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OLSZTYN I OKOLICE

Utonął mieszkaniec 
Olsztyna
Tragicznie zakończył się wypoczynek nad wodą dla 
17-letniego mieszkańca Olsztyna. Zaginięcie zgłosił 
jego ojciec po odnalezieniu ubrań syna nad brzegiem 
jeziora.

Do oficera dyżurnego 
iławskiej policji wpłynęło 
zawiadomienie o  zaginięciu 
17-latka. Jego ubrania zna-
lazł ojciec nad brzegiem Je-
zioraka, na niestrzeżonej 
plaży w  pobliżu ogrodów 
działkowych przy ul. Lipo-
wy Dwór. Natychmiast na 
miejsce udały się służby ra-
tunkowe, które rozpoczę-
ły poszukiwania w  wodzie. 
Rejon akwenu przeszukiwa-
li ratownicy WOPR i  nur-

kowie PSP w Iławie, którzy 
odnaleźli ciało nastolatka. 
Pomimo podjętej akcji re-
animacyjnej nie udało się 
uratować życia 17-latka.

Tylko w  czerwcu br. 
w  jeziorach na terenie po-
wiatu iławskiego utonęły już 
3 osoby. Po raz kolejny ape-
lujemy o  rozsądek, ostroż-
ność i  trzeźwe myślenie 
podczas letniego wypoczyn-
ku – chwila nieuwagi może 
skończyć się tragicznie!

Wielu tragedii nad wodą 
można by uniknąć. Policja 
przypomina o  zachowaniu 
podstawowych zasad bez-
pieczeństwa w czasie wypo-
czynku. 

– Nie zapominajmy więc 
o tym, że bezpieczna kąpiel 

to kąpiel w miejscu do tego 
przeznaczonym, które jest 
odpowiednio oznakowa-
ne i  w  którym nad bezpie-
czeństwem czuwa ratownik. 
„Dzikie kąpieliska” zawsze 
mają nieznane dno i  głębo-
kość – apeluje policja.

Prezydent 
z absolutorium
Wielogodzinna dyskusja nad stanem miasta poprze-
dziła głosowanie nad wotum zaufania. Piotra 
Grzymowicza poparło 17 radnych, siedmiu było prze-
ciw, a jeden obecny nie głosował.

Przygotowanie rapor-
tu o  stanie miasta to zupeł-
nie nowa instytucja. Została 
wprowadzona na początku 
poprzedniego roku. Olsz-
tyński raport na prawie 380 
stronach opisuje działania 
samorządu w  poprzednim 
roku. Można zapoznać się 
z realizacją strategii, uchwał, 
budżetu obywatelskiego, 
jest informacja o  zarządze-
niach prezydenta oraz pracy 
wydziałów i jednostek miej-
skich.

– W  ustawie o  samorzą-
dzie jest wskazane, co taki 
raport powinien zawierać – 
wyjaśnia prezydent Olsztyna, 
Piotr Grzymowicz. – Mia-
łem obowiązek przedstawić 
wszystkie podejmowane de-
cyzje. Dokument został przy-
gotowany zgodnie z ustawo-
wymi zapisami.

Wśród najważniejszych 
założeń, realizowanych 
w 2018 roku były, m.in. kon-
tynuowanie modernizacji 
układu drogowego i  komu-
nikacji publicznej, dalsza re-
witalizacja przestrzeni pu-
blicznej, w  tym realizacja 
projektu Łynostrady.

Wśród szeregu inwe-
stycji należy wymienić: 
budowę plant miejskich, 
parku „Górka Jasia”, rozpo-
częcie rewitalizacji terenu 
przy Muzeum Nowoczesno-
ści wraz z  dawną zajezdnią 
trolejbusową. Wśród inwe-
stycji drogowych te najważ-
niejsze dotyczyły kończenia 
budowy dowiązań drogo-
wych do południowej ob-
wodnicy miasta, przebudo-
wy ulicy Partyzantów oraz 
budowy Zintegrowanego 
Centrum Przesiadkowego.

W  minionym roku 
w  Olsztynie VI raz zorgani-
zowany został Olsztyńskie 
Budżet Obywatelski. W tych 
oryginalnych konsultacjach 
mieszkańcy współtworzą 
budżet miasta, tym samym 
współdecydują o  inwesto-
waniu pieniędzy publicz-
nych. Jest to też działanie 

o  charakterze edukacyj-
nym. W  głosowaniu wybra-
no cztery projekty zintegro-
wane oraz 24 osiedlowe. Na 

wszystkie propozycje odda-
nych zostało łącznie ponad 
41 tys. głosów.

Obwodnica 
została oficjalnie 
otwarta!
Od poniedziałku (1 lipca) przejedziemy obwodnicą po 
całej jej długości. – Melduję wykonanie zadania – po-
informował Mirosław Nicewicz, dyrektor olsztyńskie-
go oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa za-
znaczył, że jest to bardzo 
ważna inwestycja zarówno 
dla mieszkańców, jak i  dla 
turystów.

– Ważna była praca po-
szczególnych samorządów, 
ale również i ekip rządowych 
– przyznał Gustaw Marek 
Brzezin, który na zakończe-
nie podziękował wszystkim 
podmiotom zaangażowa-
nym w tę inwestycję.

Piotr Grzymowicz, pre-
zydent Olsztyna, opowie-
dział, że duży wpływ na po-
wstanie obwodnicy miał 
sprzeciw mieszkańców.

– Walczyliśmy o  pienią-
dze, bo w 2013 roku ówcze-
sne ministerstwo przyznało, 
że brakuje środków na tę in-
westycję. Wtedy powiedzie-
liśmy nie, że nie zgadzamy 
się na to. Mieszkańcy też za-
reagowali podnosząc prote-
sty – przyznał prezydent.

1 lipca oddano do ruchu 
ostatni odcinek obwodni-
cy o długości ok. 5 km, któ-
ry znajduje się pomiędzy 
węzłami Olsztyn Południe 
i  Olsztyn Jaroty. Odcinek 
ten został zakończony jako 

ostatni, ponieważ zaistniała 
tu konieczność dodatkowe-
go wzmocnienia podłoża, 
gdyż na odcinku kilkudzie-
sięciu metrów w  okolicy 
Bartąga nie ustabilizowało 
się osiadanie gruntu. Wyko-
nawca wykonał w tym miej-
scu dodatkowe wzmocnie-
nie, stosując technologię 
pali przemieszczeniowych, 
formowanych w gruncie, co 
spowodowało wydłużenie 
czasu realizacji.

Według zapewnień dro-
gowców trasa ma poprawić 
układ drogowy w  mieście 
i okolicach. Jej głównym za-
daniem jest wyprowadzenie 
tranzytu z  centrum Olszty-
na oraz zapewnienie szyb-
szej możliwości przejecha-
nia przez miasto. Co więcej, 
może także nastąpić ożywie-
nie gospodarcze w regionie.

Obwodnica ma łączną 
długość 26 km a  jej całko-
wity koszt to ok. 1,5 mld zł. 
Budowę rozpoczęto w 2016  
roku.

red.
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Ostatni kurs życia
Historia ta wstrząsnęła zwłaszcza środowiskiem olsztyńskich taksówkarzy, którzy dla zabójcy ich kolegi domagali się kary śmierci. I tak ostatecznie się stało.

Późnym wieczorem, 4 
grudnia 1982 roku, do cze-
kającego na postoju przy 
dworcu PKP w Olsztynie fia-
ta wsiadł młody mężczyzna 
i  kazał się wieźć do Morą-
ga. 48-letni taksówkarz Eryk 
H. ucieszył się z tak długiego 
kursu, ale poprosił o  zalicz-
kę. Pasażer bez wahania wrę-
czył mu 1000 zł, czyli jedną 
trzecią należności. Jednak 
w  Morągu mężczyzna nie 
zastał rodziny. Stwierdził, 
że prawdopodobnie wyje-
chała do Gdańska. Chciał 
tam jechać, a kierowca pod-
jął wyzwanie. Było już do-
brze po północy, gdy wje-
chali na przeprawę mostową 
na Wiśle w Kiezmarku. Gdy 
pasażer kazał skręcić w  bu-
dowaną wzdłuż rzeki dro-

gę, taksówkarz zareagował: 
„Coś pan zgłupiał?". Zatrzy-
mał wóz, ale wtedy mężczy-
zna kilkakrotnie uderzył go 
metalową rurką w  tył gło-
wy. Potem wyciągnął z  fia-
ta, opróżnił kieszenie z  do-
kumentów, związał ofiarę 
sznurkiem i  wrzucił do Wi-

sły. A sam zasiadł za kierow-
nicą i pojechał na Wybrzeże.

Najpierw próbował fiata 
sprzedać na gdyńskiej gieł-
dzie, ale że trwał stan wo-
jenny, kręciło się tam wie-
lu milicjantów. Zaparkował 
więc w pobliżu, spreparował 
umowę kupna wozu od Ery-

ka H. i wrócił pociągiem do 
domu, do Szczytna. Ujaw-
nijmy w tym miejscu, że za-
bójcą był 32-letni Zdzisław 
Kubczyk (nazwisko zmienio-
ne), rozwodnik, do niedaw-
na pracownik PKS, konflik-
towy człowiek. 

Pragnął zmienić życie 
i  zostać „taryfiarzem", któ-
rym wówczas dobrze się po-
wodziło. Do Olsztyna przy-
jechał z  zamiarem zdobycia 
samochodu, gdyż jego VW 
Passat od pół roku stał na 
warsztacie. Mordował więc 
z zimną krwią. Nie wszystko 
jednak poszło zgodnie z pla-
nem. Gdy wrócił do domu, 
przypomniał sobie, że zosta-
wił w  taksówce torbę z  do-
kumentami. Wrócił do Gdy-
ni, gdzie wóz stał na swoim 

miejscu, jednak nie mógł go 
uruchomić. W  miejscowym 
wydziale komunikacji zgło-
sił więc kradzież tablic re-
jestracyjnych (ale do swego 
volkswagena), dostał zastęp-
cze tablice, które przykręcił 
do stojącego na parkingu fia-
ta. Traf chciał, że tę czynność 
obserwowała z  okna pewna 
gdynianka, która wykazała 
się czujnością i  powiadomi-
ła MO. Gdy następnego dnia 
Kubczyk ponownie się tam 
zjawił, samochodu już nie 
było; został odholowany na 
milicyjny parking. Morderca 
wyczuł zagrożenie, wrócił do 
Szczytna, część dokumenów 
spalił, inne ukrył, ale i tak tro-
py – pozostawione w  gdyń-
skim wydziale komunikacji – 
naprowadziły na niego. 

Bo w tym czasie na szero-
ką skalę rozpoczęto poszuki-
wania olsztyńskiego taksów-
karza. Kubczyk początkowo 
wszystkiego się wypierał, ale 
wzięty „na litość" przez śled-
czego przyznał do winy. Sąd 
Wojewódzki w  Olsztynie 
skazał go na 25 lat więzie-
nia, biorąc pod uwagę opi-
nię biegłych o  jego nerwicy 
i  nieprawidłowych cechach 
osobowości. Ten wyrok wy-
wołał mocne wzburzenie 
kolegów ofiary i  Sąd Naj-
wyższy skazał sprawcę na 
karę śmierci, uzasadniając to 
potrzebą „trwałej eliminacji 
ze społeczeństwa". Wyrok 
wykonano 20 października 
1984 roku w Gdańsku. 

Skryba Olsztyński 
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Absolutorium i wotum 
zaufania dla wójta!
Wójt Daniel Zadworny z absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok i wotum zaufania z zaakceptowanym „Raportem o stanie Gminy Dywity za 2018 rok” – taką decyzję 
podjęli jednogłośnie radni podczas sesji Rady Gminy Dywity w środę 26 czerwca. W obu przypadkach „za” głosowali wszyscy obecni radni, których było na sesji 12.

