to instrumen-
ty stosunkowo głośne oraz 
gitary i kontrabas. To pod-
stawowe instrumentarium 
kapeli bluegrassowej. Ta-
kie były początki muzyki 
country. 

Od kilku lat jesteś sta-
łym laureatem głównych 
nagród, w najważniej-
szych kategoriach, plebi-
scytu branżowego dwuty-

godnika „Dyliżans” 
poświęconego muzy-
ce country.

Najciekawsze w 
tym jest to, że w gło-
sowaniu bierze udział 
środowisko związa-
ne z muzyką country. 
W dużej mierze jest 
ono bardzo ortodok-
syjne i nie do końca 
uważa mnie za wyko-
nawcę tego gatunku. 
Nie mam klasycznej 
stylistyki, zwłaszcza 
w warstwie muzycz-
nej. Dlatego niektórzy 
trochę się krzywią, 
ale chyba pomimo te-
go mnie lubią i doce-
niają to, co robię. Czas 
jednak ustąpić miejsca 
młodszym kolegom 
(śmiech).

Masz tę możliwość,  
o której marzy wielu twór-
ców, czyli własne studio 
nagrań, gdzie możesz re-
alizować swoje pomysły.

Wiele lat temu, kiedy 
istniały nieliczne studia na-
grań, były one bardzo dro-
gie. Nagranie płyty, to by-
ło spore przedsięwzięcie 
finansowe. Zacząłem więc 
gromadzić odpowied-
ni sprzęt, zaadoptowałem 
piwnicę i od kilkunastu lat 
mam własne studio i do-
datkowe zajęcie. Zostałem 
realizatorem dźwięku. Tro-
chę z musu, ale czuję, że się 
do tego nadaję (śmiech). 

Większość fanów mu-
zyki country w Polsce chy-
ba jednak kojarzy Cię  
z piosenką „Wszystkie dro-
gi prowadzą do Mrągowa”? 

Jedni mówią, że to prze-
kleństwo, inni, że błogo-
sławieństwo. Myślę, że 
jest wielu takich muzyków 
czy kompozytorów, którzy 
chcieliby mieć jakiś utwór 
rozpoznawalny przez od-
biorców i kojarzący z nim 
wykonawcę. Jak mówi kla-
syk, najbardziej lubimy te 
piosenki, które już słysze-
liśmy. Mam dowody na to, 
że nie jest to jedyna moja 
piosenka, która podoba się 
słuchaczom (śmiech).

Potrafisz także dzie-
lić się swoim talen-

tem, prowadząc zespoły  
wokalne?

Współpracowałem kie-
dyś w Olsztynku z dwiema 
wokalnymi grupami żeń-
skimi. Teraz opiekuję się 
zespołem wokalnym Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ru-
si o swojsko brzmiącej na-
zwie Baby Ruśki. 

Nagrałeś z grupą Babsz-
tyl kultową płytę „Stoi ło-
set kele drogi” na której 
śpiewasz gwarą warmiń-
ską, skąd ten pomysł?

Taką propozycję zło-
żył nam dyrektor Muzeum 
Budownictwa Ludowego  
w Olsztynku. Korzystali-
śmy z tekstów znalezionych 
w starych śpiewnikach. Na 
konsultanta wzięliśmy zna-
nego popularyzatora gwary 
warmińskiej Edwarda Cy-
fusa. Świadomie zrezygno-
wałem z niektórych melodii 
oryginalnych. Zwłaszcza, 
że w oryginale do jednych 
melodii było kilka tekstów. 
Słyszałem, że podobno jed-
ną z tych piosenek Chiń-
czycy uważają za swoją 
(śmiech). Płyta jest trochę 
folk, trochę pop, trochę  
w stylu country, z elemen-
tami bluegrassu i dużo 
śpiewania na głosy, bo to 
lubię najbardziej.

Powoli stajesz się twór-
cą międzynarodowym, 
zwłaszcza kiedy Twoja 
sztandarowa piosenka zo-
stała nagrana przez popu-
larną amerykańską kapelę.

 W 2016 roku zaprzyjaź-
niony duet z USA Smythe & 
Taylor nagrał amerykańską 
wersję piosenki „Wszyst-
kie drogi...” pt. „Every Ro-
ad Will Lead You To Mrą-
gowo” i umieścił na płycie 
„Things Have Changed”. 
Już wcześniej myślałem, 
aby ją przetłumaczyć. Ame-
rykanie przyjeżdżający na 
Piknik do Mrągowa zawsze 
się dziwili, co to za piosen-
ka, którą śpiewa cały am-
fiteatr. Teraz przynajmniej 
wiedzą, o czym ona jest.

Andrzej Zb. Brzozowski
Fot. Łukasz Pepol
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Nocna prohibicja obo-
wiązuje w Olsztynie od 
września 2018 roku. Jej 
wprowadzenie wywołało 
od początku wiele kontro-
wersji. Przeciwko niej by-
ła zdecydowana większość 
mieszkańców, którzy wzię-
li udział w konsultacjach 
społecznych zorganizowa-
nych przez ratusz. Teraz 
jej pomysłodawcy mają sil-
ny argument w ręku. Cho-
dzi o statystki związane  
z liczbą interwencji po-
dejmowanych przez służ-
by porządkowe na terenie 
miasta. Gotowy jest raport 
w tej sprawie. 

Informacje zebrane w 
zestawieniu zostały opra-
cowane na podstawie da-
nych z policji, straży miej-
skiej, izby wytrzeźwień czy 
Centrum Zarządzania Kry-
zysowego. 

Statystyki wskazują, że 
skutki wprowadzenia noc-
nej prohibicji odczuwalne 
zostały już w pierwszych 
miesiącach od czasu jej 
funkcjonowania. 

– Największy spadek 
zgłoszeń nastąpił w za-
kresie interwencji zakłóca-
nia porządku publicznego  
i spoczynku nocnego – czy-
tamy w raporcie. 

Dotyczy to danych 
przekazanych przez po-
licję. Liczba takich inter-
wencji spadła o 74 proc. 
w porównaniu z okresem, 
kiedy sklepy były czynne 
całą dobę. 

Mniej grup, 
które się 
przemieszczały
Jak wynika z informacji 

przekazanych przez ope-
ratorów monitoringu miej-
skiego, po wprowadzeniu 
zakazy sprzedaży alkoholu 
po godz. 22, zmniejszyła się 
liczba osób gromadzących 
się wokół sklepów oferu-
jących alkohol, „które na-
stępnie przemieszczały się 
w inne rejony miasta (par-
ki, podwórka) w celu jego 
spożycia”. 

Wyraźnie też spadła 
liczba zgłoszeń do dyżur-
nego miasta związanych 
z alkoholem. W pierw-
szym miesiącu – we wrze-
śniu 2018 roku – było takich 
przypadków 52. A w analo-
gicznym okresie 2017 roku 
było ich 122. Łącznie na ko-
niec roku liczba ta zmniej-

szyła się z 316 przypadków 
do 173. 

Odczuwalny spadek na-
stąpił również w statysty-
kach dotyczących zgłoszeń 
z jednej z najgorszych ulic 
w Olsztynie, jeżeli chodzi 
o sprzedaż i spożywania 
alkoholu oraz rozróby wy-
nikające z tego faktu. Cho-
dzi o ul. Grunwaldzką. Da-
ne pokazują, że jeżeli przez 
4 miesiące 2017 roku było 
ich 34, to po wprowadze-
niu nocnej prohibicji było 
ich 12. 

