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OLSZTYN I OKOLICE

Policja 
podsumowała 
Kortowiadę

Przez wszystkie dni za-
bezpieczenia juwenaliów 
olsztyńscy policjanci od-
notowali 82 interwencje 
związane z zakłócaniem ła-
du i porządku publicznego.

Do najpoważniejsze-
go zdarzenia doszło pierw-
szego dnia imprezy, gdzie  
z okna jednego z akademi-
ków wypadł młody męż-
czyzna – sprawę wyjaśniają 
olsztyńscy policjanci.

Choć pogoda podczas te-
gorocznej Kortowiady da-
ła się we znaki, impreza nie-
jednokrotnie określana jako 
najlepsza w Polsce cieszyła 
się ogromnym zainteresowa-
niem. Pomimo licznych za-
łamań pogody w miasteczku 
studenckim bawiło się łącz-

nie kilkadziesiąt tysięcy stu-
dentów i przyjezdnych gości. 
Aby impreza była bezpiecz-
na, niezbędne było zaangażo-
wanie większej liczby funk-
cjonariuszy. Bezpośrednio  
w zapewnieniu ładu i porząd-
ku publicznego brało udział 
211 policjantów zarówno  
z pionu prewencji jak rów-
nież pionu kryminalnego.

Policjanci podczas za-
bezpieczenia tegorocznych 
juwenaliów interweniowa-
li 82 razy, z czego 53 osoby 
zostały ukarane mandatami,  
w których skład wchodzi-
ły wykroczenia prewencyj-
ne oraz związane z ruchem 
drogowym.

W trakcie policyjnych 
działań, policjanci pouczy-

li 28 osób niestosujących się 
do przepisów ruchu drogo-

wego i przepisów ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości.

Dwukrotnie 
pobili 34-latka

Trzej mężczyźni dwu-
krotnie tego samego dnia 
dotkliwie pobili 34-latka  
i go okradli. Ranny trafił 
do szpitala z obrażeniami 
głowy, bioder i żeber. Miał 
również złamaną szczękę.

Do zdarzenia doszło  
w poniedziałek 20 maja  
w jednej z miejscowości 
gminy Dywity. Poszkodo-
wany wypił piwo z niezna-
jomym, który zaciągnął go 
w ustronne miejsce. Tam 
34-latek został zaatakowa-
ny przez dwóch mężczyzn, 
którzy najpierw go pobili, 
a później ukradli mu port-
fel, w którym znajdowały się 
pieniądze i dokumenty.

Mężczyzna dochodził do 
siebie przez kilka godzin. Chciał 
dojść do domu, ale ponownie 
natrafił na tych samych napast-
ników, z którymi był jeszcze in-
ny mężczyzna. Ponownie za-
atakowali swoją ofiarę.

Pobity mężczyzna miał 
szczęście, bo spotkał przy-
padkowego przechodnia, 
który wezwał karetkę. 34-la-
tek stracił przytomność. Ra-
townicy, którzy przyjechali 
na miejsce zdarzenia, zbada-
li poszkodowanego. Okazało 
się, że mężczyzna ma liczne 
obrażenia głowy, żeber, bio-
der oraz złamaną szczękę.

Gdy w szpitalu doszedł 
do siebie, policjanci go prze-
słuchali. Mężczyzna złożył 
zawiadomienie o popełnie-
niu przestępstwa. Munduro-
wi szybko namierzyli trzech 
mężczyzn. Podejrzani są  
w wieku 23, 24 i 42 lat. Zosta-
li zatrzymani. Usłyszeli już 
zarzut rozboju, do którego 
się przyznali. Decyzją sądu, 
zostali tymczasowo aresz-
towani na okres trzech mie-
sięcy. Grozi im kara do 12 lat 
pozbawienia wolności.

Wielka wędrówka 
z Olsztyna na 
Syberię

Olsztyński podróż-
nik Karol Fryta wybrał się  
w trzymiesięczną dro-
gę m.in. przez Armenię i 
Iran do rosyjskiego Mada-
ganu na Syberii. Internau-
ci pomogli mu sfinansować  
podróż.

Karol Fryta przed la-
ty był olsztyńskim dzien-
nikarzem. Obecnie pra-
cuje w prywatnej firmie.  
W wolnych chwilach próbu-
je swoich sił w literaturze, 
ale prawdziwą pasją pozo-
stają podróże. Należy do te-
go grona podróżników, któ-
rzy stronią od biur podróży 
i zorganizowanych wycie-
czek. Woli wszystko zapla-
nować i przygotować sam. 

W ten sposób przemie-
rzył już m.in. Europę, Iran, 
Gruzję i Tadżykistan. Te-
raz przyszedł czas na kolej-
ną wyprawę. 

– Tym razem planu-
ję podróż po Armenii, Ira-
nie, Azerbejdżanie i Rosji  
– wyjaśnia. – W tej ostatniej 
zamierzam spędzić 90 dni, 
przejeżdżając ją od Moskwy 
do Magadanu.

Z Iranu do Azerbejdżanu 
podróżnik zamierza dotrzeć 
„na raty” wjeżdżając do azer-
skiej enklawy Nachiczewań-
skiej Republiki Autonomicz-
nej, by następnie samolotem 
dostać się do właściwego 
Azerbjedżanu. 

– Jeśli chodzi o Ro-
sję, to nie odkrywam Ame-
ryki, bo przede mną wie-
le osób wycierało ten szlak. 
Chcę jednak poza miasta-
mi oczywistymi, jak Mo-
skwa czy Irkuck, odwiedzić 
lokalizacje nieturystycz-
ne, takie jak np. miejsce lą-
dowania pierwszej kobiety  
w kosmosie Walenty Tie-
reszkowej, wieś gdzie uro-
dził się Rasputin czy Giera-
simowkę, w której mieszkał 
Pawlik Morozow – sym-
bol pionierskiej propagan-
dy ZSRR. Chcę zobaczyć, 
jak żyje się tam ludziom, czy 
są obciążeni piętnem histo-

rycznych postaci – zaznacza 
olsztyński podróżnik.

W trakcie podróży za-
mierza odwiedzić polskie 
organizacje polonijne, roz-
siane po Syberii. Będą to 
nie tylko oczywiste miejsca 
– jak np. polska wieś Wier-
szyna – ale też miasta i mia-
steczka rzadziej odwiedza-
ne, a w których to mieszkają 
nasi rodacy. 

– Zamierzam z nimi po-
rozmawiać i opowiedzieć 
Wam, jak im się żyje kilka 
tysięcy kilometrów od oj-
czyzny ich przodków – za-
powiada Fryta. 

Wyprawę w podstawo-
wym zakresie jest w stanie 
sfinansować sam. 

– Jest też kilka miejsc  
w Rosji, jak np. Wiercho-
jańsk, do którego można do-
stać się tylko drogą lotniczą. 
Niestety bilet nie jest tani i 
oscyluje w granicach 1,2 tys. 
zł. Koszty rosną także na da-
lekim wschodzie i półno-
cy Rosji, bo wszędzie tam 
droższe jest zakwaterowa-
nie i żywność. Fryta zamie-
rza relacjonować na bieżąco 
przebieg swojej podróży. 

Radni osiedlowi 
nie chcą, żeby 
patronką 
ulicy została 
Szymborska

Chodzi o nową uli-
cę na planowanym osie-
dlu między ul. Krasickie-
go i Pstrowskiego, gdzie  
w przyszłości mają powstać 
bloki i osiedle domków jed-
norodzinnych. Jedną z pa-
tronek ma zostać Wisława 
Szymborska. Radni Osie-
dla Mazurskiego w drodze 
głosowania zaopiniowali, 
że noblistka nie jest odpo-
wiednią osobą do zostania 
patronką ulicy.