Trzeba przyznać, że za-
równo raport, jak i  wyko-
nanie budżetu w  2018 ro-
ku dotyczyły w  większości 
działalności poprzednie-
go wójta i  poprzedniej ra-
dy gminy – wszak ja obją-
łem funkcję w  listopadzie 
2018 roku – mówi wójt Da-
niel Zadworny. – Dlatego też 
na sesji, jak i z tego miejsca, 
chcę podziękować serdecz-
nie poprzedniemu wójto-
wi Jackowi Szydło i radnym 
poprzedniej kadencji za pra-
cę, zaangażowanie i  tak do-
brą realizację budżetu, którą 
potwierdziła też Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Olsz-
tynie. Szczególnie dzięku-

ję też pani skarbnik Teresie 
Kuptel za skrupulatne i rze-
telne przygotowanie spra-
wozdania, a także wszystkim 
pracownikom UG Dywity, 

bo to oni wykonując działa-
nia realizują budżet. To pra-
ca zespołowa wielu osób!

Warto podkreślić, że ra-
port o  stanie gminy to no-

wy instrument, który wpro-
wadziła nowelizacja ustawy 
o  samorządzie gminnym. 
Stanowi on podsumowanie 
działalności wójta w  roku 
poprzednim, w  szczególno-
ści dotyczy realizacji poli-
tyk, programów i  strategii, 
uchwał rady gminy i budże-
tu obywatelskiego. Premie-
rowy „Raport o stanie Gmi-
ny Dywity za 2018 rok” liczy 
72 strony i można się z nim 
zapoznać na stronie inter-
netowej: www.gminadywi-
ty.pl. 

W  2018 roku władze 
gminy Dywity skupiły się 
na realizacji licznych in-
westycji dla mieszkańców. 

Wśród największych moż-
na wymienić: zakończenie 
rozbudowy szkoły w  Dy-
witach z  budową obserwa-
torium, budowę nowego 
wodociągu Dywity-Różno-
wo-Ługwałd, budowę I eta-
pu ścieżki pieszo-rowero-
wej z  Dywit do Różnowa, 
budowę drogi gminnej do 
strefy przedsiębiorczości, 
budowę ulicy przy pętli au-
tobusowej w Różnowie, za-
kup samochodu gaśniczo-
-ratowniczego dla OSP 
Tuławki, czy wydłużenie li-
nii podmiejskiej nr 110 do 
Spręcowa. 

– Warto podkreślić, że 
inwestycje dotyczyły też 

tzw. projektów miękkich, 
czyli uatrakcyjnienie ofer-
ty naszych szkół i  doposa-
żenie ich w  nowoczesny 
sprzęt – podkreśla wójt Da-
niel Zadworny. – Realizu-
jąc wszystkie inwestycje 
staramy się, aby wpisywa-
ły się one w  strategię roz-
woju naszej gminy. Na uwa-
gę zasługuje bardzo wysoka 
nadwyżka operacyjna, co 
pozytywnie może wpłynąć 
na możliwości pozyskiwa-
nia na rzecz gminy środków 
ze źródeł zewnętrznych np. 
z funduszy europejskich ko-
lejnego okresu programo-
wania 2021-2027. 

Gminny Dzień Strażaka 
w Tuławkach
Na co dzień dbają o bezpieczeństwo, ratują zdrowie, życie i mienie mieszkańców, 
a w sobotę 29 czerwca mieli swoje święto – mowa o strażakach ochotnikach 
z czterech jednostek OSP gminy Dywity, którzy świętowali w Tuławkach Gminny 
Dzień Strażaka.

Uroczystości rozpoczę-
ły się od mszy świętej, po-
tem był przemarsz, uroczysty 
apel, wręczenie odznaczeń 
i  prezentów oraz składanie 
życzeń, podziękowań i  gra-
tulacji. Podczas święta obec-
ni byli strażacy OSP Kieźliny, 
OSP Brąswałd, OSP Tuławki 
i OSP Spręcowo oraz goście 
w  osobach: wójta Daniela 
Zadwornego, starosty An-
drzeja Abako, komendanta 
miejskiego PSP w  Olsztynie 
Andrzeja Górzyńskiego, by-
łego wójta Jacka Szydło oraz 
samorządowców.

Odznaczenia i  medale 
trafiły do 7 strażaków. Zło-
tym medalem „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa” odzna-
czony został druh Andrzej 
Olber z  OSP Tuławki. Od-
znaki „Za wysługę lat” za 30 
lat służby otrzymali: druh 
Andrzej Górzyński, druh 
Andrzej Olber, druh Da-
riusz Narbutowicz i  druh 
Jacek Walkiewicz z  OSP 
Tuławki. Z  kolei za 10 lat 
służby odznaki otrzymali: 
druh Mariusz Abramczyk 
i  Igor Jastrzębski z  OSP 
Kieźliny. 

– Cieszę się, że wszystkie 
jednostki mają już w obwo-
dzie nowe samochody i  ta-
kich wspaniałych strażaków, 
dzięki którym możemy czuć 
się bezpiecznie – mówi wójt 
Daniel Zadworny. 

Po święcie strażaków ru-
szył festyn z  okazji 650-le-
cia Tuławek. Sołectwo 
otrzymało od wójta prezent 
w  postaci czeku na 1650 zł 
do wykorzystania. Zabawa 
z  licznymi atrakcjami skoń-
czyła się w  późnych godzi-
nach wieczornych. 

Wójt Daniel Zadworny absolutorium i wotum zaufania uzyskał 
od radnych jednogłośnie. Podkreśla jednak, że dobre wykonanie 
budżetu to praca zespołowa wielu osób
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Firma Jaro Mebel 
wprowadza nowy produkt 
To drewno klejone warstwowo. Jest wytrzymałe, łatwe w obróbce, stosunkowo niedrogie i – co ważne – lekkie.

 Firma Jaro Mebel to 
sprawdzony producent me-
bli, który na rynku funkcjo-
nuje od 2000 roku. Świadczy 
szeroki wachlarz usług sto-
larskich wykonując wszel-
kiego rodzaju zabudowy 
i  meble na wymiar. Meble 
firmy Jaro Mebel charakte-
ryzują się przede wszystkim 
trwałością, wysoką estetyką 
i  funkcjonalnością. Jarosław 
Jachimowicz, jej właściciel, 
podkreśla, że ogromną roz-
wój firmy związany jest nie-
rozerwalnie z  wprowadza-
niem nowych produktów na 
rynek.

Nowy produkt 
na rynku
Potwierdzeniem takiej 

strategii działania jest naj-
nowszy artykuł. 

– To drewno klejo-
ne warstwowo – mówi Ja-
rosław Jachimowicz. – Jest 
materiałem konstrukcyjnym 
powstającym poprzez skle-
janie wielu warstw desek 
z  drewna wysokiej jakości, 
zwanych lamelami. Na bie-
żąco śledzę, to co się dzie-
je na rynku i to co mógłbym 
zaoferować moim klientom. 
A  materiał, który właśnie 
wprowadzam na rynek, za-
czyna się cieszyć coraz więk-
szym zainteresowaniem 
wśród nich. 

Jarosław Jachimowicz 
dodaje, że drewno warstwo-
wo klejone ma bardzo wie-
le zalet. 

– Cechuje się m.in. bar-
dzo wysoką wytrzymałością 
i  sztywnością przy małym 
ciężarze, to także wysoka 

stabilność kształtów i  wy-
miarów, ma minimalną 
skłonność do powstawania 
pęknięć, ze względu na su-
szenie komorowe do wilgot-
ności od kilku do kilkuna-
stu procent z reguły nie jest 
potrzebna żadna chemiczna 
ochrona drewna – mówi Ja-
chimowicz. – Produkt, któ-
ry właśnie wprowadzam na 
rynek, jest w wersji 3d.

Niedrogie, 
wytrzymałe, lekkie 
Drewno klejone spra-

wia dokładnie takie wraże-
nia jak drewno lite. Pozwala 
na kształtowanie nawet naj-
bardziej wyszukanych i ory-
ginalnych elementów. 

– Produkcja mebli 
z  drewna klejonego war-
stwowo jest o  tyle wyjątko-
wa, że jest to materiał, w któ-
rym nie ma powtarzalności. 
Za każdym razem jest inny. 
Nadaje to meblom indywi-
dualne cechy. Nie ma iden-
tycznych słoi, nie ma takich 
samych spojeń – tłumaczy 
Jachimowicz. – W  białym 

kolorze tego drewna wy-
konałem już m.in. łazienkę. 
Znajdowała się ona na pod-
daszu. Klientowi zależało by 
wykonać ją w  starym stylu. 
Zażyczył sobie także odpo-
wiedni postarzały kolor. 

Drewno klejone jest wy-
trzymałe, łatwe w  obróbce, 
stosunkowo niedrogie i – co 
ważne – lekkie. Z  drewna 
klejonego wytwarza się ele-
menty o nietypowych kształ-
tach, np. łukowe lub trapezo-
we. Materiałem najczęściej 
używanym do jego produkcji 
jest sosna, świerk lub świerk 
skandynawski. Z racji swojej 
wytrzymałości można z  nie-
go wykonać elementy o bar-
dzo dużej rozpiętości.

Jarosław Jachimowicz 
podkreśla, że jego klien-
ci coraz większą wagę przy-
wiązują do detali i  do tego, 
by meble były niezawodne, 
wykonane ręcznie, a nie ku-
pione ze sklepu. 

– Zdarzali się klienci, 
którzy chcieli by wykonać 
im postarzałe fronty w  an-
gielskim stylu. Miały być ma-

lowane, a  następnie szczot-
kowane. Życzył sobie, by 
gdzie nie gdzie były dziu-
ry po gwoździach. A  takie 
schody wykonuje się zdecy-
dowanie dłużej niż tradycyj-
ne – dodaje Jachimowicz. 

Ceny osiągalne 
na każdą kieszeń
Firmę Jaro Mebel cha-

rakteryzuje indywidual-
ne podejście do oczekiwań 
klientów. 

– Zanim dojdzie do wy-
konania mebli, ich montażu, 
to rozmawiam z  klientami, 
wsłuchuję się w  ich oczeki-
wania, tłumaczę też, dlacze-
go cena mebli jest taka a nie 
inna. Proponuję np. takie 
a  nie inne okucia, prowad-

nice, które używam w  za-
leżności od rodzaju szuflad. 
Szanuję klientów – mówi Ja-
rosław Jachimowicz. 

Z  drugiej strony klienci, 
jak twierdzi właściciel firmy 
Jaro Mebel, są coraz bardziej 
świadomi swoich oczekiwań. 

Firma Jaro Mebel do pro-
dukcji mebli używa materia-
łów wielu firm, co w  prak-
tyce przekłada się na to, że 
ceny produkowanych mebli 
są osiągalne praktycznie na 
każdą kieszeń klienta. 

Cechy drewna 
klejonego warstwowo:
- Wysoka wytrzymałość 

i stabilność materiału,
- Brak skłonności do po-

wstawania pęknięć,
- Brak wypaczeń w struk-

turze drewna,
- Nie wymaga koniecz-

ności stosowania chemicz-
nej ochrony drewna,

- Odpowiednia wilgot-
ność drewna,

- Lekkość materiału.

Jaro Mebel to producent: 
* Mebli kuchennych,
* Mebli pokojowych,
* Szaf wnękowych,
* Szaf,
* Mebli biurowych,
* Mebli łazienkowych,
* Zabudowy sklepowych 
i gabinetowych,
* I wielu innych.

Jaro Mebel Producent Mebli 
Jarosław Jachimowicz
ul. Kazimierza Jagiellończyka 45, 
10-062 Olsztyn
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Przekaz jest dla mnie najważniejszy
Wojtek Gęsicki – bard, kompozytor, autor tekstów, konferansjer, wykonawca. Przedstawiciel nurtu piosenki literackiej, nie stroniący także od satyry i kabaretu. Laureat 
m.in. głównych nagród na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej OPPA w Warszawie oraz Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie. Od 1991 
roku członek Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR. 

Bliżej Ci do liryki, sa-
tyry, czy też skupiasz się 
raczej na przekazie i  nie 
szufladkujesz swojej twór-
czości?