Swoje statystyki Cen-
trum Monitoringu pro-
wadzi również pod ką-
tem wyłapywania sytuacji 
związanych z alkoholem. 
Jeżeli w IV kwartale 2017 
roku było takich zdarzeń 
około 200, to w analogicz-
nym okresie rok później 
odnotowano ich 121. Naj-
większą bolączkę wynika-
jącą z nocnego dostępu do 
alkoholu mieli mieszkań-
cy osiedla Grunwaldzkie. 
Wszystko przez „zagłębie” 
nocnych sklepów przy ul. 
Grunwaldzkiej. 

– To, co się działo 
wokół tych sklepów 
to koszmar. 
Trudno było oko 
zmrużyć, bo ciągle 
dochodziły do nas 
pijackie śpiewy, 
odgłosy bójek 
i przekleństwa 
– mówi Mirosław 
Kowalski, 

lokator jednego 
z bloków przy 
ul. Grunwaldzkiej. 

Autorzy raportu przy-
znają, że mimo wszystko 
wciąż na mapie Olsztyna 
znajdują się „czarne punk-
ty” związane ze spożywa-
niem alkoholu. To m.in. Na-
górki i okolice przedszkola 
miejskiego nr 32 oraz ul. 
Murzynowskiego, to rów-
nież ul. Żołnierska. Miej-
scem libacji alkoholowych 
stała się odnowiona nie-
dawno Górka Jasia. 

– Brak monitoringu, za-
ciszne miejsce i słaba kon-
trola – autorzy raportu 
wskazują na przyczyny ta-
kiego stanu rzeczy. Pro-
blem spożywania alkoholu 
zgłaszają niezależnie od te-
go m.in. mieszkańcy Likus. 

Inne miasta 
sobie poradziły 
Olsztyn nie jest jednak 

pionierem nocnego zaka-
zu sprzedaży alkoholu. 
Podobne zapisy coraz po-
wszechniej są wprowadza-
ne w innych miastach. Są 
jednak pewne różnice. 

Radni Poznania w ma-
ju obostrzeniami objęli je-
dynie Stare Miasto w stoli-
cy Wielkopolski, gdzie jest 
najwięcej nocnych skle-
pów z alkoholem. Na te-
renie całego miasta jest 
ponad tysiąc takich punk-
tów, z czego na starówce 
około 240. 

– Mówimy zdecydowa-
nie „nie” piciu alkoholu po 
bramach i w ciemnych zauł-
kach. Zapraszamy do lokali 
gastronomicznych – tłuma-
czyli radni. 

Nocna prohibicja obo-
wiązuje również w Katowi-
cach. Obejmuje jednak tylko 
samo Śródmieście. Związa-
ne jest to z bardzo dużą licz-
bą punktów sprzedaży al-
koholu, co przekładało się 
na wysoką liczbę zdarzeń 
związanych z zakłóca-
niem porządku i skarg od  
mieszkańców. 

Radny Łukasz Łuka-
szewski z olsztyńskiej Ko-
alicji Obywatelskiej twier-
dzi, że tak samo sprawa 
prohibicji powinna zo-
stać rozwiązana w stolicy  
regionu. 

– Zakaz powinien obo-
wiązywać tam, gdzie wy-
stępuje problem. W przy-
padku Olsztyna jest to 
teren osiedla Grunwaldz-
kiego, bo stamtąd dociera 
najwięcej skarg na punkty 
sprzedaży. Nie powinni-
śmy traktować wszystkich 
jednakowo – komentu-
je rajca, podkreślając, że 
wprowadzenie zakazu, 
który nie obejmowałby ca-
łego miasta, proponowała 
właśnie PO. 

Przepisy sobie, 
życie sobie
Z powodu nocnej pro-

hibicji straty liczą przedsię-
biorcy. 

– Wprowadzenie zaka-
zu spowodowało, że moje 
obroty zmalały o 50 proc. 
– przyznaje Jarosław Zbu-
towicz, współwłaściciel 
znanej sieci dawniej han-
dlującej alkoholem w go-
dzinach nocnych. – Wiele 
osób z naszej branży ta sy-
tuacja zmusiła do zamknię-
cia swoich sklepów w Olsz-
tynie i przeniesienia się do 
innych miast. W najbliż-

szym czasie sam otwieram 
dwa sklepy z nocną sprze-
dażą alkoholu w Trójmie-
ście, bo tam takie przepisy 
jak w Olsztynie nie obowią-
zują – zapowiada. 

Życie pokazuje, że 
można legalnie sprzeda-
wać alkohol w godzinach 
nocnych. Przykładem jest 
sklep przy ul. Mochnac-
kiego. Tam po godz. 22 

odbywają się tzw. even-
ty, w trakcie których każ-
da osoba wchodząca do 
lokalu musi kupić bilet, 
który później i tak jest od-
liczany od ceny alkoholu. 
Dodatkowo przy dworcu 
ma powstać lokal gastro-
nomiczny, co pozwoli je-
go właścicielowi prowa-
dzić sprzedaż alkoholu po 
godz. 22. Tyle, że jego cena 
będzie zbliżona do cen de-
talicznych w sklepach. 

– Coraz częściej do-
chodzą do mnie infor-
macje, że na terenie mia-
sta powstają tzw. mety, 
w których można zaopa-
trzyć się w alkohol, tyle że 
już droższy – mówi Zbu-
towicz. – Są też niektó-
re korporacje taksówkar-
skie, które w bagażnikach 
wożą alkohol w razie, jak 
ktoś go zamówi. 

Krzysztof Szymański

Nocna prohibicja pod lupą
Zwolennicy nocnej prohibicji otrzymali mocny argument. Jej wprowadzenie spowodowało spadek interwencji związanych z alkoholem. Nie wszystkich 
to jednak przekonuje. 

Statystyki 
wskazują, że skutki 
wprowadzenia 
nocnej prohibicji 
odczuwalne 
zostały już 
w pierwszych 
miesiącach 
od czasu jej 
funkcjonowania.
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Niestety po latach wy-
szły błędy tej inwestycji. 
Raz, zmniejszyła się prze-
pustowość niektórych waż-
nych ulic, dwa, ktoś nie 
pomyślał o dobrym wyko-
rzystaniu istniejących linii. 
Co z tego, że mamy trzy, 
gdy moim zdaniem tylko 
częściowo spełniają swoją 
rolę. Nie będę przypominał 
o awaryjności czy innych 
mankamentach, ale ogól-
nie biorąc, gdyby jeszcze 
naniesiono poprawki, to 
naprawdę byłoby to dosyć 
dobre rozwiązanie. Czas 
najwyższy zacząć usuwać 
niedociągnięcia.

Przepustowości ulic 
już nie zmienimy. Kierow-
cy muszą się przyzwycza-
ić, że w centrum królują 
tramwaje, autobusy i tak-
sówki, a oni muszą głów-
kować, jak przejechać  
z jednego końca miasta na 
drugi. Możemy za to zmie-
nić miejsca docelowe dojaz-
dów, czyli inaczej mówiąc, 
stworzyć nowe trasy, któ-
re moim zdaniem pomo-
gą mieszkańcom. Na szczę-
ście układ torowisk na to 
pozwala. Moje propozycje 
są takie, aby tramwaje np. 
linii nr 1 jeździły od Wy-
sokiej Bramy do dworca,  
a potem na ulicę Towaro-
wą. Uruchomić linię nr 4: 
dworzec-Towarowa-Jaroty. 