Wisława Szymborska  
w pierwszych latach po woj-
nie pisała wiersze w duchu 
socrealizmu. W późniejszym 
okresie ich jednak już ni-
gdzie nie publikowała. Jed-
nak osiedlowi radni nie byli 
zachwyceni pomysłem, że-
by została patronką jednej 
z ulic. Drogą głosowania to 
udokumentowali. Jacek Mo-
czulski, przewodniczący Ra-
dy Osiedla Mazurskie wyja-
śnił, że powody były dwa: 
po pierwsze za jej aktywny 
udział w przemiany ustrojo-
we po 1945 roku, po drugie 
za to, że nigdy ostatecznie 

nie odcięła się od tamtego 
okresu.

Zdziwiony tą decyzją był 
Łukasz Łukaszewski, prze-
wodniczący komisji gospo-
darki komunalnej w radzie 
miasta. 

– Muszę powiedzieć, że 
jestem lekko zdziwiony tą 
opinią i nie do końca ją po-
dzielam. Oczywiście, po-
siłkujemy się opiniami rad 
osiedli, ale nie są one wiążą-
ce. Jako Komisja Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska rozpatrzymy ten 
głos, ale ostateczny werdykt 
w tej sprawie wydadzą rad-
ni – powiedział w rozmowie  
z Olsztyn.com.pl radny  
Łukaszewski.

Wisława Szymborska by-
ła jedną z najsławniejszych 
polskich poetek i eseistek. 
W 1996 roku otrzymała lite-
racką nagrodę Nobla.
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Innowacyjna metoda terapii boreliozy BioRife
Borelioza jest paskudną, podstępnie działającą chorobą. Najczęściej odkleszczową. Niekiedy nawet 
nie wiemy, że ukąsił nas ten maleńki pajęczak. Borelioza powoduje szereg objawów, które odbierają 
radość życia. Obecnie w Polsce coraz większą popularnością cieszą się centra BioRife, w których 
można skorzystać z innowacyjnej terapii boreliozy.

Centra założyli inż. To-
masz Kawałkowski i le-
karz Radosław Bałaj. Obaj 
wcześniej chorowali na bo-
reliozę. Pan Tomasz trafił 
do szpitala z podejrzeniem 
udaru – miał problemy  
z mową, chodzeniem, nie-
doczulicę, poważne kłopo-
ty z krótką pamięcią. Ba-
danie krwi w kierunku 
boreliozy wykazało choro-
bę. Pacjent dostał recep-
tę antybiotykową, ale by-
ły przeciwwskazania, więc 
szukał innego ratunku. Zna-
lazł go w technologii stoso-
wanej od wielu lat w walce z 
boreliozą w USA, nazywaną 
maszyną Rife’a.

Przypadek dr. Rado-
sława Bałaja był nieco inny  
– leczony antybiotykami nie 
przestał szukać alternatywy 
w walce z tą trudną, dają-
cą wiele objawów chorobą. 
Dziś dzięki terapii BioRife 
bez objawów, zdecydował 
się zaangażować z Toma-
szem Kawałkowskim w roz-
wój centrów terapii BioRife.

Przez wiele miesięcy 
pracowali wspólnie z inny-
mi specjalistami nad najbar-
dziej efektywnym wykorzy-
staniem technologii Rife’a 
do walki z boreliozą. Ponad 
80% osób z niej korzysta-
jących odczuwa znaczne 
zmniejszenie objawów i do-
legliwości bólowych, a spora 
część z nich kończąc terapię 
nie ma objawów wcale. 

BioRife to dziś najwięk-
sza instytucja w Polsce (po 
publicznej służbie zdrowia), 
pod względem ilości osób 
przechodzących terapię bo-
reliozy. W BioRife pracu-
ją lekarze, profesorowie 
mikrobiologii, biotechno-
lodzy, biolodzy molekularni 
oraz inżynierowie. Metoda 
terapii stale jest udoskona-
lana we własnym laborato-
rium mikrobiologicznym w 
Warszawie.

Do centrów BioRife 
zgłaszają się już nie tylko Po-
lacy, ale przyjeżdżają chorzy 
z Francji, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii i krajów skandy-

nawskich. Na stronie biorife.
pl można zobaczyć wywia-
dy z osobami, które prze-
szły terapię, również z Olsz-
tyna i pozostałych części 
województwa warmińsko 
-mazurskiego.

Co ciekawe w większo-
ści oddziałów BioRife pra-
cują osoby, które poznały 
terapię najpierw od strony 
pacjenta. Dopiero gdy tera-
pia umożliwiła im powrót 
do życia zawodowego, sko-

rzystały z propozycji 
pracy w BioRife. Dziś 
służą radą i pomocą 
innym chorym.

Masz objawy 
– zgłoś się 
do centrum
Po bezpłatnej kon-

sultacji nastąpi tera-
pia urządzeniem Ri-
fe’a wytwarzającym 
precyzyjnie ustawio-
ne, całkowicie bez-
pieczne pole elektro-
magnetyczne o zmiennej, 
wcześniej programowej czę-
stotliwości.

Zalecanych jest 15-20 za-
biegów.

Borelioza działa 
podstępnie
Nie trzeba lasu, by uką-

sił kleszcz, wystarczają park 
lub trawnik. Często nie pa-
miętamy ukąszenia: rumień 
po nim pojawia się tylko w 
połowie przypadków. Wie-
le nerwic i depresji wynika 
z nierozpoznania boreliozy; 

chorzy bywają posądzani  
o hipochondrię.

Najczęstsze stany: prze-
wlekłe zmęczenie, kłopoty  
z pamięcią i koncentracją, 
obniżenie nastroju, bóle 
mięśniowo-stawowe.

Centra terapii BioRi-
fe można znaleźć w całej 

Polsce: w Warszawie, Ka-
towicach, Krakowie, Wro-
cławiu, Poznaniu, Gorzo-
wie, Szczecinie, Gdańsku, 

Słupsku i Olsztynie.

W naszym laboratorium 
prowadzimy badania nad 
wpływem pola elektromagne-
tycznego (PEM) na organi-
zmy żywe. Wśród badanych 
drobnoustrojów skupiamy 
się zwłaszcza nad rodzajami 
stwarzającymi problemy dla 
różnych środowisk, a zwłasz-
cza żyjącymi w otoczeniu 
człowieka i wpływającymi 
na zdrowie ludzi. Problem 
ten jest na tyle istotny, że co-
raz więcej mikroorganizmów 

wykazuje leko- i antybiotykooporność. Nasze bezpieczeń-
stwo higieniczne i zdrowie będzie coraz bardziej uzależnione 
od innych alternatywnych metod walki z mikroorganizmami, 
zwłaszcza chorobotwórczymi.

Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
Dyrektor ds. Badań BioRife

Dr Radosław Bałaj
Współzałożyciel BioRife
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Budowa świetlic w Różnowie i Ługwałdzie jednak z dofinansowaniem

Świetlica wiejska z salą koncertową!
Warto spotykać się, rozmawiać, przekonywać i pisać pisma, bo to może przynieść pozytywny efekt – tak jak to stało się w przypadku budowy świetlic w Różnowie  
i Ługwałdzie. Obie ważne inwestycje, które znalazły się na liście rezerwowej do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, otrzymają jednak unijne 
dofinansowanie po opublikowanej zmianie rozporządzenia przez ministra rolnictwa! 

Już 11 czerwca wójt Da-
niel Zadworny podpisze  
z marszałkiem wojewódz-
twa Gustawem Markiem 
Brzezinem umowę na dofi-
nansowanie obu inwestycji 
kwotą prawie 940 tys. zł.