Zdecydowanie bliżej mi 
do liryki. Jestem liryczny na 
wskroś. Zaczynałem swoje pi-
sanie – tak jak pewnie wszyscy, 
którzy zaczynali – od wierszy-
ków i  piosenek o  miłości. To 
się pozornie wydaje najprost-
sze. Ale miałem też zapędy ka-
baretowe. W tej chwili to moje 
wątpliwe dość poczucie hu-
moru służy mi do przemyca-
nia piosenek tych bardziej na 
serio. Nie chce na koncertach 
nikogo szprycować śmiertel-
ną dawką liryki. Koncert ma 
być jak życie: składać się z hu-
moru i refleksji. Gdy się poba-
wimy i  poopowiadamy sobie 
o  łatwych i przyjemnych rze-
czach, wtedy łatwiej skupić 
się na czymś poważniejszym. 
A  przekaz jest dla mnie naj-
ważniejszy. I prawda.

Spotkanie z  Gęsickim, 
to spotkanie z poetą czy sa-
tyrykiem?

Ja chyba nie powiedział-
bym o  sobie „poeta”. Czu-
ję się raczej „tekściarzem”. 

Pewnie duszę mam poetyc-
ką i dlatego wychodzą mi ta-
kie różne dziwne przemyśle-
nia, ale Bozia dała mi za mało 
talentu, żeby zaraz poety-
zować. Potekściarzyć – to 

i owszem. A tego talentu sa-
tyrycznego w  ogóle już po-
skąpiła, dlatego korzystam 
z  tekstów Jana Kazimierza 
Siwka czy Jacka Goryńskie-
go. A  wracając do pytania, 
po tych wszystkich moich 
wyjaśnieniach i  wątpliwo-
ściach – to w zasadzie wnio-
sek nasuwa się sam, że chyba 
jest to tylko spotkanie z Gę-
sickim.

Czym dla Ciebie jest  
poezja?

To jest zioło. Ona mnie 
wyprowadza z  różnych sta-
nów, w których mi nie jest wy-
godnie. Jest piękne w niej to, 
że gdy się sięga po jakiś wiersz 
czy piosenkę, to w zależności 
od pory dnia, roku, nastroju, 
możemy znaleźć coś nowego. 
To co się w poezji mieni tęczą 
między słowami, jest w  niej 
właśnie takie fascynujące. 
I  nie daj Boże traktować po-
ezję tak, jak to kiedyś próbo-
wano nas uczyć: co autor miał 
na myśli? To jedynie tylko 
autor może wiedzieć, a  mo-
że i  też nie do końca pamię-
ta, czego najlepszym przykła-
dem jest mickiewiczowskie 
„czterdzieści i  cztery”. Więc 
nie co autor miał na myśli, tyl-
ko jakie myśli możemy odna-
leźć w sobie... A czasami to aż 
zniewala ze zdziwienia...

Śpiewasz też piosenki 
innych wykonawców, mało 
Ci własnych?

Kiedyś byłem bardzo am-
bitny i śpiewałem tylko swo-

je. Akurat tak się poukłada-
ło, że to, o czym chciałbym 
opowiedzieć ze sceny, zosta-
ło pięknie opisane przez ko-
goś, a  ja piękniej bym tego 
nie zrobił, wiec skorzysta-
łem. A gdy sięgam po Cohe-
na czy Grechutę… to jest taki 
trochę powrót sentymental-
ny do korzeni. Od Grechuty 
zaczęło się moje słuchanie 
piosenek, a  od Cohena – 
śpiewanie. Może to jest tro-
chę niebezpieczne i  może 
świadczyć o  tym, że zaczy-
namy mniej marzyć, a  bar-
dziej wspominać. Ale mo-
że też znaczyć, że wreszcie 
dorosłem do tych piosenek 
i  chcę je jeszcze raz odkryć 
w sobie.

Jesteś laureatem wielu 
różnorodnych ogólnopol-
skich przeglądów piosen-
ki i festiwalu. Jaki miało to 
wpływ na kształt i  wybory 
Twojej artystycznej drogi?

Od zawsze marzyłem, 
żeby zostać aktorem. Brałem 
udziały w  konkursach recy-
tatorskich i  wygrywałem. 
To w  jakiś sposób potwier-
dzało mi, że mogę dalej tak 
marzyć. Później zacząłem 
śpiewać i wygrywać te festi-
waliki śpiewające. One zno-
wu mnie utwierdziły w prze-
konaniu, że taki zawód 
estradowca to całkiem cie-
kawe zajęcie. Do szkoły ak-
torskiej się nie dostałem, zo-
stałem więc na estradzie. No 
i  co? Zajęcie ciekawe może 
i  jest, ale czy to jest taki za-
wód prosty, łatwy i przyjem-
ny, to bym nie powiedział. 
Samo bycie na scenie i spo-
tkanie z widzem – tak, ale to 
jest tylko widoczny wierz-
chołek góry lodowej... mło-
dy człowiek, który wybiera 
taki zawód, nie zdaje sobie 
sprawy, z czym to się je. A ja 
jeść lubiłem zawsze. Te-
raz muszę korzystać z  wie-
lu diet.

Nadal pielęgnujesz 
w sobie duszę dziecka i na-
mawiasz do tego innych?

Dziecko jest prawdziwe. 
Ono jeszcze nie jest nasiąk-
nięte brudami tego świata. 
Dla mnie czasami jest zbyt 
dużo teatru dookoła. Chcąc 
nie chcąc każdy z  nas chło-

nie to życie ze wszystkimi 
zapachami i smakami i pier-
niczeje, dziwaczeje… Im dłu-
żej będziemy naiwni tak po 
dziecięcemu, tym dłużej 
świat chyba będzie spokoj-
niejszy. 

Czy do odbioru piosen-
ki poetyckiej, literackiej, 
potrzebna jest specjalna 
wrażliwość?

Każdy jest wrażliwy. 
Trzeba tylko dać szansę tej 
wrażliwości dojść do głosu. 
I  są różne wrażliwości. Tak 
sobie właśnie teraz myślę. To 
jest tak, jak z tym powiedze-
niem, że jednemu smaku-
je zupa pomidorowa, a dru-
giemu ogórkowa i o tym się 
nie dyskutuje. Każdy ma do 
tego prawo. I nie można po-
wiedzieć, że słuchacz pio-
senki poetyckiej jest wraż-
liwszy od słuchacza disco 
czy rocka, czy innego gatun-
ku. Ważne tylko, żeby ktoś 
kto lubi pomidorową, nie 
wyśmiewał tego, który zaja-
da się ogórkową i nie ograni-
czał mu dostępu do niej.

Wiem, że lubisz wystę-
pować, co Ci daje kontakt 
z publicznością. Czy to jest 
swego rodzaju handel wy-
mienny?

No, zdecydowanie wy-
mienny. Przez większość 
swojego dorosłego życia za-
daję sobie pytanie, po co tu 
jestem i jaki ma sens to moje 
bycie. Gdy gram, gdy z kon-
certu wychodzi zadowolo-
ny widz, gdy czasem dosta-
ję maile z  podziękowaniem 
za jakieś trafione słowo, to 
wtedy wiem, że jestem jed-
nak trochę komuś potrzeb-
ny. I  jest to swego rodzaju 
dla mnie jakaś terapia. W ży-
ciu jestem ofermą, ale gdy 
wychodzę na scenę, to jakoś 
czuję się pewniej. Nie wiem 
dlaczego akurat sobie wymy-
śliłem, że mam być potrzeb-
ny ze swoimi piosenkami. 
A  nie np. z  koszeniem tra-
wy, czy uwielbieniem zmy-
wania. To z  próżności, ale 
i tak dobrze, że nie zechcia-
łem kiedyś marzyć o tym, by 
zostać politykiem... 

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Zb. Brzozowski
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Kanvet. Rehabilitacja, która stawia 
zwierzęta na cztery łapy
Weterynaryjne Centrum Rehabilitacyjne Kanvet przy ul. Armii Krajowej 3 w Olsztynie to jedna z pierwszych placówek w Polsce oferujących rehabilitację dla zwierząt. 
– Nasze sprawdzone metody przywracają je do zdrowia – mówi lek. wet. Anna Kaniewska, prowadząca klinikę. 

Skąd wziął się pomysł na 
otwarcie przychodni rehabi-
litacyjnej dla zwierząt? 

– Po studiach chciałam 
zostać w  Olsztynie – wyja-
śnia Anna Kaniewska, pro-
wadząca Weterynaryjne 
Centrum Rehabilitacyjne 
Kanvet przy ul. Armii Kra-
jowej 3. – Ale tu jest duża 
konkurencja, jeżeli chodzi 
o usługi weterynaryjne. Dla-
tego postanowiłam wymy-
ślić coś, co będzie zupełnie 
nowe. Jeden z  profesorów 
Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego pokazał mi 
materiały i  artykuły nauko-
we na temat rehabilitacji 
zwierząt. To właśnie wtedy 
dowiedziałam się, że są ta-
kie możliwości. By to jednak 
zrealizować wyjechałam na 
studia podyplomowe, któ-
re skończyłam w  Wiedniu 
i  Luksemburgu. W  Polsce 
jeszcze wtedy nikt nie sły-
szał o rehabilitacji weteryna-
ryjnej. Dały one mi specjali-
zację z tej dziedziny.

Anna Kaniewska dodaje, 
że obecnie w Polsce można 
się kształcić w zawodzie zoo-
fizjoterapeuty, który jest do-
stępny nawet w  Olsztynie. 
Zajęcia prowadzone są przez 
firmę Ambition, gdzie pani 
Anna sama prowadzi zajęcia. 

Kanvet stawia 
na cztery łapy
Centrum jest jedną 

z pierwszych tego typu placó-
wek w Polsce. Wieloletnie do-
świadczenie spowodowało, 
że coraz więcej czworonogów 
wychodzi – dzięki oferowa-
nym zabiegom – na czterech 
łapach z niejednej opresji. 

– Naszym celem jest re-
dukcja bólu i poprawa funk-
cjonowania czworonożnych 
przyjaciół zarówno po za-
biegach, a  także bezpośred-
nio po urazach. Poprawę ja-
kości życia zapewnia nasze 
doświadczenie oraz sprzęt 
najwyższej jakości – podkre-
śla Anna Kaniewska. 

Główni pacjenci Kanve-
tu to psy, ale zdarzają się 
również koty. Jakie są naj-
częstsze dolegliwości?

– To są wszelkie scho-
rzenia ortopedyczne i  neu-
rologiczne – mówi An-
na Kaniewska. – Ale to nie 
wszystko. W  naszej klinice 
zajmujemy się również le-
czeniem otyłości, czyli od-
chudzamy. Dochodzi do te-
go rehabilitacja urazów 
u psów sportowych.

W przypadku odchudza-
nia zwierząt stosuje się dwie 
podstawowe rzeczy: odpo-
wiednią dietę z użyciem spe-
cjalistycznej karmy, a  także 
treningi w bieżni wodnej. 

– Zauważyłam jedną za-
leżność. Jeżeli właściciel psa 
jest osobą otyłą i  pies jest 
otyły, to jest dużo ciężej od-
chudzić zwierzę. Jeżeli jed-
nak właściciel jest szczu-

pły, a pies otyły, to świadczy 
o  tym, że ta świadomość 
zdrowego i  umiarkowanego 
odchudzania jest zdecydo-
wanie wyższa – dodaje An-
na Kaniewska. 

Szeroka 
gama zabiegów 
Natomiast wśród scho-

rzeń ortopedycznych najczę-
ściej występujących u  zwie-

rząt wyróżnia się głównie 
choroby zwyrodnieniowe 
kręgosłupa, dyskopatię oraz 
problemy ze stawami kola-
nowymi i biodrami. 

– Mamy zarówno urzą-
dzenia, które działają prze-
ciwzapalnie i  przeciwo-
brzękowo w pierwszej fazie 
ostrego stanu, jak i  takie, 
które pomagają przy scho-
rzeniach przewlekłych. Dys-
ponujemy laserem wyso-
koenergetycznym, również 
laserem klasy 3B, elektro-
stymulacją mięśniową, ul-
tradźwiękami, polem ma-
gnetycznym, światłoterapią, 
uczymy też właściciela jak 
samemu można ćwiczyć psa 
w  domu. Przygotowujemy 
programy treningowe i  te-
rapeutyczne. Dotyczy to np. 
tego, jak wychodzić z  psem 
na spacery, jak obchodzić 
się z  psem. Niewiele osób 
wie, że wychodząc właśnie 
na spacer, nie można od ra-
zu spuszczać zwierzaka ze 
smyczy. Najpierw powinni-
śmy się z  nim przejść w  ra-
mach rozgrzewki – mówi 
Kaniewska. 