Szkoda, że tylko do za-
jezdni, a można by było po-
myśleć i w czasie przebu-
dowy ulic prowadzących 
do obwodnicy, aby ułożyć 
torowisko dalej, aż do koń-
ca ulicy Towarowej. Byłoby 

tanio i szybko. Przecież tam 
jest mnóstwo zakładów 
produkcyjnych i usługo-
wych. Teraz będziemy po-
nownie pruli nawierzchnie, 
żeby w tamten rejon mia-
sta dociągnąć tory tramwa-
jowe. Gdzie są ludzie od-
powiedzialni za tworzenie 
nowoczesnej infrastruktu-
ry. Niech tylko nikt nie mó-
wi, że to nieopłacalne, bo 
pasażerów nie będzie. Czy 
w Olsztynie są tylko Nagór-
ki, Pieczewo i Jaroty? Gdzie 
są dzielnice przemysłowe? 
One nie maja praktycznie 
żadnych dogodnych połą-
czeń. Co z tego, że kursu-
ją autobusy, jak tramwajem 
jest taniej i szybciej.

 Drugie. Nowe połącze-
nie nr 5 to z Kortowa na Jaro-
ty, a stara linia, tak jak było, 

do dworca. Studenci miesz-
kają przecież w domach,  
a tylko część dojeżdża po-
ciągiem. I trzecia sprawa – 
chyba bardzo ważna – czy-
li linia nocna, która czynna 
by była aż do świtu. Raz na 
godzinę tramwaj, który by 
jeździł od Wysokiej Bramy 
do dworca, potem do Kor-
towa, a następnie na ulicę 
Kanta. Mamy tramwaje czy 
nie? W Olsztynie jest prze-
cież życie nocne. Koło 2-3  
w nocy na chodnikach spo-
ro ludzi wracających z im-
prezek, a do olsztyńskich 
sypialni daleko. Może w 
nocy wozy się regenerują i 
dlatego ich nie ma? Myśleć, 
mości panowie decydenci! 
Ma być dobrze!

Jacek Panas

Tramwaj zwany 
przeznaczeniem
 Ponowne, po 50 latach, uruchomienie komunikacji tramwajowej przyją-
łem z wielką radością. Wreszcie Olsztyn ma wielkomiejski charakter. 
Zawsze byłem zdania, że tego typu komunikacja nie dość, że dodaje splen-
doru miastu, to jeszcze przyspiesza i ułatwi przewóz pasażerów po zatło-
czonym mieście. Jest jeden warunek. Musi być przemyślana i przede 
wszystkim ma służyć mieszkańcom. 

Zmienił się Olsztyn, 
zmieniła się wraz z nim 
miejska komunikacja. Do 
pełni historycznego szczę-
ścia (tu nie ma błędnej lite-
rówki, nie chodzi o histerię) 
brakuje tylko jeszcze trolej-
busów.

Skąd to skojarzenie  
z balladą? W Twoim felie-
tonie, Jacku, znalazłem ele-
menty liryki, epiki i dra-
matu. Zaczyna się dość 
nastrojowo i emocjonal-
nie – splendor, wielkomiej-
ski charakter, niby wszyst-
ko jest OK… ale w kolejnym 
zdaniu narrator nagle przy-
śpiesza i okazuje się, że OK 
już nie jest! I tu zaczyna się 
dramat! Błędna inwesty-
cja, zmniejszona przepusto-
wość ulic, złe wykorzysta-

nie linii. Dobrze, że można 
to jeszcze uratować i zrobić 
poprawki. Całe szczęście, 
że nie trzeba wyginać szyn.

Skoro Twoim zdaniem, 
Jacku, w centrum królu-
ją autobusy, tramwaje…  
i taksówki, to ci ostatni też 
muszą kombinować, jak 
przejechać z jednego koń-
ca miasta na drugi, tak sa-
mo, jak pozostali kierowcy. 
Narzekasz na przepusto-
wość ulic, a z drugiej stro-
ny sugerujesz stworzenie 
nowych tras, jednocześnie 
przypominając o awaryjno-
ści tramwajów. Zwłaszcza 
zimą. Proponowane przez 
Ciebie zazębiające się trasy, 
w razie awarii, sparaliżują 
całe miasto. 

Jaroty i Kortowo mają 
bezpośrednie połą-
czenie tramwajowe 
z dworcem i chyba 
co do tego nie masz, 
Jacku, zastrzeżeń. 
Zresztą z tego co pa-
miętam, powstanie 
tras linii tramwajo-
wych było społecz-
nie konsultowane. 
Jak zwykle się spóź-
niłeś. Zamiast słu-
żyć wcześniej, może 
nawet jakąś dobrą 
radą, krytykujesz 
wszystko po fakcie. 

Z jedną Twoją 
propozycją się zgo-
dzę. Na pewno bra-
kuje bezpośrednie-
go połączenia Jarot 
z Kortowem. To nie-
koniecznie musi być 

tramwaj. Wielu studentów 
wynajmuje kwatery na Ja-
rotach i Nagórkach. Wiem, 
że mają duże problemy  
z dojazdem. Tramwaj ma tę 
zaletę, że nawet w godzi-
nach szczytu przejeżdża ca-
łą trasę mniej więcej w tym 
samym czasie. Korki go ra-
czej nie dotyczą. 

Co do nocnej linii tram-
wajowej, to biorąc pod uwa-
gę fakt, że z „życia nocne-
go” wraca się przeważnie  
w „świetnym humorze” 
(dlatego nie własnym sa-
mochodem), to te „humory” 
mogą powodować konflik-
ty. Nie wspomnę tu o możli-
wościach zamiany tramwa-
ju w nocny bar, zwłaszcza 
gdyby miał jeździć spod 
Wysokiej Bramy do dwor-
ca, przez Kortowo, do Jarot. 
To blisko godzina jazdy. Do 
tramwaju może wejść więcej 
ludzi niż do autobusu. Róż-
ne rzeczy mogą się zdarzyć, 
więc przydałaby się jakaś 
ochrona. Lepiej dmuchać na 
zimne.

Pamiętaj jednak o tym, 
Jacku, że w przyszłości po-
wstaną nowe linie tramwa-
jowe. Masz więc kolejną 
szansę, aby się przysłużyć 
miastu i społeczeństwu. 
Pamiętaj nie tylko o ukła-
dzie torowiska, ale także  
o przepustowości, lokaliza-
cji przystanków i miejscach 
docelowych. Wszyscy liczy-
my na Ciebie.

Andrzej Zb. Brzozowski

Tramwajowa 
ballada
Tytuł felietonu pozwoliłem sobie zapożyczyć z jednej z piosenek Kapeli 
Jakubowej (muz. śp. Tadeusz Machela, sł. Władysław Katarzyński), gdzie 
wspomina się dawne trasy, po których jeździły  kiedyś olsztyńskie tramwa-
je. Piosenka powstała bowiem, zanim tramwaje powróciły do Olsztyna. 

rys. Zbigniew Piszczako
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Placówka jest bardzo 
aktywna na polu organiza-
cyjnym. Nauczyciele swo-
im zapałem zarazili też 
dzieci. Głównym pomysło-
dawcą tego projektu była 
Elżbieta Langowska, zna-
ny społecznik z Olsztyna. 
Podwórkowa strefa gier to 
miejsce, gdzie dzieci, pod 
opieką nauczycieli, bę-
dą spędzać dużo czasu ra-
zem, co ułatwi im integrację  
i zwiększy zdolności ko-
operacji i rywalizacji. Bę-
dzie można pograć tutaj  
w wiele gier, jak szachy, 
warcaby czy klasy. Du-
że i kolorowe plansze bę-
dą przyczepione do podło-
ża. Z początku strefa gier 
miała być zainstalowana 
na podwórku, ale z uwagi 
na niedogodności, postano-
wiono przenieść ją na szkolne  
korytarze.