– W sprawie zwiększe-
nia alokacji środków finan-
sowych słaliśmy pisma do 
urzędu marszałkowskiego, 
spotykaliśmy się też wspól-
nie z radnymi z władza-
mi województwa i ten upór 
przyniósł efekt – mówi wójt 
Daniel Zadworny.

Jak widać na zdję-
ciu koncepcja architekto-
niczna budynku świetlicy  
w Różnowie wraz z zaple-
czem jest bardzo intere-
sująca i nowoczesna, ale 
nawiązuje również do cha-
rakterystycznej warmiń-

skiej zabudowy. Ten pro-
jekt, którego autorem jest 
Autorskie Studio Projekto-
we Anna Kulińska z Kieź-
lin, zwyciężył w konkursie 
architektonicznym ogło-

szonym przez gminę. Zwy-
cięska praca była prezen-
towana jako nowatorski 
projekt nawiązujący do ar-
chitektury regionu podczas 
spotkań organizowanych  

w Olsztynie przez Stowa-
rzyszenie Architektów Pol-
skich w ramach akcji „Ty-
dzień z Architekturą”.

– Celem naszych działań 
jest realizacja przedsięwzięć 

budowlanych i infrastruk-
tury społecznej wyróżnia-
jących się szczególnymi 
rozwiązaniami architekto-
nicznymi i dużymi walorami 
dla kształtowania przyjazne-
go ładu przestrzennego – 
mówi wójt Daniel Zadwor-
ny. – Nieczęsto się bowiem 
zdarza, że gmina wiejska 
buduje obiekt świetlicowy 
o powierzchni prawie pół 

tysiąca metrów kwadrato-
wych i tak licznych funk-
cjach. Warto wspomnieć, że 
w świetlicy w Różnowie jest 
nawet miejsce na salę kon-
certową. Mamy w gminie 
szkołę muzyczną, więc mło-
dzi artyści będą mieli, gdzie 
się prezentować szerszej pu-
bliczności.  

Koncepcję nowej świetlicy wiejskiej w Różnowie wykonało Studio Projektowe Anna Kulińska z Kieźlin

Nieczęsto się bowiem zdarza, że gmina wiejska buduje 
obiekt świetlicowy o powierzchni prawie pół tysiąca metrów 
kwadratowych i tak licznych funkcjach

Samorządowcy 
zagrali w piłkę 
nożną

Pielęgniarka i położna z gminy Dywity wyróżnione
Podczas uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, która odbyła się 13 maja  
w filharmonii Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych doceniła pracę tych, które są najbliżej pacjentów. Wśród 
wyróżnionych znalazły się cudowne Panie niosące pomoc pacjentom: pielęgniarka Halina Kulas i położna Iwona 
Kaczyńska z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dywitach.  

– Jestem dumna, że spo-
śród prawie 9 tysięcy pielę-
gniarek i położnych z War-
mii i Mazur docenione i 
zauważone zostały rów-
nież nasze panie z Gminne-
go Ośrodka Zdrowia w Dy-
witach – komentuje Beata 
Ostrzycka, dyrektor placów-
ki w Dywitach.

Położna Iwona Kaczyń-
ska została wyróżniona m.in 
za rozwój świadczeń położ-
nej w środowisku wiejskim, 
wprowadzenie nowatorskiej 
opieki nad kobietą ciężar-
ną oraz kobietą w różnych 
okresach życia a także nad 
noworodkiem w środowisku 
domowym. Natomiast pielę-
gniarka Halina Kulas zdoby-
ła wyróżnienie za wprowa-
dzenie nowatorskich metod 
leczenia i pielęgnacji trudno 

gojących się ran w środowi-
sku domowym, inicjowanie 
opieki nad pacjentem niesa-
modzielnym w domu, a tak-
że nowatorskie interwencje 
pielęgniarskie. Iwona Ka-
czyńska jest położną z pra-
wie 30 letnim stażem pra-
cy, posiada tytuł zawodowy 
mgr położnictwa, ma ukoń-
czoną specjalizację z zakre-
su pielęgniarstwa położni-
czego. Jako jedyna położna 
w naszym regionie realizu-
je program profilaktyki ra-
ka szyjki macicy na pozio-
mie podstawowej opieki 
zdrowotnej. Pacjentki będą-
ce pod jej opieką mają moż-
liwość wykonania badania 
KTG. Iwona Kaczyńska dzia-
ła na rzecz programu wspie-
rania laktacji i naturalnego 
karmienia piersią. Od kil-

ku lat szkolenia pod hasłem 
,,Dbamy o nasze Mamy” dla 
mieszkanek gminy.

Halina Kulas posiada 
30 letni staż pracy. Posiada 
specjalizację z zakresu pie-
lęgniarstwa onkologiczne-
go oraz kurs kwalifikacyjny  
w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego. Doskonali swo-
je umiejętności zawodowe 

uczestnicząc w różnych for-
mach kształcenia podyplomo-
wego. Jest osobą miłą, ciepłą i 
bardzo lubianą przez pacjen-
tów którymi się opiekuje. 

- Obu naszym wyróż-
nionym gratuluję serdecznie  
i dziękuję za wspaniałą pra-
cę, pełną pasji i zaangażo-
wania – mówi wójt Daniel  
Zadworny.

Reprezentacja Urzędu Gminy Dywity zajęła dobre, trzecie 
miejsce w XI Turnieju Samorządowym Piątek w piłce nożnej, 
który został rozegrany w sobotę 18 maja na stadionie  
w Dywitach. W zawodach zwyciężyła ekipa Wipaszu przed Gminą 
Purda i właśnie Gminą Dywity. Na dalszych miejscach uplasowali 
się: Sołectwo Bukwałd, Sołectwo Dywity, Sołectwo Barkweda  
i Sołectwo Ługwałd. 

Zarówno Halina Kulas (pierwsza z lewej), jak i Iwona Kaczyńska to pracownice 
służby zdrowia z 30-letnim stażem, bardzo lubiane przez mieszkańców
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Całe wyposażenie łazienki bez VAT-u i raty 10x0%? Tak, już 27 maja tylko w salonie 
łazienek BLU w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 25! Zapraszamy od godziny 900 do 2000. 
Salony łazienek BLU to największa, licząca obecnie 48 salonów wyposażenia łazienek, sieć w Polsce. A wszystko zaczęło się właśnie w Olsztynie, gdzie 6 grudnia 2005 
roku rozpoczął swoją działalność pierwszy salon BLU z misją tworzenia „łazienek na miarę”, na miarę każdego Klienta, jego gustów, upodobań, potrzeb i możliwości.
 

Oferujemy naszym 
Klientom pełne wyposaże-
nie łazienki: glazury, gresy, 
ceramikę łazienkową, kabi-
ny, armaturę, meble łazien-
kowe, akcesoria, grzejniki 
łazienkowe a także chemię. 
Mogą oni wybierać spośród 
asortymentu czołowych do-
stawców polskich i zagra-
nicznych.

Aranżacyjny hit ostat-
nich miesięcy, który już 
wkrótce pojawi się w na-
szym Salonie, to płytki wiel-
koformatowe. Aranżacja  
z wykorzystaniem płytki  
o wymiarach 160*320.  