Najefektywniejszą z me-
tod fizjooterapii propono-
waną przez Weterynaryjne 
Centrum Rehabilitacyjne 
Kanvet jest hydroterapia. 
Stosuje się ją po zabiegach 
i  urazach ortopedycznych 
oraz neurologicznych. To 
ulubione zajęcia większości 
zwierzaków. Koty też korzy-
stają z tej terapii.

Powszechnie stosowa-
ną metodą fizykoterapii 
jest elektroterapia. Jej efek-
tem jest m.in. zwiększenie 
zakresu ruchu, zwiększe-
nie siły mięśni, wzmocnie-
nie funkcji mięśni i  kontro-
la bólu. Jest także idealnym 
sposobem na podawanie le-
ków wspomagane prądem 
elektrycznym na drodze  
jonoforezy.

W przewlekłym, ale tak-
że w  ostrym stadium dla 
zwierzęcych pacjentów sto-
sowana jest laseroterapia. 
To zabieg z wykorzystaniem 
sondy podczerwonej. 

Anna Kaniewska zwraca 
uwagę, że w  obecnych cza-
sach zwierzę zaczyna być 
luksusem. 

– Staje się członkiem ro-
dziny – tłumaczy Anna Ka-
niewska. – To przekłada się 
na jego traktowanie. Moi 
klienci to osoby, dla któ-
rych pies jest najważniej-
szy. Są w  stanie wszystko 
zrobić dla swojego pupila. 
A jeżeli ktoś jest tak oddany 
dla zwierzęcia, tak je kocha, 

to oznacza, że jest dobrym 
człowiekiem. 

Rehabilitacja 
zależna od 
schorzenia 
Jak długo trwa przykła-

dowa rehabilitacja? To za-
leży od rodzaju schorzenia. 
Czasami, jak w  przypadku 
zapalenia ścięgna mięśnia 
dwugłowego, wykonywa-
nych jest od 5 do 7 zabiegów 
np. laseroterapii czy sono-
forezy. Natomiast w  przy-
padku przewlekłych dole-
gliwości, związanych np. ze 
zwyrodnieniem kręgosłupa 
rehabilitacja może zająć od 
3 do 5 tygodni. 

– Najczęstszym scho-
rzeniem, z  którym się spo-
tykamy na co dzień jest 
dyskopatia – dodaje Anna 
Kaniewska. – Jednak sama 
rehabilitacja to nie wszyst-
ko. Jest coraz więcej wła-
ścicieli zwierząt, naszych 
klientów, którzy przychodzą 
do nas później systematycz-
nie, traktując takie wizyty 
jako profilaktykę. Podob-
nie rzecz ma się u  ludzi. Je-
żeli pacjent wie, że wykony-
wanie określonych ćwiczeń 
we wskazanym czasie po-
prawi mu samopoczucie, to 
będzie je wykonywał konse-
kwentnie dalej. Takie zjawi-
sko obserwujemy również 
u  opiekunów, którzy przy-
prowadzają konsekwentnie 
swoje zwierzaki.

Kontakt 
Lek. wet. Anna Kaniewska
ul. Armii Krajowej 3 lok 160 
10-072 Olsztyn 
tel. komórkowy: 882-731-210
tel. dodatkowy: 693-633-211 
e-mail: rehabilitacja@kanvet.pl 

Zabiegi fizjoterapeutyczne pomagają:
- zwierzętom otyłym w powrocie do idealnej 
masy ciała,
- zwierzętom starszym w zachowaniu dobrej 
sprawności ruchowej i w walce z bólem,
- zwierzętom cierpiącym, którym umożliwia 
kontrolować ból bez konieczności podawania 
silnych leków,
- psom pracującym (agility, posłuszeństwo 
sportowe, obedience, psy zaprzęgowe 
i myśliwskie), które dzięki niej często dochodzą 
szybciej do formy po kontuzjach, a trening 
na bieżni wodnej pomaga im w podniesieniu 
poziomu sprawności np. przed zawodami.
Program rehabilitacji jest tworzony 
indywidualnie dla każdego pacjenta. 
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Każdy może wziąć udział w rowerowej 
sztafecie dookoła świata
Paulinę i Miłosza spotkałem przypadkowo w parku. Akurat odpoczywali na ławce po długiej rowerowej przejażdżce. Przygotowywali się do wyprawy życia – przejecha-
niu 1600 km na jednośladach w USA. Gdy czytacie ten tekst, są już za oceanem.

Opowiedzcie mi coś 
o sobie. Co robicie w życiu?

Paulina Kołodziejczyk: 
Jestem aktualnie studentką 
2. roku kierunku lekarskiego 
na olsztyńskim UWM. Po-
chodzę z Kalisza. Jestem tak-
że aktywnie działającą har-
cerką. W  harcerstwie m.in. 
uczę pierwszej pomocy.

Miłosz Pawlak: Znamy 
się z  Paulinką już od pięciu 
lat. Również jestem z  Kali-
sza. Trafiliśmy do tego sa-
mego liceum. Później przy-
jechaliśmy do Olsztyna na 
studia. Ja jednak studiu-
ję medycynę weterynaryj-
ną. Także jestem harcerzem. 
Prowadzę harcerski krąg 
akademicki. Hobbistycznie 
zajmuję się fotografią i  pro-
wadzę blog 730 historii. Co-
dziennie, od ponad 520 dni, 
poznaję ludzi, którzy dzie-
lą się ze mną swoją historią, 
którą zamieszczam później 
na swoim facebookowych 
profilu.

Powiedzcie parę słów 
o wyprawie.

PK: Bierzemy udział 
w  sztafecie, która wyru-
szyła w  2017 roku z  Gdań-
ska z Wyspy Sobieszewskiej 
i  zakończy w  grudniu br. 
Wraz z drużyną pojedziemy 
na 29. etapie. Naszym celem 
jest dostać się do Wirginii 
Zachodniej na 24. Światowe 
Jamboree, czyli największą 
imprezę harcerską na świe-

cie. Tam przekażemy szta-
fetową pałeczkę. Sztafeta 
promuje m.in. aktywną tu-
rystykę rowerową i zwiedza-
nie świata w niekonwencjo-
nalny sposób z rowerowego 
siodełka.

Wspomniałaś o  druży-
nie. Kto z wami jedzie?

MP: Jesteśmy mieszanką 
z całej Polski. Mamy w dru-
żynie jeszcze jednego Miło-
sza, który mieszka w  War-
szawie i  jednocześnie jest 
najstarszym uczestnikiem 
wyprawy. Jedzie także Agata 
z  Trójmiasta, Kasia z  Łodzi 
i Martyna z Kalisza. Połączył 
nas projekt Bike Jamboree. 
Wszyscy już się spotkaliśmy 
przynajmniej raz. Wcześniej 
się nie znaliśmy.

Będziecie podróżować 
przez Stany Zjednoczone. 
Przez jakie stany przeje-
dziecie?

MP: Pod koniec czerw-
ca lecimy z  Warszawy do 
Paryża, następnie do No-
wego Jorku, a  stamtąd do 
Detroit, skąd samochód 
nas zabierze do Traver-
se City. Naszą rowerową 
eskapadę zaczniemy więc 
od północy stanu Michi-
gan przy jednym z  więk-
szych amerykańskich je-
zior. Przemierzymy Ohio 
i dotrzemy do Wirginii Za-
chodniej, gdzie odbywa się 
zlot.

PK: Zahaczymy o Appa-
lachy, czyli na góry się rów-
nież załapiemy.

MP: I  w  Wirginii Za-
chodniej wjeżdżamy do The 
Summit Bechtel Family Na-
tional Scout Reserve, gdzie 
mieści się baza harcerska, 
chyba dość duża, bo musi się 
tam zmieścić niemal 50 tys. 
osób z całego świata. 

Ile czasu chcecie tam 
spędzić i co ze sobą bierze-
cie?

PK: Zamierzamy po-
konać trasę w  trzy tygo-
dnie, ale zostaniemy jesz-
cze tydzień dłużej. Jeżeli 
chodzi o  sprzęt biwakowy 
i  rowery, to wszystko jest 
na trasie. To są rzeczy za-
pewnione przez sponso-
rów dla sztafety. Zmieniają 
się po prostu ludzie, któ-
rzy sprzęt odbierają. My 
z  kolei musimy się zaopa-
trzyć w  części zapasowe 
do rowerów, jedzenie itp. 
Wszystko musi się zmieścić 
w 7-kilogramowym bagażu 
podręcznym, więc musi-
my trochę ograniczyć licz-
bę rzeczy.

MP: Ze zlotu planujemy 
pojechać do Waszyngtonu. 
Spędzimy tam ze dwa dni, 
a  następnie przez Filadelfię 
udamy się do Nowego Jor-
ku, gdzie też zatrzymamy się 
na kilka dni. 

Chcecie przejechać 
1600 km w 20 dni?

PK: Taki jest plan 
(śmiech).

MP: Plus minus to 80 ki-
lometrów dziennie. Może 
gdzieś sobie po drodze odbi-

jemy. Przy wyznaczaniu tra-
sy taką odległość pokazało 
Google Maps. 

Całkiem sporo. Jak się do 
tego przygotowywaliście?

MP: Odkąd jeździ-
my na rowerach (śmiech). 
Jest to nasz główny śro-
dek transportu, co widać. 
Praktycznie wszędzie się 
na nich poruszamy, chyba 
że jedziemy z  powrotem 
do Kalisza. Jednak wtedy 
preferujemy samochód, 
ale w  Olsztynie większość 
czasu spędzamy na siodeł-
kach rowerowych.

W ramach przygotowań 
i  sprawdzenia własnych sił 
w  majówkę wybraliśmy się 
w  dłuższą podróż rowero-
wą na szlaku Green Velo na 
Wschodzie Polski. Zrobili-
śmy ponad 200 kilometrów 
z  Gołdapi przez Suwał-
ki do Białegostoku. Chy-
ba w Stanach też damy radę 
(śmiech).

Skąd to zainteresowa-
nie sztafetą? Jak się o  niej 
dowiedzieliście?

PK: Byliśmy na jed-
nej z  najważniejszych im-
prez harcerskich w  Polsce 
– 100-leciu Związku Harcer-
stwa Polskiego – która odby-
wała się również na Wyspie 
Sobieszewskiej. Przedsta-
wiciele Bike Jamboree mie-
li wystawione swoje stoisko. 
Miłosz spytał się dziew-
czyn o  ich wrażenia i  histo-
rie. Okazało się, że są wol-
ne miejsca na 29. etap. Parę 
minut później Miłosz wpadł 
do naszego namiotu i krzyk-
nął: Paulinka, jedziemy do 
Stanów na rowerach. Jak 
się tylko dowiedzieliśmy, że 
można się na nią zapisywać, 
to momentalnie zaświeci-
ły nam się lampki w  głowie 

(śmiech). Wieczorem leże-
liśmy na kanadyjkach i  wy-
pełnialiśmy zgłoszenia.

Czyli nie opierałaś się 
zbytnio.

PK: (śmiech) Już nie by-
ło wyjścia.

MP: Tak naprawdę każ-
dy może wziąć udział w na-
szej sztafecie. Można się 
zgłosić przez oficjalną stronę 
Bike Jamboree i  zapisać na 
dowolny etap, który nam pa-
suje. Jest to impreza organi-
zowana przez Związek Har-
cerstwa Polskiego, ale biorą 
w niej udział nie tylko harce-
rze. I  taka jest właśnie idea 
i cel, żeby promować harcer-
stwo nie tylko wśród harce-
rzy, ale także zwykłych ludzi.

Kto pokrywa koszty?
MP: Organizator za-

pewnia nam rowery, nato-
miast koszty przelotu itp. 
musimy opłacić sami. Pro-
wadzimy zrzutkę interneto-
wą i tam udało się zebrać kil-
ka tysięcy, ale tak naprawdę 
kwota ta pokrywa koszt bile-
tu dla jednej osoby z naszej  
szóstki. 

Opowiedzcie o  zlocie, 
na który się wybieracie.