– Plac już od 10 lat wy-
maga remontu – tłumaczy 
Jolanta Lubkiewicz, dyrek-
tor placówki. – Gdy nasz 
projekt otrzymał pozy-
tywną rekomendację, oka-
zało się, że możemy sta-
rać się o dofinansowanie  
z PFRON-u na remont pla-
cu. Istnieje szansa, że dosta-
niemy na to pieniądze, ale 
na pewno nie w tym roku. 
Poza tym dzieci będą mo-
gły korzystać ze strefy gier 
w szkole przez cały rok.

Placówka powstała w 
latach 70. Obecnie prze-
bywa tutaj 71 podopiecz-
nych na różnych szczeblach 
edukacji: od przedszkola, 
przez szkołę podstawową, 
istniejące jeszcze gimna-
zjum, liceum ogólnokształ-
cące, szkołę branżową  
z kierunkami kucharz i fo-
tograf oraz szkołę policeal-
ną ze specjalizacjami tech-
nik administracji i technik 
turystyki wiejskiej. Kla-
sy i grupy wychowawcze 
w internacie są maksymal-
nie 8-osobowe, co ułatwia 
pracę z uczniami. Nauczy-
ciel ma możliwość dotar-
cia do każdego z osobna. 
Z uwagi na problemy dzie-
ci ze słuchem, opiekunowie 
muszą przejść wiele szko-
leń. Kadra składa się z sa-
mych specjalistów, nie tyl-
ko od surdopedagogiki, ale 
również przeszkolonych  
w zakresie integracji senso-
rycznej czy ćwiczeń korek-
cyjnych. Tutejsi nauczyciele 

mają ukończone nie jedną 
lub dwie podyplomówki, 
ale po pięć lub sześć. Mu-
szą przestrzegać wielu za-
sad w pracy, m.in. podczas 
rozmowy muszą stać przo-
dem do ucznia i zachować 
odpowiednią odległość, 
aby dziecko mogło prawi-
dłowo odczytywać mowę 
z ust. Dlatego istotne jest, 
aby widziało twarz mówią-
cej osoby. 

Mimo natłoku pracy, 
znajdują czas, aby wspie-
rać uczniów w akcjach po-
zalekcyjnych. Jedną z nich 
jest organizacja międzysz-
kolnego konkursu Ekomo-
dy, czyli propagowania 
ekologicznego stylu bycia. 
Pierwsze edycje odbyły się 
na terenie placówki. Dwa 
lata temu impreza zosta-
ła zorganizowana w ratu-
szu, a w ubiegłym roku na  
starówce.

– We współpracy z lo-
kalnymi podmiotami or-
ganizujemy ogólnopolskie  
i lokalne akcje – dodaje dy-
rektor Lubkiewicz. – Na 
naszym terenie działa Sto-
warzyszenie Rehabilitacji 
i Pomocy Osobom z Wa-
dą Słuchu „Pokonać ciszę”, 
które powstało w 2004 roku 
oraz Fundacja „Dźwięki ci-
szy”. Oba podmioty zosta-
ły założone przez pracow-
ników placówki po to, żeby 
pomagać dzieciom, żeby 
szkoła mogła się rozwijać 
i organizować zajęcia po-
zalekcyjne. Uczymy dzieci 
od najmłodszych lat dbać  
o środowisko, dlatego 

wdrożyliśmy selektyw-
ną zbiórkę śmieci. Pojem-
niki ustawione są w szko-
le i internacie. Bierzemy 
udział w ogólnopolskiej ak-
cji zbierania elektrośmie-
ci. Oddajemy je do punk-
tu przyjęcia i otrzymujemy 
drobne nagrody, upominki 
i dyplomy. Zbieramy rów-
nież zużyte baterie i za-
krętki. Jest to dla nas waż-
ne, bo nie chcemy zatruwać  
środowiska.

Oprócz tego Ośrodek 
dwa razy brał udział w fi-
nale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy „Głu-
si dla Orkiestry”, trzy razy 
organizował Dzień Kobiet  
w MOK-u, a także współ-
organizował wraz ze Sto-
warzyszeniem i fun-
dacją obchody Dnia 
Głuchego. Placówka zapra-
sza do współpracy organi-

zacje, które skupiają niesły-
szące osoby dorosłe, pracuje 
z Towarzystwem Przyja-
ciół Głucho-Niewidomych, 
z Polskim Związkiem Głu-
chych czy Warmińsko-Ma-
zurskim Sejmikiem Osób 
Niepełnosprawnych. Dzie-
ci biorą udział w wolon-
tariacie i różnych akcjach, 
m.in. w zbiórce pluszaków 
dla podopiecznych oddzia-
łów szpitalnych.

– Nasi podopieczni 
uczą się pomagania innym. 

Sami chcą dawać od sie-
bie jak najwięcej, czuć się 
potrzebni – mówi Jolanta  
Lubkiewicz.

Najnowszy projekt jest 
współtworzony z Funda-
cją „Praesterno” z Krako-
wa, która zrzesza dzieci  
i młodzież niepełnospraw-
ne psychicznie. Jej pod-
opieczni mają przyjechać 
z Małopolski do Olsztyna, 
poznać specyfikę ośrodka 
i stworzyć specjalną ścież-
kę sensoryczną dla gospo-
darzy. Z kolei dzieci z Olsz-
tyna pokażą rówieśnikom 
jak nagrywać teledyski.  
W efekcie tej współpracy 
ma powstać film przedsta-
wiający legendę o Krako-
wie. Warto tu wspomnieć, 
że uczniowie z Ośrodka za-

łożyli grupę Mig Band, któ-
rej filmy można zobaczyć 
na YouTubie.

– Nagrywają różne tele-
dyski, np. „Kocham Olsz-
tyn”, hymn „O Warmio mo-
ja miła”. To wszystko robią 
sami – dodaje Elżbieta Lan-
gowska. – Uczniowie dosta-
ją tekst i muszą przetłuma-
czyć go na język migowy, 
co nie jest proste. Bardzo 
trudno jest przełożyć uczu-
cia i emocje. Są rzeczy, któ-

re po polsku zdefiniujemy 
jednym słowem, a w języ-
ku migowym jest to bar-
dzo skomplikowane.  To 
naprawdę ciężka praca. 
Z kolei młodzież z bran-
żówki zdobyła I miejsce za 
film pod tytułem „Jeden 
dzień” w konkursie Mój 
cyfrowy świat – epizody  
z uczniowskiego życia, zor-
ganizowanym przez Od-
dział Polskiego Towa-
rzystwa Pedagogicznego  
w Olsztynie.

– Nasi uczniowie 
są wspaniali. 
Zawsze 
powtarzam, że 
nie zamieniłabym 
swojej pracy na 
żadną inną 
– mówi 
zadowolona 
pani dyrektor.

Pomimo świetnych ini-
cjatyw i działań odczu-
walne są także problemy. 
Jednym z nich jest deficyt 
komputerów, monitorów 
i tablic interaktywnych. 
Szkoła co prawda otrzyma-
ła niedawno dwa monitory, 
ale to nie wystarczy.

– Dla naszych uczniów 
kanał wzrokowy i dotyko-
wy są bardzo ważne. Re-
kompensują słuch. Dzieci 
uczą się chętniej i szybciej 
mając do dyspozycji moni-
tory czy tablety – przyznaje 
dyrektor Lubkiewicz.