Sieć BLU oferuje swo-
im klientom coś nowego, 
innego, świeżego. Taką 
możliwość daje nam wła-
sna marka asortymento-
wa – Azario, którą wpro-
wadziliśmy do sieci w 2015 
roku. Dzięki marce Azario, 
nasi klienci mają dostęp 
do najnowszych trendów 
i produktów unikalnych, 
nie widniejących w maso-
wej sprzedaży, co bez wąt-
pienia wyróżnia nas na tle 
innych salonów z branży 
łazienkowej. Azario to sze-
roka gama kolekcji płytek 
ściennych, podłogowych, 
gresów i okładzin dekora-
cyjnych, którą stale posze-
rzamy o produkty wypo-

sażenia łazienek, budując 
kompletną ofertę wyposa-
żenia łazienki. 

Wielkość sieci BLU, jak 
i własne centrum logistycz-
ne – LogiQ, dało nam po-
tencjał i możliwość nie tylko 
na wprowadzenie własnej 
marki asortymentowej, ale 
też serii produktów dedy-
kowanych, czyli produko-
wanych specjalnie dla nas  
i dostępnych tylko w naszych  
salonach.

Moglibyśmy tak wyli-
czać w nieskończoność, naj-
lepiej jednak zapoznać się  
z najnowszymi trendami i 
pełną ofertą osobiście w sa-
lonie BLU. Tym bardziej, że  

wyposażenie łazienki to nie 
wszystko, co oferujemy na-
szym klientom. Przeprowa-

dzamy ich przez cały pro-
ces związany z remontem 
lub wykończeniem łazienki. 

Nie muszą poświęcać swe-
go czasu na poszukiwanie 
odpowiednich produktów 
w dobrej cenie i co ważne 
– my to robimy. W BLU je-
steśmy z nimi od momentu 
wyboru  asortymentu, przez 
zaprojektowanie wnętrza, 

po finalną realizację projek-
tu. Oferujemy również dar-
mową dostawę zakupionego 

asortymentu bezpośrednio 
z naszego magazynu central-
nego LogiQ w Koluszkach, 
pod wskazany przez Klien-
ta adres. 

W salonie łazienek 
BLU przy ul. Lubelskiej 25  
w Olsztynie, jesteśmy do 

dyspozycji naszych Klien-
tów od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 9-18 a w so-
boty 9-14. 

27 maja czekamy na 
Państwa do godziny 20. 
Proponujemy tego dnia za-
kupy bez VAT-u. Pobyt  
w naszym Salonie dodatko-
wo umilą specjalnie przygo-
towane na ten dzień atrak-
cje, zaś sztab fachowców 
pomoże w podjęciu zaku-
powych decyzji.  

Zapraszamy!

Z wyłączeniem trwających promocji
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Wędrówki pisarza miejskiego
Marcel Krueger jest Niemcem. Urodził się w 1977 roku w Solingen. Na co dzień mieszka w Irlandii. 14 maja został zaprezentowany w ratuszu jako miej-
ski pisarz. W Olsztynie spędzi pięć miesięcy pisząc na bieżąco o swoich spostrzeżeniach. Jesteście ciekawi, co sądzi o mieście?

Stypendium pisarza 
miejskiego organizowane 
jest przez Niemieckie Fo-
rum Kultury Europy Środ-
kowej i Wschodniej z siedzi-
bą w Poczdamie. Każdego 
roku wybrany artysta opi-
suje inne miasto. W tym ro-
ku pobytem w Olsztynie 
zainteresowanych było po-
nad 30 pisarzy. Stypendium 
ostatecznie otrzymał Marcel 
Krueger, który kilkukrotnie 
już odwiedził Warmię. Je-
go babcia, Cilly, urodziła się  
w Łęgajnach. W czasie woj-
ny została wywieziona w 
głąb Związku Radzieckiego 
do łagru. Po latach zamiesz-
kała w Niemczech. Mar-
cel napisał książkę, w któ-
rej opisał jej historię. Bardzo 
ciekawią go dzieje własnej 
rodziny. Dowiedział się, że 
babcia miała brata przyrod-
niego, którego losy są równie  
ciekawe.

– Jednym  
z powodów, 
dla których 
aplikowałem na 
posadę pisarza 
miejskiego  
w Olsztynie, była 
osoba Franza 
Nerowskiego. 
W toku badań 
dowiedziałem się, 
że brat przyrodni 
mojej babci przed 

1939 rokiem 
był polskim 
szpiegiem 
w szeregach 
Wehrmachtu  
– napisał na 
swoim blogu 
Marcel Krueger.

Podczas pobytu w mie-
ście Marcel z pewnością bę-
dzie chciał dowiedzieć się 
jak najwięcej na temat swo-
jej rodziny. Ale przyjechał tu 
również po to, aby zwiedzać 
i opisywać na blogu to, co 
widzi. Z pewnością jego re-
lacja będzie niezwykle barw-
na i da nam odpowiedź, jak 

ludzie z zewnątrz postrzega-
ją Olsztyn. 

Nasz pisarz zamienił 
czerwoną cegłę Irlandii na 
czerwoną cegłę Warmii.  
W pierwszym tygodniu du-
żo spacerował. Zaczął od Sta-
rego Miasta, gdzie mieszka. 
Chodził wzdłuż głównych ar-
terii, ale nie omijał też bocz-
nych uliczek. Poznawał cen-
tra handlowe i instytucje, 
restauracje i kościoły.

– Odnoszę wrażenie, że 
miasto to wręcz zaprasza do 
spacerowania – czytamy w 
najnowszym wpisie Marce-
la Kruegera. – Nowe parki 
usytuowane wzdłuż Łyny to 
miłe miejsca. W słoneczne 
piątkowe popołudnie pod 
mostkami czy na stopniach 

drewnianych podestów nad 
rzeką siedzieli nastolatko-
wie i studenci siorbiąc piwo 
z puszek i paląc papierosy; 
na ławeczkach pracownicy 
pobliskich biur korzystając 
z przerwy na lunch delek-
towali się lodami, a dróżka-
mi ciągnącymi się po obu 
stronach Łyny niespiesznie 
przechadzali się rodzice po-
pychając przed sobą wózki  
z pociechami.

Tego dnia Marcel Kru-
eger wybrał się do parku 
Podzamcze, minął zamek 
i browar w dawnym mły-
nie. Swe kroki skierował  
w stronę wiaduktów kole-
jowych przypominających 
te w Stańczykach. Szedł da-
lej Łynostradą, aż znalazł 

się w Lesie Miejskim, gdzie 
skręcił na ścieżkę prowadzą-
cą na wschód. Tak dotarł do 
ruin stadionu leśnego, nie-
gdyś wyjątkowego obiektu, 
wybudowanego w 1920 ro-
ku w sercu lasu, dzisiaj nie-
mal w całości pochłonięte-
go przez roślinność. To tutaj 
Helmut Hirschfeld w okresie 
międzywojennym pobił re-
kord świata w pchnięciu ku-
lą, a kilkadziesiąt lat później 
w 1960 roku Józef Szmidt  
z wynikiem 17,03 metra 
ustanowił rekord świata  
w trójskoku. Przed kilko-
ma laty pojawiła się koncep-
cja rewitalizacji stadionu,  
a to za sprawą Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych, któ-
ry chciałby włączyć obiekt 
do kompleksu Europejskie-
go Integracyjnego Centrum 
Sportu, Rehabilitacji i Re-
kreacji, który powstałby  
w Jakubowie. Jednakże po 
drodze pomysł gdzieś się 
rozmył, bo do tej pory nie 
ma żadnych planów związa-
nych z jego realizacją.

Ale dość już o stadionie 
leśnym, bowiem na tym nie 
skończyła się wędrówka Mar-
cela Kruegera. Odwiedził 
również dwa pobliskie zapo-
mniane cmentarze wojsko-
we – jeden niemiecki, drugi 
rosyjski – czy nasi czytelnicy 
wiedzą o ich istnieniu? Przy-
stanął tam na chwilę, aby pod-
dać się kontemplacji. 