PK: Odbywa się co czte-
ry lata. Głównym celem 
jest to, żeby zgromadzić ca-
łą społeczność skautowską. 
Wymienić się doświadcze-
niami, poglądami i  tym jak 
harcerstwo u  nas wygląda. 
Tak naprawdę harcerze są 
jedną wielką rodziną. Czu-
jemy z  nimi więź i  wiemy, 
że możemy na nich pole-
gać. Z Polski przyjeżdża 500 
osób.

MP: Przyjadą nie tylko 
młodzi skauci, ale też opie-
kunowie czy osoby odpo-
wiedzialne za porządek, 
więc będzie można spotkać 
ludzi w  różnym wieku. Li-
czymy na świetną zabawę 
i  poznanie ciekawych osób 
z różnych stron świata.

Marcin Cichy
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Olsztyn gotowy do 
sezonu
W jaki sposób stolica województwa chce przyciągnąć turystów? Władze miasta zapewniają, że ci mogą liczyć na wiele atrakcji. 

W  trakcie sezonu tury-
stycznego główne miejsce 
pobytu mieszkańców i osób 
przyjezdnych będzie stano-
wić z  całą pewnością Cen-
trum Rekreacyjno-Spor-
towe Ukiel składające się 
z  centralnego punktu z  pla-
żami i  kąpieliskami przy ul. 
Kapitańskiej oraz obiektów 
położonych przy ulicy Olim-
pijskiej i Sielskiej. 

Setki tysięcy osób
na obiektach OSiR-u
Ośrodek Sportu i  Re-

kreacji w  Olsztynie, admi-
nistrator obiektów, szacuje, 
że w sezonie letnim skorzy-
sta z  nich na pewno kilka-
set tysięcy osób, które bę-
dą miały do dyspozycji m.in. 
trzy wypożyczalnie sprzę-
tu sportowego (rowery tu-
rystyczne, nartorolki, łyż-
worolki, zestawy nordic 
walking oraz zestawy gier: 
badminton, boule, minigolf, 
krykiet), a  także wypoży-
czalnię sprzętu pływającego 
wyposażoną w kajaki, rowe-
ry wodne, kanu, łodzie wio-
słowe, deski z  żaglem, de-
ski sup, kitesurfing i  łodzie 
żaglowe. Ofertę wzbogaca-
ją place zabaw – w tym roz-
stawiany w  okresie letnim 
Wodny Plac Zabaw – oraz 
boiska do sportów plażo-
wych, promenady spacero-
we, ścieżki rowerowe i  ta-
rasy widokowe oraz obiekty 
gastronomiczne.

– W sezonie letnim 2019 
w  obiektach CRS Ukiel od-
będzie się szereg imprez 
sportowo-rekreacyjnych, 
miedzy innymi: Majówka 
nad Ukielem, Turniej Służb 
Mundurowych z  okazji 
uczczenia stulecia Polskiej 
Policji z  Rugby Team Olsz-
tyn, Olsztyn Green Festiwal 
i wiele innych – mówi Jerzy 
Litwiński, dyrektor OSiR-u. 
– Przez cały okres wakacji 
na terenie CRS Ukiel będzie 

się odbywać akcja „Wiele ak-
tywności, jedno zdrowie”, 
podczas której mieszkańcy 
i  goście Olsztyna będą mo-
gli uczestniczyć w zajęciach 
z  wybranymi dyscyplinami 
sportowymi. Będą to m.in.: 
treningi biegowe, spacery 
nordic walking, bocce, squ-
ash, kajakarstwo czy tur-
nieje siatkówki plażowej. 
W sezonie wiosennym zaini-
cjowano cykliczne spotka-
nia ze slow joggingiem, któ-
re będą kontynuowane także 
w okresie wakacyjnym. 

Alternatywę dla plaży 
miejskiej i  kąpielisk w  dni 
niepogody stanowi kry-
ta pływalnia Wodnego Cen-
trum Rekreacyjno-Sporto-
wego Aquasfera.

Już pierwsze dni waka-
cji pokazały, że miejsca re-
kreacyjne są oblegane przez 
mieszkańców i turystów. 

– Olsztyn stanowi bar-
dzo dobre miejsce do wy-

poczynku – mówi Krysty-
na Wasilewska z  Legnicy. 
– Przebywając w  mieście 
ma się bliski kontakt z przy-
rodą, z  wodą. Wypoczywać 
można na różne sposoby, 
pływając żaglówką, jeżdżąc 
rowerem lub uprawiając in-
ny sport.  

Zniżki i bezpłat-
ne wycieczki
Ci, którzy już przyjadą do 

Olsztyna, będą mieli do dys-
pozycji około 2,6 tys. miejsc 
noclegowych. Dochodzi do 
tego 110 miejsc kempingo-
wych. Magnesem dla tury-
stów ma być m.in. program 
oferowany przez ratusz „Vi-
sit Olsztyn”. W  tegorocz-
nej edycji, program zniżko-
wy dla turystów nocujących 
w  olsztyńskich obiektach 
hotelowych, które przystą-
piły do pakietu, oferuje do 
20 proc. zniżki m.in. na wy-
pożyczenie sprzętu CRS 

Ukiel, wstęp do WCRS Aqu-
asfera Galeria Warmińska 
oraz seanse w  Planetarium, 
a  także zniżki od 5 do 20 
proc. w sklepach i punktach 
usługowych, restauracjach 
na Starym Mieście oraz cen-
trach rozrywki. 

W każdą sobotę do koń-
ca września będą odbywa-
ły się bezpłatne wycieczki 
z przewodnikiem po Olszty-
nie dla turystów oraz space-
ry z Kopernikiem po Starym 
Mieście. 

Służby porząd-
kowe blisko wy-
poczywających
Do sezonu przygotowa-

ły się także służby porząd-
kowe. Straż miejska uru-
chomiła na ten czas cztery 
patrole rowerowe kierowa-
ne w  miejsca wypoczynku 
wokół jezior oraz na tere-
ny leśne. – Mając na uwadze 
bezpieczeństwo osób wypo-

czywających nad jeziorem 
Ukiel, wprowadzono dodat-
kowo wspólny patrol z poli-
cją, który będzie pełnił służ-
by w  tym rejonie w  godz. 
popołudniowych i  nocnych 
– informuje Jarosław Lipiń-

ski, komendant Straży Miej-
skiej w Olsztynie. 

Natomiast zdaniem Pio-
tra Zabuskiego, komendanta 
Komendy Miejskiej Policji 
w Olszynie, priorytetowymi 
zadaniami w  bieżącym se-
zonie wakacyjnym 2019 bę-
dzie utrzymanie stałego bez-
pieczeństwa na osiedlach 
mieszkalnych i  w  miejscach 
przebywania turystów oraz 
wypoczynku mieszkańców 
Olsztyna. 

– W szczególności rejon 
Starego Miasta oraz teren re-
kreacyjny CRS Ukiel, gdzie 
będą dedykowane patro-
le piesze oraz obchód dziel-
nicowych. Równie ważnym 
zadaniem będzie zabezpie-
czenie miejsc, gdzie docho-
dzi najczęściej do potrąceń 
oraz innych zdarzeń drogo-
wych z  udziałem pieszych 
i  rowerzystów. Nasze służ-
by kryminalne będą sta-
rać się eliminować z  rynku 
jak największą ilość środ-
ków odurzających (narkoty-
ków, dopalaczy) oraz zwal-
czać dotkliwą przestępczość 
oszustw kryminalnych i go-
spodarczych – zapewnia ko-
mendant Zabuski. 

Krzysztof Szymański
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MIESZKANIA BEZ 
KREDYTU HIPOTECZNEGO
Oferuje je Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORMORAN" w formule lokatorskiego pra-
wa do lokalu. Rozwiązanie proponowane przez Spółdzielnię jest szansą dla osób, 
którym marzy się własne mieszkanie, a które nie mają zdolności kredytowej i nie 
mogą osobiście zaciągnąć kredytu hipotecznego.
 

Warunkiem uzy-
skania prawa do lo-
kalu mieszkalnego 
jest wniesienie 30% 
planowanego kosz-
tu mieszkania i zobo-
wiązanie się do spłaty 
w  okresie 30-letnim 
kredytu zaciągnięte-
go prze Spółdzielnię 
na pokrycie pozo-
stałych 70% kosztów 
budowy danego 
mieszkania. 

Nowe Osiedle 
„Kormoran" doce-
lowo będzie pięknie 
położonym, cichym 
zespołem sześciu 
budynków przy nowej ul. 
Warmińskiej w  Dywitach 
niedaleko jeziora, z  zago-
spodarowaną przestrzenią 
rekreacyjną, placem zabaw 
wśród zieleni osiedlowej. 
Ponadto mieszkańcy osiedla 
będą mieli do dyspozycji 255 

miejsc parkingowych usytu-
owanych, podobnie jak ruch 
samochodowy, po obwodzie 
osiedla. 

Obecnie rozpoczynana 
jest realizacja dwóch budyn-
ków mieszkalnych wieloro-
dzinnych nr 5 i 6, w których 

będą po 22 mieszkania o po-
wierzchni użytkowej od 37 
do 61 m2 z planowanym za-
kończeniem robót:
– budynek nr 5 w IV kwartale 
2020 roku.
– budynek nr 6 w I kwartale 
2021 roku. 

Serdecznie zapraszamy do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej 
"KORMORAN" w Olsztynie, ul. Okulickiego 5, tel. 89 541 80 00, 

www.smkormoran.olsztyn.pl. 

Drogowe absurdy
Jak wiesz, Jacku, nie posiadam prawa jazdy, ale jestem użytkownikiem dróg nie tylko jako pieszy czy rowerzysta, ale także jako pasażer. Dlatego jadąc samochodem, 
nie muszę skupiać się na wykonywanych manewrach i mogę obserwować wszystko, co się dzieje dookoła. A dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Większość kierowców 
skoncentrowanych jest wyłącznie na jeździe i mało to ich interesuje. Pewnymi spostrzeżeniami chciałbym się z Tobą, Jacku, podzielić.

Zauważyłem wśród nie-
których olsztyńskich kierow-
ców, chociaż podejrzewam, 
że Olsztyn nie jest tu wyjąt-
kiem, dziwny nawyk. Im czę-
ściej temu się przyglądam, 
to zauważam, że coraz bar-
dziej jest nagminny. Na od-
cinkach pomiędzy światłami, 
mistrzowie kierownicy, czu-
jąc moc silników w  swoich 
samochodach, starają się wy-
minąć wszystkie samocho-
dy, które są przed nimi. Efekt 
przeważnie jest taki, że i tak 
spotykamy się przy kolejnym 
czerwonym świetle. Jazda 
w godzinach szczytu ma bo-
wiem swoje prawa. Ulica to 
nie tor wyścigowy. Takie po-
stępowanie jest charaktery-

styczne głównie wśród mło-
dych kierowców bmw i audi. 
Czy tu chodzi o jakąś sporto-
wą żyłkę, adrenalinę? Bo na-
wet jak zdążą minąć kolejne 
czerwone światło, to wyro-
bić się na następną zmianę 
świateł już nie mają szans. Na 
całej trasie, np. z centrum do 
Jarot, jest to zysk rządu 2-3 
minut. Taka szybka zmia-
na pasa, często bez sygnali-
zacji, stwarza duże zagroże-
nie. Stąd biorą się stłuczki, 
których nie raz byłem świad-
kiem. Czy Ty, Jacku, też czu-
jesz się w  swoim aucie jak 
w bolidzie formuły 1? 