Kolejnym problemem 
jest zły stan boiska. Ucznio-
wie nie mają gdzie grać ani 
ćwiczyć. Placówka wciąż 
szuka sposobów na po-
zyskanie środków, aby 
móc zrealizować potrzeby 
uczniów.

Cezary Kapłon

Szkoła na szóstkę
W piątek (22 marca) podczas uroczystego finału akcji Fundacji Tesco „Decydujesz, pomagamy” w ręce przedstawicieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących został przekazany bon o wartości 5 tys. zł na realizację projektu społecznego, który zakłada stworzenie po-
dwórkowej strefy gier. 

Tutaj miała powstać podwórkowa strefa gier, ale podwórko jest w złym stanie, dlatego też 
zdecydowano, że gry zostaną zainstalowane na szkolnych korytarzach

Elżbieta Langowska wraz z podopiecznymi Ośrodka odebrała bon o wartości 5 tys. zł na stworzenie 
podwórkowej strefy gier
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Nieodłącznym elemen-
tem czytania dzieciom  
w wieku przedszkolnym 
jest obecność rodzica/opie-
kuna, który nie tylko wcie-
la się w rolę książkowych 
bohaterów. Staje się rów-
nież przewodnikiem w no-
wej przygodzie przeżywa-
nej wspólnie z dzieckiem, 
budując tym samym rela-
cje, które z całą pewnością 
zaowocują w przyszłości. 

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Olsztynie realizuje 
założenia kampanii społecz-
nej „Mała książka – wielki 
człowiek” przypominającej 
o korzyściach wynikających 
ze wspólnego, rodzinnego 
czytania już od pierwszych 
miesięcy życia dziecka. Z tej 
okazji w filiach bibliotecz-
nych na wszystkich trzy-
latków czekają Wyprawki 
Czytelnicze, przygotowane 
przez Instytut Książki.

Każde dziecko urodzone 
w 2016 r., które przyjdzie do 
jednej z 11 filii Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Olszty-
nie, biorących udział w pro-
jekcie, otrzyma w prezencie:

– Wyprawkę Czytelni-
czą, a w niej książkę „Pierw-
sze wiersze dla…”, czyli 
zbiór wierszy dla dzieci au-
torstwa wybitnych polskich 
poetów, pięknie zilustro-
wanym przez Ewę Kozyrę-
-Pawlak i Pawła Pawlaka,

– broszurę dla rodziców 
„Książką połączeni, czyli  
o roli czytania w życiu 
dziecka”, która przypomi-
na o korzyściach wynikają-
cych z czytania,

– Kartę Małego Czytel-
nika do zbierania naklejek.

Podczas wizyty w bi-
bliotece, zakończonej wy-
pożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbio-

ru dziecięcego, Mały Czy-
telnik otrzyma naklejkę,  
a po zebraniu dziesięciu zo-
stanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze 
zainteresowania.

Lista bibliotek zaanga-
żowanych w projekt do-
stępna jest na stronie: www.
mbp.olsztyn.pl.

Aleksandra Dobies

Miejska Biblioteka Publiczna 
rozdaje Wyprawki Czytelnicze 
dla trzylatków
O tym, że czytanie ma ogromny wpływ na rozwój małego człowieka, można roz-
prawiać godzinami. Przeprowadzone na ten temat badania dowodzą, iż dzieci wy-
chowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy 
zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. 

Dylemat

 Co jest lepsze? 
– pytam szczerze,

Posłem być czy w Big 
Brotherze?

Co się tak naprawdę czuje,
Gdy ktoś kogoś nominuje,

Myśląc, że mnie znów 
nabierze?

Relikt epoki

Elektryczny czy parowy,

Pociąg, twór to zabytkowy.

Komponuje z nim się szary,

Zabytkowy, dworzec stary.

Olsztyn taki ma gotowy!

Andrzej Zb. Brzozowski

Limeryki satyryczne 

BARAN 21 III-20 IV
Masz szansę na awans. 

Daj się ponieść fali wyda-
rzeń. Choć jest wysoka, nie 
utoniesz. Jest tylko jeden 
warunek: pływaj w miej-
scach dozwolonych i zgod-
nie z prawem.

 BYK 21 IV-20 V
To dobry miesiąc na za-

łatwianie spraw urzędo-
wych, sądowych, skarbo-
wych, podpisywanie weksli 
itp. Jeżeli nie masz takich 
problemów, powinieneś się 
tylko cieszyć.

 BLIŹNIĘTA 21 V-21 VI
Nie dzwoń za dużo 

przez telefon i nie idź do 
banku. Nie ma po co. Stanie 
godzinami przed banko-
matem niczego nie zmieni. 
On wypłaca, a nie pożycza  
pieniądze.

 RAK 22 VI-22 VII 
Obok siebie masz ko-

bietę swoich marzeń, a bo-
isz się zrobić pierwszy krok. 
Na początek możesz kupić 
jej jakiś drobiazg. Mieszka-
nie, futro lub samochód. 

LEW 23 VII-23 VIII
Zaproś w tym miesiącu 

przyjaciół na obiad. Zrób 
to osobiście, nie telefonicz-
nie, bo pomyślą, że to po-
myłka albo głupi żart. Od-
bijesz sobie w niedalekiej 
przyszłości.

 PANNA 24 VIII-23 IX
To odpowiedni moment 

do zawierania małżeństw, 
finansowych inwestycji czy 
ambitnych planów zawodo-
wych. Problemy mogą mieć 
tylko bezrobotni i będący w 
związkach małżeńskich.

 WAGA 24 IX-23 X
Jeśli skorygujesz swo-

je plany, nie będziesz mieć 
powodów do wielkiej rado-
ści, ale też nie będzie powo-
du, żeby się smucić. Dobrze 
jest odzyskać, chociaż część 
pieniędzy.

 SKORPION 24 X-22 XI
Odpowiedni miesiąc na 

płacenie długów i wpłacanie 
pieniędzy na konto. Idź do so-
larium i nie uprawiaj żadnych 
sportów. Nie wysyłaj listów. 
Nie używaj kart kredytowych.

 STRZELEC 23 XI-21 XII
Twoim atutem jest in-

telekt. To dobrze. Zmobili-
zuj się jednak do poszuki-
wania nowych możliwości 
umysłu. Może w końcu 
ktoś Cię zrozumie. 

 KOZIOROŻEC 22 XII-20 I
Wspaniale wyglądasz  

i dobrze się czujesz. Nie re-
zygnuj z umówionych wi-
zyt lekarskich. Pamiętaj! 
Po wizycie u chirurga pla-
stycznego, musisz mieć no-
we zdjęcie do paszportu.

 WODNIK 21 I -19 II
W tym miesiącu masz 

doskonałą aurę dla spraw 
zawodowych i finanso-
wych. W sprawach serco-
wych natomiast zupełna 
klapa. Nie przejmuj się. Tak 
to już jest. Albo miłość, al-
bo praca.