– W drodze powrotnej 
moją głowę wypełniały przy-

gnębiające myśli, ale przypa-
dek, promienie słońca i mia-
sto przywróciły mi dobry 
humor: oto obok mnie za-
trzymał się samochód do-
stawcy pizzy, a z lasu wy-
łoniły się dwie tajemnicze 
dziewczynki z białymi pla-
stykowymi antenkami na 
głowach i białymi plastyko-
wymi skrzydełkami przy-
twierdzonymi do pleców. 
Zapłaciły za pizzę, wzię-
ły kartony i w podskokach 
pobiegły do lasu na pierw-
szy wiosenny piknik wróżek 
pod znakiem pizzy – Kru-
eger relacjonował zakończe-
nie swojej wędrówki.

Życzę mu kolejnych 
owocnych podróży, z któ-
rych z pewnością wyciągnie 
wnioski, którymi się z nami 
podzieli. Myślę, że w samym 
Olsztynie przed nim jest jesz-
cze wiele obiektów do zwie-
dzania: liczne jeziora, każ-
de z nich jest na swój sposób 
unikalne. Południowa część 
Łynostrady – mógłby po-
spacerować wzdłuż brzegu 
rzeki; parki np. Kusocińskie-
go. Marcel Krueger zostanie 
w Olsztynie również na lato, 
więc z pewnością wybierze 
się na różne festiwale. Swo-
ją drogą, polecam odwiedzić 
teatr Jaracza czy placówki 
muzealne, gdzie mógłby do-
wiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy o historii regionu.  
A może czytelnicy mają inne 
pomysły na wędrówki?

Cezary Kapłon

Marcel Krueger przez pięć miesięcy będzie opisywał Olsztyn. Zobaczymy, jakie wysnuje wnioski na 
temat naszego miasta
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Kiermasz mebli w Olsztynie 
– sofy, narożniki, fotele, kanapy, 
stoły i stoliki do 70 % taniej
Elegancka sofa przeceniona z 3 tysięcy na 900 złotych. Nowoczesny narożnik w skórze z funkcją relax za 6, zamiast 12 tysięcy. Oryginalne meble tapicerowane firmy 
DFM oraz stoły i stoliki holenderskiego producenta z rabatami sięgającymi do 70 procent. Brzmi zaskakująco? Firma postanowiła wyprzedać meble będące końcówką 
kolekcji. Kiermasz trwa w salonie fabrycznym przy ulicy Lubelskiej 34 w Olsztynie.

Oferta przeceny obej-
muje meble wypoczyn-
kowe i meble twarde. Są 
to głównie meble z eks-
pozycji salonowych oraz 
stanów magazynowych 
producenta. Na klien-
tów czekają sofy, naroż-
niki, kanapy, fotele, fo-
tele z funkcją relax, pufy 
oraz stoły i stoliki. Meble 
tapicerowane oferowane 
państwu cechują się dużą  
różnorodnością.

Wśród bogatej ofer-
ty znajdą Państwo mo-
dele pasujące do różnych 
stylów wystroju – od nowo-
czesnych przez klasyczne 
po kolonialne. Niektóre są  
w stylu skandynawskim, in-
ne w stylu country czy ku-
bistycznym. Są też projek-
ty designerskie, oryginalne, 
których trudno szukać u in-
nych sprzedawców. Część 
z tych mebli nie była do-
tąd prezentowana na ryn-
ku polskim, ponieważ były 
projektowane wyłącznie na 
rynek niemiecki, holender-
ski i belgijski.

Wszystkie można obej-
rzeć w salonie Outlet Li-
vingroom, który gromadzi 
te okazje w jednym miej-
scu. Mebli zebrało się tak 
dużo, że część została wy-
eksponowana w drugim 
budynku. Klient ma z cze-
go wybierać.

Dlaczego te meble 
są przecenione?

– Nadwyżki produkcji 
są dużym wyzwaniem logi-
stycznym – wyjaśnia Jakub 
Stachewicz z Firmy DFM. 
– Z tymi meblami przecież 
trzeba coś zrobić. Firma nie 
chce, aby jej praca poszła 
na marne, woli zaoferować 
klientom swoje nadprogra-
mowe meble z rabatem od 
30 do nawet 70 procent i w 
ten sposób szybko upłynnić 
nadwyżkę produkcji. Z do-
świadczenia wiem, że klien-
ci czekają na takie promocje 
– dodaje Stachewicz. 

Meble oferowane na 
kiermaszu są tak tanie, po-
nieważ nie sprzedaje ich ża-

den pośrednik, tylko pro-
ducent w swoim salonie 
fabrycznym. Wszystkie pre-
zentowane meble objęte są 
dwuletnią rękojmią.

Czy warto nas 
odwiedzić? TAK! 

Meble oferowane na 
kiermaszu mają różnorod-
ne udogodnienia: funkcję 
relaks, wysuwane siedzi-
sko, regulowane zagłów-
ki, podłokietniki, rucho-
me oparcia z regulacją 
manualną lub sterowa-
ne elektrycznie. Posiada-

my w sprzedaży wygodne 
fotele z funkcją wysuwa-
nego podnóżka i rucho-
mego oparcia. Niektóre 
z foteli mają wbudowane 
akumulatory, co umożli-
wia korzystanie z nich bez 
konieczności stałego pod-
łączenia do prądu. 

– Należy jednak pamię-
tać, że na kiermaszu mebli 
w Salonie Outlet Livingro-
om nie zamawiamy mebli 
na życzenie, tylko korzy-
stamy z okazji. Żartobliwie 
można powiedzieć, że obo-
wiązuje zasada: „kto pierw-
szy, ten lepszy”. Na miejscu 

w salonie wybieramy to-
war, który nam odpowia-
da pod względem wyglą-
du, komfortu, koloru itp. 
i rezerwujemy go u sprze-
dawcy. Paradoksalnie duża 
część klientów woli nabyć 
gotową propozycję niż roz-
ważać różnorakie jej wa-
rianty – zauważa Renata 
Maciejewska, która opro-
wadza klientów po salonie 
wyprzedażowym i objaśnia 
funkcjonalność poszcze-
gólnych modeli. 

– Kupując u nas goto-
wy mebel, klient ma moż-
liwość przymierzenia się 

do niego, wypróbowa-
nia go, sprawdzenia kom-
fortu i ergonomii. Klient 
widzi dokładnie, co ku-
puje i ma swój mebel od 
ręki – podkreśla Renata  
Maciejewska. 

Jak je zabrać do 
domu?

Do dyspozycji klientów 
jest firma transportowa, któ-
ra za standardową opłatą 
przewozi meblowe zakupy 
z Salonu do klientów miesz-
kających w Olsztynie i w po-
bliskich miejscowościach. 
Wnosi również meble do 
domu. Swoją nową kanapę, 
skórzany narożnik albo wy-
marzony fotel można mieć 
u siebie już w dniu zakupu 
bądź nazajutrz.

To marka polskiego producenta mebli 
tapicerowanych firmy DFM, która 
od 2001 roku sprzedaje z sukcesem 
najwyższej jakości meble na rynki:  
Beneluksu, Skandynawii, Niemiec, 
Szwajcarii, Austrii oraz Stanów 
Zjednoczonych. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu tworzy meble idealnie 
dostosowane do zmieniających się 
trendów rynkowych oraz oczekiwań 
najbardziej wymagających klientów.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

Limeryki satyryczne 
Andrzej Zb. Brzozowski

Studnia bez dna

Emeryci, starsi, dzieci,
Szmal jak manna z nieba 

leci.
Nic nie trzeba 
kombinować,

Nie opłaca się pracować,
Taki szczodry jest 

budżecik. 