Kolejna sprawa wiąże się 
także z  jazdą samochodem, 
chociaż bardziej z  kontro-

lą prędkości. Na trasie Olsz-
tyn-Warszawa (której jestem 
częstym użytkownikiem), 
przed Płońskiem są trzy od-
cinkowe pomiary prędkości. 
Stosunkowo krótkie, bo 1-2 
kilometrowe, ale w  bliskiej 
odległości od siebie. Cieka-
wostką dla mnie jest umiej-
scowienie tych pomiarów. 
Wszystkie trzy są umiejsco-
wione na odcinkach, gdzie 
nie ma żadnych zabudowań, 
skrzyżowań czy chociażby 
stacji benzynowych. Szczere 
pole lub las. Mało tego, po-
miary zaczynają się, kiedy 
kończą się przydrożne bu-
dynki i trwają do momentu, 
aż pojawią się kolejne. Mo-
że czegoś nie rozumiem, ale 

po co ograniczenia prędko-
ści w  miejscach, gdzie nie 
ma żadnego zagrożenia? 
Przejazd przez kolejne wio-
ski nie jest już tak monito-
rowany. Te trzy pomiary, je-
den po drugim, ewidentnie 
wskazują, że chodzi o  zła-
panie kierowców na prze-
kroczeniu prędkości. Te-
ren niezabudowany, więc 

to ograniczenie wymyślo-
no specjalnie w  takim wła-
śnie celu. Oczywiście wcze-
śniej (zgodnie z przepisami) 
są tablice informujące o po-
miarze, ale pewnie zawsze 
kogoś się złapie i  parę gro-
szy wpadnie do budżetu. 
Czy nie lepiej dokonywać 
pomiarów prędkości w bar-
dziej sensownych miejscach, 

gdzie spełniałyby one swoją 
prewencyjną rolę? Zwłasz-
cza, że są aplikacje do za-
instalowania w  telefonach, 
które informują kierowców, 
nie tylko o odcinkowych po-
miarach prędkości, ale tak-
że o  rozmieszczonych na 
drogach patrolach policji  
drogowej. 

Andrzej Zb. Brzozowski

Głupie nawyki
Nie spodziewałem się, Andrzeju, że ty niezmotoryzowany obywatel zwracasz uwa-
gę na to, co się dzieje na ulicach i drogach. Nie ciesz się, ale na początku zgodzę 
się z tobą, że ludzka głupota nie zna granic, a drogowe absurdy mamy co krok.

Najpierw o  mistrzach 
kierownicy. Olsztyn jest spe-
cyficznym miastem. Mamy 
tyle sygnalizacji świetlnych, 
że kierowcom trudno jechać 
i dlatego na jezdni często od-
bywa się wyścig F1, to tylko 
dlatego, żeby zdążyć na zie-
lonym przejechać jak naj-
więcej skrzyżowań. Niestety 
to jest marzenie ściętej gło-
wy i  czy jedzie szybko z  pi-
skiem opon czy wolno, trze-
ba 2-3 minuty czekać na 
zmianę świateł. Między in-
nymi dlatego takie utrud-
nienia występują, bo drogo-
wcy idą na rękę pieszym i na 
każdym skrzyżowaniu mon-
tują sygnalizację świetlną, 
a oczywiście przy okazji pa-
sy dla pieszych. Moim zda-
niem powinny one być tylko 
przy głównych skrzyżowa-

niach, bo nie ma dużej róż-
nicy czy idziemy po chodni-
ku z lewej czy prawej strony 
jezdni. Co do szybkości, to 
nie zawsze jest tak, że ci któ-
rzy szybko ruszają, przekra-
czają dozwoloną szybkość. 
Kodeks nie precyzuje, ale 
wyraźnie mówi, że skrzyżo-
wanie powinno się opusz-
czać dosyć szybko, aby jak 
najwięcej pojazdów mogło 
przejechać.

Jeżeli chodzi o  odcin-
kowe pomiary szybkości, ja 
osobiście nie lubię tego, ale 
uważam, że bardzo spowal-
niają jazdę ścigantów, a  to 
jest bardzo ważne. Trze-
ba pamiętać, że na więk-
szości dróg poza obszarem 
zabudowanym dozwolona 
jest szybkość 90 km na go-
dzinę i  czasami ustawienie 

dopiero kilku bramek uczy 
kierowców poszanowania 
przepisów. Niestety, An-
drzeju. W  przyszłości bę-
dzie takich bramek więcej. 
Nie tylko one mierzą szyb-
kość, ale także zainstalowa-
ne tam kamery widzą, czy 
kierowcy mają zapięte pasy, 
a także przydatne są przy ła-
paniu przestępców. Jedziesz 
wolno, mandat ci nie grozi. 
Moim zdaniem głupotą pro-
wadzących pojazdy mecha-
niczne jest rozwijanie nie-
dozwolonych szybkości, 
a  dzięki tym urządzeniom, 
zamiast policyjnych patroli, 
w nocy czy w deszcz wystar-
czą kamery. Na drogach jest 
bezpieczniej. 

Jacek Panas   
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Jak Pawełek historie Olsztyna 
poznaje
Czerwiec był piękny i bardzo gorący. Tak sobie ułożyłem zajęcia w pracy i w domu, że udało mi się wygospodarować trochę czasu dla siebie. Oczywiście wolne chwile 
wykorzystałem na swoje ulubione przejażdżki rowerowe. Zwinąłem karimatę, śpiwór i swój malutki namiocik. Do plecaka włożyłem trochę prowiantu, wsiadłem na 
rower i pojechałem na dwudniową wycieczkę. Musiałem odpocząć od natłoku zajęć domowych i ciężkiej pracy niefizycznej, a raczej jeszcze bardziej męczącej, umy-
słowej. Tylko wsiadłem na rower, zapomniałem o wszystkim.

Chociaż na dwa dni 
chciałem się odciąć od domu, 
działki i pracy. Wybrałem tra-
sę na Szczytno, bo tam naj-
szybciej mogłem zjechać z as-
faltu i spokojnie pojeździć po 
leśnych i  śródpolnych dróż-
kach. Piękne tereny, ale bez 
większych historycznych pa-
miątek. Od Jacka Panasa wie-
działem, że dawni mieszkań-
cy Olsztyna raczej nie kąpali 
się w  jeziorze Skanda. Była 
tylko jedna dzika plaża. Nad 
brzegiem były pastwiska i łą-
ki. Po drugiej stronie drogi 
na Szczytno, tam gdzie teraz 
stoi maszt radiowo-telewi-
zyjny (jeden z  najwyższych 
w Polsce ma ponad 350 me-
trów), rozciągał się ogromny 
poligon wojskowy. Po wojnie 
przede wszystkim ćwiczyli 
na nim żołnierze z KBW. Była 
to formacja wojskowa utwo-
rzona 25 maja 1945 roku. 
Jej głównym zadaniem było 
zwalczanie reakcyjnego pod-
ziemia, ochrona granic i waż-
nych osobistości. Żołnierze 
brali, niestety, również udział 
w tłumieniu zamieszek i róż-
nego typu manifestacji. Mię-
dzy innymi tej wojskowej for-
macji władze państwa użyły 
do rozprawienia się z demon-
strantami w 1956 roku w Po-
znaniu. Żołnierzy można by-
ło poznać po granatowych 
otokach na czapkach. 

Koszary KBW 
w Olsztynie mieściły 
się w budynkach 
przy dawnej ulicy 
Pstrowskiego 
a przed wojną 
Mazurskiej. 
Wybudowane one 
zostały w 1913 roku 
na potrzeby 20 
Korpusu Artylerii 
Ciężkiej. 

Niemcy również ćwiczy-
li na poligonie na Pieczewie. 
Odbywały się tu nawet strze-
lania z  armat. Kiedy zlikwi-
dowano KBW, koszary prze-
jęła policja i  stacjonuje tam 
do dzisiaj.

Teraz po poligonie Sol-
zenberg, na którym kiedyś 
ćwiczyło wojsko najpierw 
niemieckie, a  potem pol-
skie, praktycznie nie ma śla-
du. Mieszkalna dzielnica, 
która tam powstała, nazywa 
się Pieczewo. Na pozostało-
ści poligonowych ziemnych 
schronów i  okopów można 
się jeszcze natknąć w  lasku 
koło masztu. 

Objechałem wkoło je-
zioro Skanda, minąłem wieś 
Szczęsne i  dotarłem do je-
ziora Linowskiego, nad któ-
rym urządziłem postój 
z  noclegiem. Z  mojego bi-
waku miałem widok na wieś 
Klewki i  na nowo wybudo-
wany przystanek kolejowy. 
Wieczorem patrząc na wi-
doczne wśród drzew zabu-
dowania zadzwoniłem do 
Jacka Panasa, który jest na-
szym redakcyjnym zbiera-
czem historycznych cieka-
wostek i poprosiłem go, aby 
mi coś ciekawego powie-
dział o Klewkach, bo z tego 
co zobaczyłem, ta miejsco-
wość pomału staje się chyba 
kolejną sypialnią Olsztyna. 

Oczywiście usłyszałem tra-
dycyjne: 

– Oj, Pawełku, ty mnie 
zamęczysz! – O  innych sło-
wach nie będę pisał. Nic mi 
przez telefon nie powiedział, 
ale obiecał coś ciekawego 
przysłać mailem. Rano gdy 
się obudziłem i zajrzałem do 
internetowej skrzynki w  te-
lefonie, materiał był. Oto, co 
o Klewkach napisał Jacek:

– Klewki to jedna ze star-
szych wsi pod Olsztynem. 
Stała się sławna za sprawą 
znanego polityka, który roz-
głaszał, że w  Klewkach byli 
przetrzymywani Talibowie 
i  prowadzono doświadcze-
nia z  groźną bronią biolo-
giczną. Badania paszy i  ho-
dowanych w  gospodarstwie 
zwierząt wykluczyły jakie-
kolwiek zagrożenie jakimiś 
chorobami czy zarazkami. 
Czego się nie robi dla sławy.

Ja byłem w  Klewkach 
w  latach 70., kiedy w  pięk-
nym renesansowym pa-
łacyku z  1801 roku swoje 
biura miał duży PGR. Budy-
nek usytuowany był w  par-
ku. Niestety dawne pałaco-
we wnętrza przerobiono 
pod potrzeby biur. Wieś by-
ła wtedy praktycznie już ty-
powym osiedlem pegeerow-
skim. Stały tam typowe dla 
tamtego okresu jednopię-
trowe wielorodzinne domy, 

a w pobliżu pałacu budynki 
inwentarskie, warsztaty, ma-
gazyny i stodoły. Z zabytków 
pamiętam kościół z XVI wie-
ku i pałac. 

Klewki założono w 1352 
roku na przesmyku między 
dwoma jeziorami Klebar-
skim i Linowskim nad stru-
gą łącząca te dwa akweny, 
w  miejscu gdzie prawdopo-
dobnie w  epoce kultury łu-
życkiej istniała jakaś osada. 
Pierwszym właścicielem no-
wo założonej wsi był rycerz 
Clauko von Hohenberg. Je-
go dobra wynosiły 40 łanów, 
czyli ponad 420 hektarów. 
Miał prawo założyć młyn, 
który zresztą powstał nie-
daleko jeziora Klebarskie-
go, nad strugą płynąca przez 
wieś. W miejscu tym później 
w  1852 roku dziedzic Kle-
wek Karl Lous założył mają-
tek ziemski Karlberk, który 
od 1950 nosi nazwę Wojtko-
wizna. W 1521 roku Klewki 
wizytował ówczesny admi-
nistrator Olsztyna Mikołaj 
Kopernik.

W  połowie XIX wieku 
w Klewkach było ponad 200 
mieszkańców, większość ka-
tolików mówiących po pol-
sku. W kościele kazania od-
bywały się po polsku, nawet 
mieszkańcy podpadli wła-
dzom pruskim za zorgani-
zowanie przez Pieniężnego 

patriotycznego spotkania. 
Niestety podczas plebiscy-
tu w  1920 roku za Polską 
opowiedziało się tylko 8  
mieszkańców.

W  1945 roku wyzwo-
liciele łaskawie obeszli się 
z wsią, pałacem i kościołem. 
Praktycznie nic nie zniszczy-
li, może dlatego, że majątek 
służył celom aprowizacyj-
nym. Po opuszczeniu Kle-
wek przez Rosjan pałac i zie-
mie użytkował PGR, aż do 
likwidacji. Teraz pałac jest 
ponownie w  prywatnych 

rękach. Pozdrawiam Jacek  
Panas.

Tyle o  Klewkach było 
w  mailu. Zwinąłem obóz. 
Obejrzałem to, co było do 
zobaczenia we wsi i  dróż-
kami wokół jeziora Klebar-
skiego przez Silice, gdzie 
jest most, po którym nad 
strugą płynie rzeczka (war-
to to zobaczyć) wróciłem do  
Olsztyna. 