 RYBY 20 II-20 III
Zrób podsumowanie zy-

sków i strat, oddaj długi, nie 
tylko materialne. Dzięki te-
mu uda Ci się wprowadzić 
porządek do życiowych pla-
nów. Jak zwykle na krótko.
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Na Facebooku jeste-
śmy od kilkunastu dni,  
a już mamy pierwsze sy-
gnały. Na łamach naszej in-
ternetowej gazety popro-
siliśmy o przysyłanie do 
nas fotek obrazujących sta-
ry Olsztyn. Pierwsze foto-
grafie już dostaliśmy. Ser-
decznie za nie dziękujemy. 
Między innymi pan Wojtek 
przysłał nam zdjęcie przed-
stawiające fragment dawnej 
hali targowej przy ulicy Ko-
pernika. Napisał, że zrobio-
ne ono zostało w 1971 roku, 
gdy z mamą robili zakupy. 
Dla mnie to historia. Na-
wet nie wiedziałem, że taki 
obiekt był kiedyś w Olszty-
nie. Zawsze z ulicą Koperni-
ka kojarzył mi się tylko dom 
handlowy Manhattan, ale ja 
należę do młodego pokole-
nia, to mam prawo nie wie-
dzieć, ale uważam, że my, 
mieszkańcy Olsztyna, po-
winniśmy znać nasze mia-
sto i dlatego bardzo chęt-
nie rozmawiam z naszym 
redakcyjnym miłośnikiem 
starego Olsztyna, czyli Jac-
kiem Panasem, który przy-
bliża mi to, co kiedyś było 
w naszym mieście, a teraz 
jest niewidoczne i zapo-
mniane. Między innymi od 
niego dowiedziałem się, że 
na początku ubiegłego wie-
ku Olsztyn stał się miastem 
garnizonowym. Zlokali-
zowany był tu ważny wę-
zeł kolejowy. Od 1907 roku 
po mieście kursowały tram-
waje, a prąd do ich napędu 
wytwarzany był w elek-
trowniach wybudowanych 
na rzekach: Łyna i Wadąg. 
To on mi powiedział, że 
trolejbusami, które po uli-
cach miasta zaczęły jeździć  
w 1939 roku, wożono nie 
tylko pasażerów, ale rów-
nież węgiel do gazowni, 
która usytuowana była nad 
Łyną przy ulicy Knosały. 
Gdyby nie on, nigdy bym 
nie wiedział, że w Olszty-

nie w okresie międzywo-
jennym była montownia 
samochodów, odlewnia że-
liwa, a także zakłady mięsne 
przy alei Wojska Polskie-
go. Dlatego gdy otrzymali-
śmy od pana Wojtka fotkę 
hali targowej, o której ja nic 
nie wiedziałem, a niektórzy 
nasi Czytelnicy pewnie też, 
natychmiast się z Jackiem 
skontaktowałem. Jak zwy-
kle poburczał pod nosem, 
ponarzekał wypowiadając 
tradycyjnie zdanie: – Oj, Pa-
wełku, ty mnie zamęczysz! 
– Po tonie głosu wysondo-
wałem, że wściekły nie jest i 
byłem pewny, że coś cieka-
wego przygotuje. Na dru-
gi dzień mail w skrzynce  
już był.

– Pawełku, z nutą no-
stalgii obejrzałem fotogra-
fię pana Wojtka. Musiała 
być zrobiona w powszedni 
dzień i do tego rano. W 
dni targowe, czyli we wto-
rek i piątek, cała hala i plac 
przed nią był pełen ludzi  
i towarów. Na fotce jest pu-
sto, tylko kolejka przed, je-
żeli się nie mylę, sklepikiem 
z mniej wartościowym mię-
sem. Popularnie nazywał 
się on Tania Jatka. Można 
tam było kupić podroby, 

koninę, baraninę czy rąban-
kę i coś dla psa. Inne sto-
iska z mięsem, gdzie przede 
wszystkim swoje produkty 
uzyskiwane z uboju gospo-
darczego, sprzedawali rol-
nicy, umiejscowione były w 
hali. W tamtych latach nie 
było jeszcze prywatnych za-
kładów mięsnych. W Olsz-
tynie jak pamiętam, był chy-
ba jedyny w mieście taki 
prywatny sklepik przy ulicy 
Warszawskiej, gdzie sprze-
dawano gorącą kaszankę, 
pochodząca z prywatnego 
zakładu masarskiego. Była 
znakomita. 

Wewnątrz hali targowej 
były przede wszystkim sto-
iska z artykułami spożyw-
czymi, rybami i nabiałem. 
Handel innymi towarami 
odbywał się na ladach. Ta-
kie bardziej ekskluzywne 
ciuchy i gadżety i odpu-
stowe zabawki sprzedawa-
ne były w kioskach usta-
wionych wokół hali. Jak się 
chciało kupić korki lub ka-
piszony do pistoletów za-
bawek to tylko na takich 
stoiskach. Używane ciu-
chy, sprzęt AGD czy elek-
tronika z importu tylko na 
ladach. Do wyboru do ko-
loru. Płody rolne, sadzon-

ki, ziemniaki czy warzywa 
sprzedawane były z boku 
ław w części zlokalizowa-
nej od strony dworca. Wej-
ście główne na targowisko 
było od ulicy Kopernika  
a boczne od ulicy Kościusz-
ki, a przy furtce był przysta-
nek trolejbusowy.

Historia placu 
Pułaskiego sięga 
roku 1890, kiedy 
ówczesne władze 
miasta zaczęły 
sprzedawać działki 
pod budowę 
kamienic. 

Pierwsza powstała pie-
rzeja północna. Domy po-
siadały trzy kondygna-
cje. Mieszkania były duże 
3-, 4-pokojowe z kuchnia-
mi. Mieszkali w nich ra-
czej zamożni olsztynianie. 
Ten nowo zabudowany 
obszar władze zamierza-
ły przyszłościowo za-
mienić na nowe centrum 
miasta. Przed kamienica-
mi była szeroka ulica na-
zwana na cześć Friedricha 
Moltke, nadprezydenta 

Prus Wschodnich, zwana  
Moltkeplatz. 

W latach 20. ubie-
głego wieku wy-
budowano kolejne 
kamienice. Do 
placu dochodzi-
ła dzisiejsza ulica 
Kajki, którą zamie-
rzano przedłużyć 
aż do obecnej ulicy 
Wyspiańskiego na 
Zatorzu z przejaz-
dem tunelem pod 
torami, a w miejscu 
gdzie wybudowano 
dzisiejszą filhar-
monię, miał po-
wstać ewangelicki 
kościół. 

Niestety z planów nic 
nie wyszło. Przeszkodziły 
wojny światowe. Za to na 
placu wybudowano ogrom-
ny zbiornik przeciwpo-
żarowy. W 1946 roku zo-
stał on zasypany gruzami 
ze zburzonych i spalonych 
okolicznych domów. Na 
powstałym placu zorgani-

zowano targowisko prze-
niesione z obecnego placu 
Konsulatu Polskiego. Han-
del odbywał się z wozów  
i prowizorycznych ław.  
W 1947 roku wzdłuż uli-
cy Kopernika, tu gdzie te-
raz stoi dom handlowy, wy-
budowano drewnianą halę 
targowa. Teren ogrodzono 
i stworzono centralne miej-
skie targowisko. Dwa lata 
później zabroniono handlu 
z wozów. Rolnicy zaprzę-
gami zajeżdżali na targo-
wisko przy ulicy Okrzei  
i to miejsce nazwano potocz-
nie Końskim Rynkiem. Hala 
targowa z bazarem funkcjo-
nowała do dożynek w 1978 
roku. Najpierw zlikwidowa-
no handel na wolnym po-
wietrzu, który przeniesiono 
na treningowe boisko koło 
nowego stadionu Stomilu, a 
potem rozebrano halę. Pod 
koniec lat 80. handel tutaj 
przywrócono, jednakże tar-
gowisko przetrwało do 1997 
roku, gdy uruchomiano 
dom handlowy Manhattan. 
Było to pierwsze centrum 
handlowe w Olsztynie. 