 Problemy ze 
wzrokiem

Sytuacja dość ciekawa,
Nowy skandal, nowa 

sprawa.
Każdy to inaczej widzi,

Ktoś popiera, ktoś się 
wstydzi.

Polityka? Żart? Zabawa?

Dni Kultury Niemieckiej 
w Olsztynie
W związku z obchodami 20-lecia partnerstwa Olsztyna i Offenburga, Urząd 
Miasta Olsztyna oraz Miejska Biblioteka Publiczna pragną zaprosić wszystkich 
wielbicieli kultury naszych sąsiadów do wspólnego świętowania tego wyjątko-
wego wydarzenia i uczestnictwa w Dniach Kultury Niemieckiej (30 maja – 1 
czerwca). Aby w należyty sposób uczcić wieloletnią dobrą współpracę i zacieśnić 
przyszłe relacje między naszymi miastami, przygotowany został bogaty program 
kulturalno-artystyczny, którego punktem kulminacyjnym będzie koncert zespo-
łu Stadtkapelle Offenburg w Parku Centralnym.

Harmonogram 
wydarzeń:
30 maja – 1 czerwca, 

Planeta 11 – wystawa ksią-
żek autorów niemieckich 
oraz niemieckojęzycznych. 

30 maja, Planeta 11 (al. 
Piłsudskiego 38), godz. 17.00  
–„Porozmawiajmy o literaturze 
niemieckiej” – spotkanie z Mar-
celem Kruegerem, pisarzem 
miejskim oraz stypendystą Nie-
mieckiego Forum Kultury Eu-
ropy Wschodniej i Środkowej. 

Tłumaczenie: 
Barbara Sapała

31 maja, Dom Men-
delsohna (ul. Zyndrama  
z Maszkowic), godz. 17.00 
– Czytanie performatywne, 
przygotowane przez Teatr 
Nowy w Olsztynie, na pod-
stawie „Doktora Faustusa” 
Tomasza Manna, w tłuma-
czeniu Marii Kureckiej i Wi-
tolda Wirpszy.

Czyta: 
Przemysław Wasilkowski 

31 maja, Planeta 11, 
godz. 20.00 – Najważniej-
si twórcy kina niemieckiego  
– projekcja filmowa połą-

czona z prelekcją Magdale-
ny Drozdowicz – reżyserką, 
animatorką kultury i popu-
laryzatorką nauki, dyrek-
torem Uniwersytetu Dzieci  
w Olsztynie

1 czerwca, Park Cen-
tralny, godz. 16.00 – kon-
cert zespołu Stadtkapelle  
Offenburg. 

Dyrygent: 
Axel Berger

BARAN 21 III - 20 IV
Kończy się okres waha-

nia i niepewności. W naj-
bliższym czasie powinieneś 
się wreszcie przekonać czy 
współpraca, którą podjąłeś 
ma szansę na powodzenie. 
Powodzenia!

 BYK 21 IV - 20 V
Niestety, masz kiep-

skie układy zawodowe 
i nic nie wróży zysków. 
Uzależniłeś się od sytu-
acji, która wydawała się 
obiecująca, ale przyniosła 
więcej strat niż profitów. 
Zmień partię.

 BLIŹNIĘTA 21 V - 21 VI
Najwyższy czas, żebyś 

zaangażował się w nowe 
przedsięwzięcie. Przestaw 
swój umysł na nowe my-
ślenie. Uważaj na wspólni-
ków. Sukces ma wielu oj-
ców, ale kredyty możesz 
spłacać sam.

 RAK 22 VI - 22 VII
Masz dobrą passę ma-

terialną i twórczą. Wszyst-
ko, co zrobisz powinno być 
zwieńczone powodzeniem. 
Jesteś w komfortowej sytu-
acji. Masz przychylność oto-
czenia. Postaraj się tego nie 
zmarnować.

 LEW 23 VII - 23 VIII
Spróbuj powiedzieć gło-

śno o tym, co nie daje Ci spo-
koju. Zawsze lepiej wyrzucić 
to z siebie, niż dręczyć się  
z tego powodu. Idź na ca-
łość. Pamiętaj, że strach ma 
tylko wielkie oczy.

 PANNA 24 VIII - 23 IX
Jeśli myślisz o zmia-

nie pracy lub własnej fir-
mie, śmiało realizuj plany. 
Bądź jednak realistą i nie 
trać energii na sprawy, na 
których się nie znasz. Pie-
niądze niestety nie leżą na 
ulicy.

 WAGA 24 IX - 23 X
Mozolna praca, bez 

większej satysfakcji i na-
dziei na awans. Drobne nie-
porozumienia z kolegami, 
zniechęcenie i stagnacja. 
Nie masz wyjścia, musisz to 
wszystko przetrzymać. Bądź 
dzielny.

 SKORPION 24 X - 22 XI
Masz szansę zrobić 

pierwsze kroki w nowej, po-
ważniejszej roli. Może zde-
cydujesz się na posunięcie, 
które będzie miało istotny 
wpływ na życie innych lu-
dzi. Nie chodzi o pisanie  
donosów.

 STRZELEC 23 XI - 21 XII
Przyzwyczaiłeś się do 

swojej uprzywilejowanej 
pozycji i uśpiłeś czujność. 
Tymczasem okazało się, że 
nie jesteś pępkiem świata. 
Nabierz wody w usta i prze-
czekaj kryzys. Tylko się nie 
utop!

 KOZIOROŻEC 22 XII - 20 I
Tak pomyślny i dyna-

miczny okres nie zdarza się 
często. Zwłaszcza Tobie. 
Dobry los może rozwiązać 
Twoje problemy finanso-
we. Nie chodzi o grę w Lot-
to. Bierz się po prostu ostro 
do roboty.

 WODNIK 21 I - 19 II
Masz teraz wymarzo-

ny moment, żeby raz na za-
wsze pożegnać się z prze-
szłością. Powinieneś się 
cieszyć, że nigdy już nie bę-
dzie tak jak było. Współpra-
cownicy wprost szaleją ze 
szczęścia.

 RYBY 20 II - 20 III
Dobra passa sprawia, że 

zaczynasz wierzyć w swoje 
nieograniczone możliwości. 
Nie daj się jednak zwieść fał-
szywym podszeptom. Trzy-
maj rękę na pulsie i regular-
nie mierz ciśnienie.
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Zamieszanie ze śmieciami
Miasto zmieniło lokalizację punktu, w którym za darmo można pozbyć się odpadów wielkogabarytowych. Nie wszystkim to się podoba.
 

Zgodnie z nowymi za-
sadami gospodarowania od  
1 lipca to gmina zleca ich 
odbiór, w zamian miesz-
kańcy płacą tzw. śmiecio-
wy podatek. W Olsztynie 
zdecydowana większość za-
deklarowała prowadzenie  
selektywne.

Praktyka pokazuje jed-
nak, że nie jest to takie ła-
twe. Najgorzej sytuacja 
wygląda ze starymi pral-
kami, telewizorami, a tak-
że bateriami i różnego ro-
dzaju chemikaliami. By 
wyjść naprzeciw proble-
mowi miasto uruchomiło 
Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych. 
Jest miejscem, gdzie każdy 
mieszkaniec Olsztyna może 
bezpiecznie i bezpłatnie do-
starczać odpady problemo-
we i niebezpieczne. 