Pawełek 

Koszary KBW w Olsztynie 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

Nauka przez zabawę 
– wakacje w Multicentrum
Wakacje dla wielu osób jawią się jako czas długo wyczekiwanego odpoczynku od 
codziennych obowiązków. To radosna wizja szczególnie dla dzieci, dla których lato 
jest pięknym i beztroskim momentem w roku. 

Jednak dzień bez kon-
kretnego scenariusza, jaki 
narzuca nam praca i  szko-
ła, może okazać się zgub-
ny. Upragniony urlop może 
niepostrzeżenie przerodzić 
się w  monotonną i  nudną 
egzystencję, podczas któ-
rej nie potrafimy dokonać 
nic konstruktywnego. Dla-
tego może warto nieco ina-
czej spojrzeć na wakacyjny 
czas i  odpowiednio go za-
planować? Przerwa od wy-
muszonego planu dnia jest 
idealnym sposobem na roz-
winięcie skrzydeł, zdobycie 
nowej wiedzy i umiejętności 
– niekoniecznie w takiej for-
mie, jak w tradycyjnym toku 
edukacyjnym.

Mogłoby się wydawać, 
że wakacje to nie jest odpo-
wiedni moment na naukę. 
Nic bardziej mylnego! Z każ-
dym kolejnym rokiem w Pol-
sce coraz więcej pojawia się 
ofert szkoleniowych kiero-
wanych zarówno dla doro-
słych, jak i  dzieci. Osoby, 
które postanowiły spędzić 
wolny czas w Olsztynie, po-

winny odwiedzić Multicen-
trum, filię Miejskiej Biblio-
teki Publicznej mieszczącą 
się przy ulicy Limanowskie-
go 8. To nie tylko placów-
ka, oferująca szeroką gamę 
zajęć i  warsztatów eduka-
cyjnych, ale przede wszyst-
kim przestrzeń inspirująca 
do odkrywania nowych ob-
szarów wiedzy, wykorzystu-
jąc przy tym narzędzia tech-
nologicznie zaawansowane. 

Przez lata funkcjonowa-
nia Multicentrum zaznaczy-
ło się w przestrzeni miejskiej 
jako multimedialna biblio-
teka, w  której odwiedzają-
cy mogą nabyć umiejętno-
ści pozwalające im w  pełni 
funkcjonować w  społeczeń-
stwie opartym na techni-
ce cyfrowej. Z  oferty tej fi-
lii MBP mogą korzystać 
wszystkie grupy wiekowe, 
uczestnicząc w  blokach te-
matycznych dostosowanych 
do ich potrzeb. Młodsi po-
znają świat nauki, techni-
ki i  sztuki poprzez program 
edukacyjny Multidzieci, 
w  którym wykorzystuje się 

m.in. klocki K’nex. Ponadto 
mogą wziąć udział w warsz-
tatach Multinauka, gdzie 
do dyspozycji mają genera-
tor słoneczny oraz wiatrowy 
czy przenośne laboratorium 
pomiarowe. Ciekawą formą 
spędzenia czasu w Multicen-
trum jest również konstru-
owanie modelu K’nec poka-
zującego świat automatyki 
i robotyki z możliwością ich 
programowania. Dla miło-
śników zaś sztuki i  muzyki 
biblioteka oferuje oddzielne 
bloki – Multisztuka i Multi-
muzyka z udziałem profesjo-
nalnych aplikacji kompute-
rowych.

W  wakacje Multicen-
trum proponuje dzieciom 
udział w  warsztatach odby-
wających się na pięciu modu-
łach: K’first, Multitechnika, 
Multimuzyka, Multisztuka, 
Multinauka. Szczegółowe in-
formacje o  funkcjonowaniu 
placówki dostępne są na stro-
nie www.multicentrum.net 
oraz www.mbp.olsztyn.pl.

Aleksandra Dobies

BARAN  21.03 – 20.04
Z każdej strony sypać się będą różnego ro-
dzaju propozycje. Może się nawet pojawić 
niespodziewana okazja miłego wyjazdu. Czy 
jednak tak do końca będzie to miły wyjazd, 

zależy tylko od Ciebie. 

BYK  21.04 – 20.05
W najbliższym czasie będzie Ci się żyło bar-
dzo przyjemnie. Nawiążesz kontakty, wy-
mienisz poglądy i  zdobędziesz ciekawe in-
formacje. Przydadzą się, jeśli szukasz nowej 

pracy albo dodatkowych dochodów. 

BLIŹNIĘTA  21.05 – 21.06
Czekają Cię niespodzianki w  kontaktach ze 
zwierzchnikami. Jeżeli ktoś zmieni nagle zda-
nie w  bardzo ważnej dla Ciebie sprawie, to 
zbytnio się tym nie przejmuj. Bardzo szybko 
wszystko wróci na pomyślne dla Ciebie tory. 

RAK  22.06 – 22.07 
Nadeszła pora, aby rozprawić się z komplek-
sami. Nagły przypływ życiowej odwagi i opty-
mizmu powinien Ci w tym pomóc. Wykorzy-
staj więc okazję i pokaż, kim naprawdę jesteś. 

Na początek wybierz się do fryzjera.    

LEW  23.07 – 23.08
Zdaj się na swoją intuicję i zmysł praktyczny. 
Sam przecież wiesz, czego najbardziej teraz 
potrzebujesz. Wypoczynku czy pieniędzy? 
A może uda się połączyć jedno i drugie? To 

byłby prawdziwy strzał w dychę!

PANNA  24.08 – 23.09
Wykorzystuj dobre chwile. Szykują się atrak-
cyjne imprezy oraz okazje zwiedzania wy-
jątkowo urokliwych miejsc. Przestań ciułać 
każdy grosz i zacznij wreszcie korzystać z ży-

cia. Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. 

WAGA  24.09 – 23.10
Przez przypadek możesz wpaść na trop ja-
kiejś większej afery. Zanim jednak zrobisz 
użytek ze swojej wiedzy, upewnij się dokład-
nie, komu to w rezultacie może zaszkodzić. 
Być może najbardziej Tobie. To byłby pech. 

SKORPION  24.10 – 22.11
Jeżeli nadal marzysz o  zmianach, to musisz 
zaczekać do końca miesiąca. Wtedy być mo-
że nadejdzie w końcu dobra passa. Gdyby tak 
się jednak nie stało, musisz poczekać kolejny 

miesiąc albo zmienić marzenia na realne. 

STRZELEC  23.11 – 21.12
Nadchodzą bardzo spokojne i  niestety mo-
notonne dni w  pracy. Nie mierzysz jednak 
zbyt wysoko, więc z łatwością osiągniesz za-
mierzone cele. Skoro uważasz, że najważ-
niejszy jest umiar i realizm, to mówisz i masz!

KOZIOROŻEC 22.12 – 20.01
Plany, co do których ogarniała Cię już nie-
pewność, zaczną się wreszcie realizować. Mu-
sisz jednak być ostrożny. Decyzji, które podej-
miesz, nie da się już niestety cofnąć. Czasami 
warto być przewidującym, a nawet nieufnym. 

WODNIK  21.01– 19.02
Jesteś w świetnej formie. Nie zaniedbuj jed-
nak aktywności fizycznej. Kontakt z  naturą 
dobrze Ci zrobi. Zafunduj sobie więcej słońca 
i ruchu. Pij soki i zioła zamiast mocnej kawy 

i herbaty. Alkohol oczywiście wykluczony!

RYBY  20.02 – 20.03
W  sprawach zawodowych może zacząć się 
jakiś umiarkowany ruch. Bądź czujny i  nie 
prześpij tego. To będzie także dobry mo-
ment na uporządkowanie wszelkich zaległo-
ści w życiu towarzyskim. Uważaj na wątrobę. 

HOROSKOP DLA WYBRANYCH
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Filmy i zdjęcia 
z drona w jakości 4K 
- inspekcje (anten, masztów, mostów, kominów, stanu 
pokrycia dachowego oraz miejsc ciężko dostępnych, itp.),
- nieruchomości (działki, domy, magazyny, hale, 
hotele, obiekty sportowe, osiedla, zdjęcia i film z lotu ptaka 
dla nadzoru technicznego inwestycji budowlanych)
- do celów reklamowych, promocyjnych do stron 
WWW, wyceny itp.,
- fotografie lotnicze, oględziny miejsc i obiektów 
z wysokości,
- montaż z podkładem muzycznym
- wystawiam fakturę VAT tel. 513 109 319

Stronę opracował: MR

Podział majątku 
po rozwodzie

Nikt tego wcześniej nie 
planuje i  nie przewiduje, 
ale... rozwody się zdarzają. 
Z tym wiążą się pewne pro-
cedury i kłopoty.

W  chwili rozwiązania 
małżeństwa mąż i  żona na-
dal są współwłaścicielami 
przedmiotów wchodzących 
w  skład ich majątku wspól-
nego. Aby każde mogło dys-
ponować pewną częścią te-
go majątku, konieczny jest 
jego podział. Są na to dwa 
sposoby. Można to zrobić 
w  drodze zgodnej umowy, 
albo też na drodze postępo-
wania sądowego. Oczywi-
ście to pierwsze jest meto-

dą szybszą i  tańszą. Jednak 
skonfliktowani małżonko-
wie bardzo często uważają, 
że jedynym możliwym spo-
sobem podziału majątku jest 
oddanie tej czynności w ręce 
sądu. Okazuje się, że wystar-
czy, aby taką decyzję podjęła 
jedna osoba. Wystarczy zło-
żyć stosowny wniosek oraz 
wnieść wymaganą opłatę. 
W  takim przypadku brak 
zgody drugiego małżonka 
nie ma żadnego znaczenia 
i  sąd może rozpocząć pro-
cedury.

Majątek wspólny, pod-
legający podziałowi, obej-
muje przede wszystkim 

przedmioty nabyte w czasie 
trwania małżeństwa, a  tak-
że pobrane wynagrodze-
nia za pracę, dochody z  in-
nej działalności zarobkowej, 
a  ponadto środki zgroma-
dzone na funduszach eme-
rytalnych. 

W  czasie podziału ma-
jątku wspólnego nie rozlicza 
się jednak posiadanych dłu-
gów! Mało kto wcześniej to 
przewiduje. Okazuje się, że 

hipoteka obciążająca nieru-
chomość staje się wówczas 
wielkim problemem. Jak po-
dzielić kredyt wzięty na 20 
lub 30 lat? Jeśli byli małżon-
kowie sami zgodnie nie po-
stanowią jak postąpić, wtedy 
znów wypada uruchomić są-
dowe procedury, by szukać 
porozumienia na drodze od-
rębnego postępowania. To 
nie jest ani łatwe, ani tanie.

Chronić dowód osobisty
Dowód osobisty to taki 

kawałek plastiku, który wy-
pada strzec jak oka w  gło-
wie. Dowodu w żadnym wy-
padku nie należy zostawiać 
w zastaw. Niestety, niekiedy 
kuszą nas tym w niektórych 
wypożyczalniach. Nie wolno 
też pozwalać, by ktoś skano-
wał dowód i nie wolno wysy-
łać nigdzie jego skanu. 

Dane z  dowodu może 
spisywać tylko policja i Straż 
Graniczna. Inni uprawnieni 
mogą tylko żądać jego oka-

zania, by sprawdzić, czy ktoś 
jest tym, za kogo się podaje. 
Tak jest na przykład w ban-
ku lub w firmie ubezpiecze-
niowej.

Gdy dowód zginie naj-
lepiej natychmiast go za-
strzec. Uczynić tak wypada 
nawet wówczas, gdy się od-
nalazł, bo nie wiadomo, do 
czego w  międzyczasie po-
służył. A  to wszystko po to, 
by po czasie nie obudzić się 
z cudzym kredytem do spła-
cenia.

Alimenty dorosłemu 
dziecku

Po uzyskaniu przez 
dziecko pełnoletności, ro-

dzic obciążony obowiąz-
kiem alimentacyjnym musi 

córce lub synowi kontynu-
ującemu kształcenie nadal 
płacić alimenty. Prawo bo-
wiem mówi, że potomka 
trzeba utrzymywać, do cza-
su aż sam będzie w  stanie 
na siebie zarobić. Bywa, że 
dwudziestolatek specjalnie 
nie stara się usamodzielnić 
i  nie podejmuje w  tym ce-
lu żadnych kroków. W takiej 

sytuacji rodzic może wystą-
pić do sądu o  obniżenie al-
bo całkowite zniesienie obo-
wiązku alimentacyjnego. 
Taka możliwość istnieje, 
gdy rodzic płacący alimenty 
udowodni, że nie jest w naj-
lepszej sytuacji materialnej 
lub ma na utrzymaniu jesz-
cze inne dzieci wymagające 
opieki i kształcenia.