Pozdrawiam 
Jacek Panas

Maila jak zwykle 
zredagował Pawełek

Jak Pawełek historie Olsztyna 
poznaje
Mogę z wielką przyjemnością napisać, że bardzo się cieszę, że nasza gazeta ma własną stronę na Facebooku. Teraz docieramy do czytelników mieszka-
jących za granicami naszego miasta, a nawet kraju. Dzięki temu można nas czytać nie wychodząc z domu i jak coś ciekawego zwróci naszą uwagę, na-
tychmiast skontaktować się z redakcją, a przy okazji z innymi czytelnikami. 
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Wynajmowanie 
mieszkania

Jak wynająć mieszkanie, by nie narazić się na kłopoty? 
Prawnicy zalecają przede wszystkim spisanie odpowied-
niej umowy, obwarowanej prawami i obowiązkami obu 
stron. Łatwiej wówczas pozbyć się kłopotliwego lokatora.

Problemy właściciela zaczynają się, gdy lokator prze-
staje opłacać czynsz oraz rachunki za gaz, światło i wodę, 
gdy dewastuje mieszkanie. Wydaje się, że sprawa jest pro-
sta. Mamy akt własności i policja powinna wyrzucić takie-
go najemcę. Ona tego nie zrobi, bo nieuczciwych najemców 
osłania ustawa o ochronie lokatorów. Nie warto też pró-
bować załatwić sprawy samemu, bo to może zostać uzna-
ne za napaść. Trzeba uzyskać wyrok sądu o rozwiązaniu 
umowy najmu, a to – niestety – trwa. Aby zatem uchro-
nić się od takich korowodów, najlepiej wcześniej u notariu-
sza podpisać umowę z przyszłym lokatorem o tzw. najmie 
okazjonalnym. Wówczas osoba, która ma się wprowadzić, 
podpisuje zobowiązanie, że – w razie czego – sama się wy-
niesie z mieszkania i ponadto wskaże miejsce, do które-
go się uda. 

Oszuści nie 
odpuszczają

Na celowniku ustawili sobie starszych ludzi, często 
mieszkających samotnie. Uważają bowiem, że seniorów ła-
two jest oszukać lub namówić na niesienie pomocy innym. 
Dlatego oszuści podają się za inkasenta, pracownika opieki 
społecznej, urzędnika lub policjanta. Znane są liczne próby 
wyłudzania pieniędzy metodą „na będącego w potrzebie 
wnuczka”. Okazuje się, że metoda ta ma różne oblicza, zo-
stała zmodyfikowana i coraz bardziej jest bezczelna. Ostat-
nio głośno było o kobiecie, która dzwoniła do starszych 
ludzi podając się za ich córkę. Opowiadała, że po spowo-
dowaniu wypadku samochodowego, by uniknąć kary, pil-
nie potrzebuje kilku tysięcy złotych. Jednak nie udało się! 
Oszustka trafiła na osoby, które wzięły sobie do serca licz-
ne ostrzeżenia i akcje prewencyjne, wykazały się czujno-
ścią i wszystko zgłosiły policji.

Okazuje się, że pozytywnie dają znać o sobie wszelkie 
działania profilaktyczne, ulotki informacyjne, spotkania  
w klubach seniora i rozmowy z osobami starszymi ostrze-
gające ich przed oszustami. Funkcjonariusze przypomina-
ją zatem, że kiedy zadzwoni do nas osoba podająca się za 
kogoś z rodziny, a my nie mamy pewności, z kim rozma-
wiamy, rozłączmy się. Nie przekazujmy żadnych pienię-
dzy. A gdy podejmiemy podejrzenie, że to próba oszustwa, 
poinformujmy o wszystkim policję osobiście, albo dzwo-
niąc pod numer 112.

Czy seniorzy 
mogą pracować?

Nie wolno nikogo dyskryminować i dlatego nie moż-
na zwolnić kogoś z pracy ze względu na wiek. Powodem 
wypowiedzenia pracy nie może być to, że pracownik na-
był prawo do emerytury. Tak orzekł Sąd Najwyższy. Ta-
kie uzasadnienie zwolnienia z pracy byłoby dyskrymina-
cją. Zatem nie można! Ale...

Nie oznacza to jednoznacznie, że seniora z pracy zwol-
nić nie można. Można, ale z zachowaniem zasad obo-
wiązujących każdego innego pracownika, a więc przede 
wszystkim z zachowaniem okresu wypowiedzenia, któ-
ry najczęściej wynosi 3 miesiące. W dodatku seniorowi, 
który jest zatrudniony „na czas nieokreślony”, to przy 

wypowiadaniu mu pracy trzeba podać powód takiego  
postępowania.

W gorszej sytuacji są pracownicy mający zawartą umo-
wę-zlecenie na czas określony. Kończy się okres, wygasa 
umowa i ewentualnie pracodawca jej nie odnawia. Podob-
nie mają wszyscy pracujący w oparciu o umowę na dzie-
ło. Chyba w jeszcze gorszej sytuacji są ludzie prowadzący 
firmy jednoosobowe. Wówczas dotychczasowy zlecenio-
dawca nie zrywa umowy z człowiekiem, ale zrywa umo-
wę zawartą pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczy-
mi. To zupełnie inna sprawa. 

Ale wróćmy do seniorów, którzy uzyskali prawo do 
emerytury. Nie jest aż tak źle! Przypomnijmy bowiem, że 
można jednocześnie pobierać emeryturę i do niej dorabiać, 
pracując nawet u tego samego pracodawcy. Jednak aby tak 
się stało, należy zwolnić się z pracy choćby na jeden dzień. 
Wystarczy się z szefem dogadać.

Gdy pies 
wpadł pod 
samochód

Właściciel psa odpowiada za swego pupila i wyrzą-
dzone przez niego szkody. Dlatego zobowiązany jest do 
sprawowania starannego dozoru nad zwierzęciem. Wolno 
puszczony pies powinien znajdować się na ogrodzonym 
terenie, a na spacerze powinien chodzić na smyczy. Nie-
stety. W każdej chwili w mieście, miasteczku, na wsi może 
się zdarzyć, że pies niespodziewanie pojawia się na jezd-
ni. W takiej sytuacji zdezorientowany kierowca najczęściej 
wykonuje jakieś gwałtowne ruchy lub niepewne manew-
ry, przy których może w coś uderzyć, o coś zahaczyć i w 
konsekwencji uszkodzić samochód. Kto ma pokryć straty?

Najlepiej byłoby, gdyby znalazł się właściciel psa. To 
on powinien pokryć szkodę, bo łatwo będzie mu udowod-
nić, że niestarannie nadzorował zwierzę. Często jednak, 
zwłaszcza poza miastem, trudno ustalić do kogo pies nale-
ży i kto za niego odpowiada. Sprawa jest nie do ogarnięcia 
szczególnie wówczas, gdy kierowca znajduje się w obcym 
dla siebie terenie. Pozostaje wtedy pokrycie szkody z wła-
snego AC, o ile takie ubezpieczenie zostało wykupione. Ci-
śnie się przy tym jeszcze jedna uwaga, że za kierownicą ca-
ły czas należy być skupionym, bo nie wiadomo co się może 
przytrafić. Ostrożności nigdy za wiele.
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Zimowe kąpiele to 
wciąż coś niesamowitego. 
Niemniej coraz więcej lu-
dzi sięga po ten rodzaj re-
kreacji. Jednym z punk-
tów spotkań są Naterki 
(miejscowość położona kil-
kanaście kilometrów od  
Olsztyna). 