– W ubiegłym roku 
PSZOK przyjął łącznie od 
mieszkańców 1763 Mg (ton) 
odpadów, co daje niecałe 11 
kilograma na osobę – mó-
wi Ewa Łukasik-Błażejewicz  
z Wydziału Środowiska 
Urzędu Miasta Olsztyna. – 
Najczęściej oddawaliśmy 
odpady remontowo-bu-
dowlane, wielkogabarytowe 
(łóżka, szafy i fotele) i odpa-
dy zielone. Do tego docho-
dziły także: opony, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektro-
niczny oraz tekstylia. 

PSZOK funkcjonował 
przez lata na terenie Olsz-
tyńskiego Zakładu Komu-
nalnego przy ul. Lubelskiej. 
Stworzone zostało do tego 
odpowiednie miejsce. Te-
raz, niespodziewanie, mia-
sto uruchomiło PSZOK na 
zasadach rynkowych. 

– Chcieliśmy zweryfi-
kować koszty prowadzenia 
PSZOK, a jednocześnie do-
prowadzić do tego, by rynek 
gospodarowania odpadami 
był konkurencyjny – infor-
muje Marta Bartoszewicz, 
rzeczniczka ratusza. – Dla-
tego podjęliśmy decyzję, że 
to zadanie zostanie zlecone 
podmiotowi wyłonionemu 
w drodze przetargu publicz-
nego przeprowadzonego  
w trybie ustawy Prawo za-
mówień publicznych.

Mieszkańcy 
są zaskoczeni 
Jakie były kryteria wy-

boru najlepszej oferty? Ce-
na – 60 proc., utworzenie 
punktu wymiany rzeczy uży-
wanych – 30 proc., zwięk-
szony czas dostępności Mo-
bilnego PSZOK – 10 proc. 

Obecnie PSZOK znajduje 
się przy ul. Towarowej 20a. 
Wielu mieszkańców jest za-
skoczona wprowadzonymi 
zmianami. 

– PSZOK przy ul. Lubel-
skiej był profesjonalnie pro-
wadzony. Tam było wybudo-
wane praktycznie wszystko 
od podstaw. Niestety, nie 
można w takich superlaty-
wach powiedzieć o nowym 
miejscu – mówi pan Maciej 
z Dajtek, który często ko-
rzystał z usług PSZOK-u. 
Podobnego zdania jest je-
go sąsiad, który również na 
bieżąco wywoził odpady do  
zakładu:

– To niebo a ziemia, jeże-
li chodzi o bazę techniczną 
starego i obecnego PSZOK-
-u – dodaje pan Mariusz. 

Łukasz Łukaszewski, 
przewodniczący komisji go-
spodarki komunalnej rady 
miasta dodaje: 

– To chyba była nie do 
końca przemyślana decy-
zja, jeżeli chodzi o zmia-
nę prowadzenia PSZOK-
-u. Przy ul. Lubelskiej 
mieliśmy do tego odpo-
wiednią infrastrukturę, te-
raz mamy do czynienia  
z prowizorką. 

Czy miasto monito-
ruje sytuację w obecnym 
PSZOK-u, np. jak są odbie-
rane i składowane odpady? – 
zapytaliśmy w ratuszu.

– Mamy umowę  
z PSZOK, więc to monito-
rujemy. Kontrola była już  
w tym miesiącu – odpowie-
działa rzeczniczka urzędu. 

Warto 
segregować odpady
1 kwietnia w Olsztynie 

wzrosły opłaty za odbiór od-
padów. Nowe stawki zostały 
wprowadzone także w więk-
szości gmin, które odda-
ją swoje śmieci do olsztyń-
skiego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi.  
W związku z tym ratusz 
przeprowadził akcję infor-
macyjną. Mieszkańcy dosta-
li już ulotki. Łącznie było ich 
ponad 52 tys. 

Czego się z nich dowiemy? 
Na przykład jak segregować 
odpady, czyli co wyrzucać do 
poszczególnych pojemników. 
A że warto to robić, urzędnicy 
nie mają wątpliwości. Przypo-
minają, że nie chodzi tylko o 
kwestie ekologiczne, ale tak-

że finansowe. Bo kto segre-
guje śmieci, ten płaci niższe 
stawki podatku śmieciowe-
go. Za odpady segregowane 
mieszkańcy Olsztyna płacą 
od 1 kwietnia 18 zł od osoby 
miesięcznie, a za zmieszane, 
czyli nieposegregowane – 36 
zł. Jak tłumaczą władze Olsz-
tyna, nowe ceny spowodowa-
ne są wprowadzeniem usta-
wowego zakazu składowania 
odpadów o kaloryczności 
przewyższającej 6 MJ. Chodzi  
o to, że nie można wywieźć 
na zwykłe wysypisko śmieci 
odpadów, w których jest du-
żo składników – jak plastik, 
metal czy papier – możliwych 
do przetworzenia. Mają one 
swoją wartość energetyczną. 
Dlatego takie śmieci należy 
posegregować albo przerobić 
na paliwo dla elektrociepłow-
ni, a w nich spalić i wypro-
dukować ciepło oraz prąd. 
Olsztyn takie paliwo ze śmie-
ci też produkuje, w Zakła-
dzie Unieszkodliwiania Od-
padów Komunalnych przy ul.  
Lubelskiej.

Co gmina to inna cena 
Ceny jednak między po-

szczególnymi gminami woj. 

warmińsko-mazurskiego, 
które oddają swoje śmieci 
do zakładu unieszkodliwia-
nia w Olsztynie, bardzo się 
różnią. Z zestawienia przy-
gotowanego przez Zakład 
Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi wynika, że ce-
ny śmieci posegregowanych 
wahają się od 11 zł za osobę, 
tak jak w Mrągowie, do 25 zł, 
jak w gminie Jedwabno.

Tak samo różnią się ce-
ny śmieci zmieszanych, czy-
li najgorszych dla środowi-
ska. Od 16 zł za osobę w gm. 
Mrągowo, do 100 zł w Je-
dwabnie.

W 2018 roku odebrano 
około 134 tys. ton odpadów 
nieposegregowanych i tylko 
około 15 tys. posegregowa-
nych. Z wyliczeń ZGOK-u 
wynika, że w tej pierwszej 
grupie znalazło się oko-
ło 25 tys. ton śmieci, które 
powinny być posegregowa-
ne. W skali roku dałoby to 
oszczędność około 10 mln 
zł, które mieszkańcy gmin 
by odczuli.

Krzysztof Szymański

W 2018 roku ZGOK odebrał około 134 tys. ton odpadów nieposegregowanych i tylko około 15 tys. 
posegregowanych
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Rugby rozkwita na Warmii i Mazurach
W województwie na przestrzeni dwóch miesięcy miało miejsce kilka ważnych rugbowych wydarzeń.

Pierwsze to Mistrzostwa 
Województwa Dzieci i Mło-
dzieży. 6 kwietnia w Olszty-
nie przy Szkole Podstawo-
wej nr 33 na ul. Jeziołowicza 
odbył się turniej rugby dzie-
ci i młodzieży. Był rozgry-
want w kategoriach rug-
by tag, w grupie wiekowej 
żak oraz rugby w kontakcie  
w kategoriach młodzik i ka-
det. W rywalizacji wzięło 
udział ponad 100 dzieci. 

Turniej otworzyli wice-
prezydent miasta Ewa Kali-
szuk, prezes WMOZR Hen-
ryk Pach oraz Lech Janka, 
pierwszy prezes i założyciel 
klubu rugby w Olsztynie. 
Zgłosiły się trzy kluby: Rug-
by Team Purda, Akademia 
Rugby Team Olsztyn, Rug-
by Team Stawiguda. 