– Morsuję od kilkunastu 
lat, a w Naterkach miesz-
kam od trzech – mówi Sta-
nisław Pukis. – Dogadałem 
się z Joanną Jaguszewską i 
postanowiliśmy zrobić coś 
dla morsów. Okazało się, 
że trafiliśmy na podatny 
grunt. Od jesieni ubiegłego 
roku spotykamy się regu-
larnie z około dwudziesto-
ma osobami. 

Pan Stanisław dodał, 
że środowisko morsów in-
tegruje się. Dwie osoby re-
prezentują Igloo Olsztyn, 
inne należą do naterskiego 
klubu „Wściekłe Żmijki”, 
zaś kolejne to tzw. morsują-
cy rowerzyści znad jeziora 
Skanda w Olsztynie.

– Wszyscy, którzy spo-
tykają się w Naterkach, 
są morsami od lat – infor-
muje Joanna Jaguszewska.  

– Zbieramy się w każdą so-
botę o godzinie jedenastej. 
Jak jezioro jest zamarznię-
te, to wycinamy lód, w czym 
pomagają nam m.in. strażacy.

Co ciekawe morsy wy-
myśliły fabułę wielu spo-
tkań. I tak w noc noworocz-
ną spotkali się nad wodą  
z palącymi się pochodnia-
mi. Z kolei Dzień Kobiet ob-
chodzono w strojach hawaj-
skich. Podczas ostatniego 
spotkania uczestnicy prze-
brali się w stroje cygańskie. 

– Staramy się zawsze 
coś wymyślić. Takie spo-

tkania to wspaniałe pole 
do różnego rodzaju prób 
aktywnie spędzonego cza-
su z rodzinami, znajomy-
mi oraz z naszymi gośćmi. 
Myślę, że jest to pomysł na 
zdrowy tryb życia, z czego 
zaczynają korzystać, na ile 
chcą, i moje dzieci – dodała 
Joanna Jaguszewska. 

Co ciekawe słuch o ką-
pielach morsów dotarł 
do olsztyńskich miłośni-
ków tego sposobu rekre-
acji. Członkowie zespołu 
morsujących rowerzystów 
znad jeziora Skanda dowie-

dzieli się o tej inicjatywie od 
przyjaciół i postanowili do-
łączyć do towarzystwa. 

– Dostaliśmy zaprosze-
nie od mieszkańców Na-
terek i z niego skorzystali-
śmy – powiedział Zbigniew 
Łuczyc i dodał: – Jesteśmy 
tu po raz drugi i myślę, że 
nawiązaliśmy wspaniałą 
przyjaźń. Zawsze dobrze 
jest aktywnie wypoczywać 

w swojskim gronie. Ja mor-
suję od czterech lat, moje 
dzieci od trzech, a przed ro-
kiem dołączyła do nas moja 
żona. To dobre dla zdrowia 
jak i do nawiązania nowych 
przyjaźni. Obecnie z całą 
rodziną bierzemy udział w 
podobnych imprezach jak 
ta w Naterkach.

Bardzo zadowolony  
z tego rodzaju spotkań jest 

sołtys Naterek Zbigniew 
Kukuć. 

– Plaża w Naterkach to 
dla sołectwa ważna sprawa. 
Walczyliśmy o ten skrawek 
ziemi przez wiele lat. Dzię-
ki wszelkiej pomocy gminy 
oraz wyrozumiałości by-
łego właściciela tej ziemi, 
udało się. Teraz jest to skra-
wek naszej naterkowskiej 
wspólnoty. Jest plaża, po-
most, palenisko na ognisko, 
ławeczki, boisko do siat-
kówki plażowej. Dodam 
jeszcze, że w naszej miej-
scowości odbywa się wiele 
innych imprez, m.in. mecz 
piłkarski Polska-Niemcy,  
w których uczestniczą 
mieszkańcy Naterek oraz 
byli jej mieszkańcy, a obec-
nie legitymujący się pasz-
portem niemieckim. Naj-
bliższy odbędzie się latem 
tego roku.

IRON

SPORT

Piłkarze Stomilu Olsz-
tyn, wbrew złej sytuacji, są 
na dobrej sportowej dro-
dze. W kolejnym meczu 
zremisowali 1:1 z Rakowem 
Częstochowa. Raków to li-
der I ligi będący już jedną 
nogą w Ekstraklasie, prze-
grał dotąd w pierwszej li-
dze jeden mecz, zaś z Pu-
charu Polski wyeliminował 
mistrza kraju – warszawską 
Legię. Olsztynianie prowa-
dzeni przez trenera Piotra 
Zajączkowskiego spisu-
ją się wiosną znakomicie. 
Dotąd wygrali dwa mecze  
i dwa zremisowali. Zdobyli 
osiem punktów i wydosta-
li się ze strefy spadkowej. 
Bohaterami meczu była ca-
ła drużyna i kibice, którzy 
w komplecie pojawili się na 
stadionie. Cichym bohate-
rem został Grzegorz Lech, 
który zdobył siódmego go-
la w tym sezonie.

Koszykarki KKS Olsz-
tyn pozostały w I lidze. 

W rewanżowym meczu  
o utrzymanie się w tej kla-
sie rozgrywek podopieczne 
trenera Tomasza Sztąber-
skiego pokonały na wyjeź-
dzie Basket Aleksandrów 
Łódzki 85:70. W rywalizacji 
wygrał KKS 2-0.

Rozpoczęły się roz-
grywki Ligi Futbolu Ame-
rykańskiego. W pierw-
szym meczu Wenglorz AZS 
UWM Olsztyn Lakers grał 
na wyjeździe z Rhinosem 
Wyszków. Olsztynianie 
wygrali 38:35 po zaciętym 
spotkaniu. Kolejny mecz 
„Jeziorowcy” rozegraja 31 
marca w Zielonej Górze.

Znakomicie w rozgryw-
kach I ligi piłkarek nożnych 
spisuje się ekipa Stomila-
nek. Olsztynianki pewnie 
pokonały zajmujący trze-
cią lokatę UKS SMS II Łódź 
4:1. Bramki zdobyły Rosiak, 
Ostrowska, Tarakonova i 
Bukowska. Stomilanki zaj-

mują drugie miejsce ze stra-
tą trzech punktów do lidera 
z Bydgoszczy. 

Siatkarze Indykpolu 
AZS Olsztyn korzystając  
z przerwy w rozgrywkach 
spotkali się towarzysko 
z egipskim Al-Ahly Ka-
ir. Grano po cztery sety.  
W pierwszym spotkaniu 
gospodarze wygrali 3:1,  
a w drugim padł remis 2:2. 
Trener Indykpolu AZS Mi-
chał Mieszko Gogol dał 
pograć zawodnikom, któ-
rzy mało grali w lidze,  
a zawodnicy podstawo-
wego składu odpoczywali.  
W meczach o dziewiąte 
miejsce w PlusLidze olsz-
tynianie zmierzą się z Tre-
flem Gdańsk (do dwóch 
zwycięstw). Pierwszy 
mecz w Olsztynie 30 mar-
ca, rewanż 7 kwietnia  
w Gdańsku, zaś ewentual-
nie trzeci mecz w Olsztynie 
11 kwietnia.

IRON

Kalejdoskop sportowy

Rekreacja to jest to

Morsy w Naterkach
Zawsze trzeba chwalić kolejne społeczne inicjatywy dotyczące sportu i rekreacji. Kąpiel w zimnej wodzie to jest to! Przykład daję morsy spod olsztyń-
skich Naterek.



“Nowe Życie Olsztyna” nr 6 (249) 201916 REKLAMA