Na trybunach zasiedli 
Wioletta Śląska-Zyśk, szefo-
wa Komisji Kultury i Eduka-
cji Sejmiku Województwa, 
Joanna Michalska, wicesta-
rosta, Teresa Chrostowska, 
wójt gminy Purda, Michał 
Kontraktowicz, wójt gmi-

ny Stawiguda, Alicja Dzie-
towiecka, dyrektor sportu 
UM, Jerzy Litwiński, dyrek-
tor OSiR, Edyta Balbuza-
-Szarota, dyrektor SP33, 
Waldemar Czarnota, sekre-
tarz UG Purda. 

9 maja na obiektach Szko-
ły Podstawowej nr 29 im. Ja-
na Liszewskiego w Olsztynie 
odbył się regionalny półfinał 
Rugby Tag. W turnieju udział 
wzięły drużyny z Rugby Bia-

łystok pod kierownictwem 
koordynatora regionalne-
go Artur Sulima oraz ekipy 
zrzeszone w Warmińsko-Ma-
zurskim Okręgowym Związ-
ku Rugby, tj. teamy z SP 29 
w Olsztynie pod kierownic-
twem trenera P. Bawóła oraz 
ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Nidzicy pod kierownic-
twem trenera J. Kosobuckie-
go. W turnieju wzięło udział 
blisko 100 dzieci. 

Na finał, który odbędzie 
się 24 maja w Warszawie po-
jadą dwie drużyny: klasa IV  
z Nidzicy oraz klasa V z Olsz-
tyna. Zwycięzcy zostali ude-
korowani medalami, każdy 
uczestnik otrzymał drobny 
upominek. Prezes WMOZR 
Henryk Pach wręczył koor-
dynatorowi regionalnemu 
Arturowi Sulimie odznakę 
Związku, w dowód wdzięcz-
ności za zaangażowanie  

w rozwój Rugby Tag na War-
mii i Mazurach.

Kolejnym wydarze-
niem był I Turniej o Mistrzo-
stwo Warmii i Mazur Rugby 
7 Mężczyzn. Był to pierwszy 
taki turniej w historii woje-
wództwa. Impreza odbyła się  
w Bartoszycach pod honoro-
wym patronatem marszałka 
województwa Gustawa Mar-
ka Brzezina. Mistrzem W-M 
został klub Rugby Team Olsz-

tyn, v-ce mistrzem W-M All 
Camo – Rugby Team Giżycko, 
trzecią pozycję ex aequo zaję-
li Rugby Team Elbląg i Jurand 
Rugby Team Szczytno. Poza 
klasyfikacją startowała Druży-
na 40 +, składająca się z byłych 
zawodników, trenerów i dzia-
łaczy rugby, którzy pokaza-
li grę na świetnym poziomie. 
Zawodnikami turnieju zostali: 
Piotr Drażba z All Camo RTG, 
Kacper Dębek z RTO, Kacper 
Górzyński z RTO.

Na dniach, tj. 23 maja od-
będzie się zgrupowanie Rug-
by 7 Kobiet, organizowane 
przez Warmińsko-Mazur-
ski Okręgowy Związek Rug-
by oraz Mazurskie Chaty.  
W zgrupowaniu udział we-
zmą Girls RTO oraz Smo-
czyce z Juvenii Kraków.

8 czerwca w Purdzie od-
będzie się Wojewódzki Tur-
niej Dzieci i Młodzieży pod 
patronatem marszałka wo-
jewództwa. Turniej zostanie 
poświęcony pamięci zmarłej 
zawodniczki i odbędzie się  
w rocznicę jej śmierci.

Na Warmii i Mazurach rugby staje się coraz popularniejsze

Stomil utrzymał się w I lidze
Stomil dokonał wielkiej rzeczy. Mimo tragicznej sytuacji finansowej i wielu innych problemów utrzymał się  
w piłkarskiej I lidze.

Jeszcze trzy miesiące te-
mu nie było wiadomo, czy 
piłkarze Stomilu przystąpią 
do rewanżowej rundy spo-
tkań. Sytuacja finansowa  
i kadrowa klubu była fatalna. 
I nagle stał się cud! Udało się 
znaleźć rozwiązanie powsta-
łych przez ostatnie miesiące 
problemów. Najważniejsze, 
że znalazł się nowy sponsor. 
Oprócz tego swoje trzy gro-

sze dorzucili inni, m.in. po-
mniejsi darczyńcy, władze 
miasta, kibice. Chwała szta-
bowi trenerskiemu z Pio-
trem Zajączkowskim na cze-
le, którzy do końca wierzyli, 
że piłkę nożną na pierwszo-
ligowym poziomie da się 
uratować. Chwała zawodni-
kom (czternastu zakontrak-
towano tuż przed rozpoczę-
ciem wiosennych spotkań), 

którzy zdecydowali się  
w piękny sposób reprezen-
tować klub, który nie był pe-
wien jakiegokolwiek bytu. 

W rundzie rewanżowej 
(czyli wiosną) olsztynianie ro-
zegrali 14 spotkań. Pięć z nich 
wygrali, siedem razy remiso-
wali i ponieśli dwie porażki 
(ostatnią ze Stalą Mielec, któ-
ra nie miała wpływu na koń-
cowy sukces Stomilu, jakim 
było utrzymanie się w pierw-
szej lidze). Mimo, że olszty-
nianie zostali ukarani przez 
PZPN odjęciem trzech punk-
tów, drużyna wywalczyła 
to, co przed nią postawiono. 
Wszyscy grali znakomicie na 
miarę swoich umiejętności. 
Najskuteczniejszym zawod-
nikiem ekipy był Grzegorz 
Lech, który zdobył jedenaście 
bramek dla biało-niebieskich.

Warto dodać, że klub po-
nownie walczył o dofinan-
sowanie z budżetu PZPN  
w ramach systemu Pro Ju-
nior System. Chodziło w niej 
o to, żeby w wyjściowej je-
denastce grali młodzieżowcy 
punktujący w tej klasyfikacji. 
Dzięki temu Stomil dosta-
nie zastrzyk pieniężny w wy-
sokości 200 tys. złotych. Dla 
nękanego problemami finan-
sowymi klubu, każda taka 
kwota jest niezwykle cenna.

Za wcześnie jeszcze mó-
wić, co dalej będzie się działo 
w olsztyńskim klubie. Na pew-
no w drużynie (jak co roku) 
zajdą zmiany kadrowe. Czy w 
nowym sezonie zespół popro-
wadzi ten sam sztab szkole-
niowy, który uratował Stomil 
przed spadkiem? O tym prze-
konamy się za kilka dni.

Włoch 
trenerem
Sezon 2018/2019 siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn za-
kończyli na dziesiątym miejscu. To krok do tyłu w po-
równaniu do poprzedniego (4. miejsce). Jednak  
w Olsztynie nie zrezygnowano z walki o jak najlepszą 
lokatę w następnych rozgrywkach.

Po zakończeniu ligo-
wych zmagań w drużynie 
zazwyczaj następują zmiany 
kadrowe. Nie inaczej było w 
Olsztynie. Po przeciętnym 
sezonie w kadrze zespołu 
pojawią się nowi zawodnicy. 
Jednak na transferowe no-
winki olsztyńscy kibice mu-
sieli długo czekać. Na szczę-
ście zarząd klubu uchylił 
już rąbka tajemnicy. Przede 
wszystkim Indykpol AZS 

będzie miał nowego szko-
leniowca. Michała Miesz-
ko Gogola zastąpił kolejny 
Włoch! Po Andrei Gardinim 
i Roberto Santillim miejsce 
na ławce trenerskiej zajmie 
Paolo Montagnani. Włoski 
szkoleniowiec dotąd praco-
wał głównie w swoim kraju, 
a jedyny zagraniczny epizod 
miał prowadząc zespół Sun-
tory Sunbirds w Japonii. 
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