Spadek do 
odrzucenia

Dorosły człowiek sam 
odpowiada za swoje długi. 
Jednak po jego śmierci ro-
dzina dłużnika może popaść 
w  różne tarapaty. Uchronić 
ją od tego może odrzucenie 
niepewnego, obarczonego 
długami spadku. Jednak – 
jak to w życiu bywa – sytu-
acje zdarzają się różne.

Dorosły syn nabrał po-
życzek. Jeśli założył rodzinę, 
spadek dziedziczy po nim żo-
na i dzieci. Gdyby był samot-
ny, dziedziczyli by to po nim 
rodzice. Wypada jednak za-
wsze pamiętać, że owe ewen-
tualne długi zawsze wchodzą 
w skład spadku. Trzeba wie-
dzieć, kiedy spadek odrzucić.

Starsza osoba zalega-
ła z opłatami za mieszkanie. 

Spadkobiercy, jeśli nie od-
rzucą spadku, muszą te dłu-
gi spłacić nawet wówczas, 
gdy nigdy z tego mieszkania 
nie korzystali.

Jeśli umiera rodzic po-
zbawiony władzy rodziciel-
skiej, to – niestety – dzie-
ci jego długi dziedziczą. Na 
szczęście istnieje możliwość 
odrzucenia spadku.

Przy odrzucaniu spad-
ku należy pamiętać o jeszcze 
jednej zależności. Jeśli z za-
dłużonego spadku po ojcu 
rezygnuje syn lub córka, to 
powinni oni spadek odrzu-
cić również w imieniu swych 
dzieci. Jednak jest jeden wa-
runek. Na to musi wyrazić 
zgodę sąd rodzinny. 
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Wakacje z OSiR-em

Rekreacja dla wszystkich 
bez względu na pogodę!
Wakacje już trwają a z pogodą niestety bywa różnie. Warto więc zajrzeć na stronę internetową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, bo można tam znaleźć wiele 
propozycji dla dzieci i młodzieży na słoneczną i deszczową pogodę!

Imprezy sportowe:
OSiR proponuje miesz-

kańcom miasta i  jego go-
ściom szeroki wachlarz 
możliwości aktywnego wy-
poczynku. Zacznijmy od te-
go, że w  ciągu najbliższych 
dwóch miesięcy na obiek-
tach OSiR odbędzie się wie-
le imprez sportowych, któ-
re można będzie oglądać na 
żywo. Już w  dniach 5-7 lip-
ca w  olsztyńskiej Aquasfe-
rze odbędą się mistrzostwa 
Polski juniorów młodszych 
w  pływaniu. Zawodnicy 
z  Warmii i  Mazur w  tej ka-
tegorii wiekowej są napraw-
dę mocni. Z  kolei 28 lip-
ca to czas dla rowerzystów. 
Tego dnia odbędzie się cy-
kliczny maraton rowerowy 
MTB. Na początku sierp-
nia, a  dokładnie trzeciego 
dnia miesiąca, odbędzie się 
II Aquathlon Ukiel Olsztyn 
Memoriał Magdaleny Miel-
nik (połączony z  mistrzo-
stwami Olsztyna w  pływa-
niu długodystansowym na 
wodach otwartych). Nato-
miast 24 i 25 sierpnia w CRS 
Ukiel zostanie rozegrany II 
Ogólnopolski Turniej Siat-
kówki Plażowej. 

Oferta na wakacje:
Przez lipiec i  sierpień 

olsztynianie mogą korzystać 
z wakacyjnej oferty. Do dys-
pozycji pozostaje oczywiście 
basen Aquasfera oraz wypo-
życzalnie sprzętu wodne-
go i sportowego w Centrum 
Rekreacyjno-Sportowym 
Ukiel. Do dyspozycji odda-
ne są rowery wodne (w tym 
pięcioosobowe – nowość!), 
łódki wiosłowe, kajaki jed-
no i dwuosobowe, żaglówki, 
łodzie Omega, skutery wod-

ne, deski SUP, deski z  ża-
glem, kitesurfing. Można też 
skorzystać z  rowerów tury-
stycznych, łyżworolek, kij-
ków nordic walking czy ze-
stawów do gier na plaży. 

Zajęcia sportowe:
Przez okres letni funk-

cjonuje również Strefa 
Sportu i  Rekreacji dla dzie-
ci i  młodzieży w  Uranii, sa-
la sportowa przy ul. Ma-
riańskiej, dwa skateparki: 
w  CRS Ukiel i  w  parku im. 
J. Kusocińskiego czy bo-
isko piłkarskie przy ul. Je-
ziołowicza (gdzie odbywa-
ją się turnieje piłki nożnej). 
Warto wspomnieć również 
o nowościach OSiR dla dzie-
ci: zajęcia squasha z instruk-
torem, na które zaprasza-
my dzieci i młodzież do CRS 
Ukiel przy ul. Olimpijskiej 
(w każdy poniedziałek i pią-
tek o godzinie 09.30). Od 15 
lipca Strefa Sportu i  Rekre-
acji w  Uranii wzbogaci się 
o  dodatkową propozycję: 
zajęcia judo z  instruktorem 
wg programu UKEMI JU-
DO – czyli szkoła bezpiecz-
nego upadania. 

Podczas wakacyjnych 
dni OSiR serdecznie zapra-
sza również do korzysta-
nia z  kąpielisk strzeżonych 
w CRS Ukiel. Można też ko-
rzystać z obiektów przy Sło-
necznej Polanie i nad jezio-
rem Skanda. 

– Zależy nam, aby dzie-
ci, które pozostają w Olsz-
tynie na czas wakacji, nie 
siedziały w  domu przed 
komputerem, telewizorem 
czy telefonem – przekonu-
je Beata Kardynał-Stawic-
ka, koordynator promocji 
Ośrodka Sportu i  Rekre-
acji w Olsztynie. – Z całego 
serca zachęcamy, aby spę-
dziły ten wyjątkowy czas 
w  sposób ciekawy, aktyw-
ny, może dzięki naszym 
staraniom odkryją w  so-
bie pasję do uprawiania 
nieznanej sobie wcześniej 
dyscypliny sportu? Ma-
my w  swojej ofercie pro-
pozycje naprawdę bardzo 
interesujące: szermierkę, 
squasha, judo, tenisa sto-
łowego, siatkówkę plażo-
wą, zajęcia AQUA KIDS na 
basenie czy zajęcia desko-
rolki. Jestem przekonana, 

że każdy może znaleźć dla 
siebie coś nie tylko intere-
sującego, ale i nowego! 

Grafik zajęć sportowo-re-
kreacyjnych znajduje się na 
stronie: www.osir.olsztyn.pl.

A  oto oferta OSiR dla 
dzieci i młodzieży w skrócie:

Poniedziałki:
– Strefa Sportu i Rekreacji 

(m.in. tenis stołowy, uniho-
kej, gry planszowe, badmin-
ton, piłka nożna, strefa gier 
planszowych i  malowanek) 
– HWS Urania (5 zł/osoba), 
w godzinach od 10 do 14, 

– zajęcia judo z  instruk-
torem od 15 lipca do 12 
sierpnia, w  godzinach: 10, 
11, 12, 13 w  ramach strefy 
w Uranii,

– zajęcia squasha dla 
dzieci od 5 roku życia, 10 zł/
godzina, CRS Ukiel przy ul. 
Olimpijskiej, 

– zajęcia z podstaw szer-
mierki – 1-12 lipca o godzi-
nie 11, hala sportowa przy ul. 
Mariańskiej, dzieci w wieku 
7-12 lat, zajęcia nieodpłatne, 

– Akademia deskorolki 
od godziny 13, skatepark CRS 
Ukiel, zajęcia nieodpłatne,

– doskonalenie pływa-
nia z  Mastersami w  godzi-
nach od 18 do 19, w  ce-
nie biletu wstępu na basen, 
Aquasfera.

Wtorki:
– zajęcia z podstaw szer-

mierki – 1-12 lipca o  go-
dzinie 11, hala sportowa 
przy ul. Mariańskiej, dzie-
ci w  wieku 7-12 lat, zajęcia 
nieodpłatne, 

– turnieje piłki nożnej g. 
10-14, nieodpłatnie, boisko 
przy ul. Jeziołowicza,

- siatkówka plażowa g. 
10-12, CRS Ukiel ul. Olimpij-
ska 1, hala do siatkówki pla-
żowej, zajęcia nieodpłatne, 

Środy:
– siatkówka plażowa g. 

10-12, CRS Ukiel ul. Olimpij-
ska 1, hala do siatkówki pla-
żowej, zajęcia nieodpłatne, 

– zajęcia z podstaw szer-
mierki – 1-12 lipca o  go-
dzinie 11, hala sportowa 
przy ul. Mariańskiej, dzie-
ci w  wieku 7-12 lat, zajęcia 
nieodpłatne, 

– gimnastyka na plaży 
dla dzieci g. 11-13, „Aktyw-
ny czas” Magdaleny Przybo-
rowskiej-Świderskiej, CRS 
Ukiel boisko do koszykówki 
przy plaży nr 1,

– akademia deskorolki od 
godziny 13, skatepark CRS 
Ukiel, zajęcia nieodpłatne,

Czwartki:
– Strefa Sportu i Rekreacji 

(m.in. tenis stołowy, uniho-
kej, gry planszowe, badmin-
ton, piłka nożna, strefa gier 
planszowych i  malowanek) 
– HWS Urania (5 zł/osoba), 
w godzinach od 10 do 14, 

– zajęcia judo z  instruk-
torem od 15 lipca do 12 

sierpnia, w  godzinach: 10, 
11, 12, 13 w  ramach strefy 
w Uranii,

– zajęcia z podstaw szer-
mierki – 1-12 lipca o godzi-
nie 11, hala sportowa przy ul. 
Mariańskiej, dzieci w wieku 
7-12 lat, zajęcia nieodpłatne, 

– doskonalenie pływa-
nia z  Mastersami w  godzi-
nach od 18 do 19, w  ce-
nie biletu wstępu na basen, 
Aquasfera,

Piątki:
– zajęcia squasha dla 

dzieci od 5 roku życia, 10 zł/
godzina, CRS Ukiel przy ul. 
Olimpijskiej, 

– zajęcia z podstaw szer-
mierki – 1-12 lipca o godzi-
nie 11, hala sportowa przy ul. 
Mariańskiej, dzieci w wieku 
7-12 lat, zajęcia nieodpłatne, 

– zajęcia AQUA KIDS 
od 10 roku życia, rezerwa-
cja tel. 509-418-298, w cenie 
biletu wstępu, Aquasfera, g. 
10.50-11.30,

– gimnastyka na plaży 
dla dzieci g. 11-13, „Aktyw-
ny czas” Magdaleny Przybo-
rowskiej-Świderskiej, CRS 
Ukiel boisko do koszykówki 
przy plaży nr 1,

– Akademia deskorol-
ki od godziny 13, skatepark 
CRS Ukiel, zajęcia nieod-
płatne,

Partnerami oferty wa-
kacyjnej OSiR są: UKE-
MI – szkoła bezpiecznego 
upadania, Uczniowski Klub 
Sportowy Riposta Olsztyn, 
Piotr Kania – instruktor squ-
asha, Akademia Siatkówki 
Kurian.

Wszelkie informacje doty-
czące atrakcji oraz imprez 

letnich znajdą Państwo 
na: www.osir.olsztyn.pl.
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Klasa dekarska czeka na Ciebie!
Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie uruchomił nowy kierunek – Dekarz, pracownik młodociany. To świetna propozycja dla tych, którzy szukają pewnej pracy i bar-
dzo dobrych zarobków. Zajęcia prowadzone będą w ramach 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia. Każdy uczeń może liczyć na zapłatę za praktyki, a przyjezdni uzyskają 
dopłatę do bursy.

Kim jest dekarz?
Dekarz to rzemieśl-

nik zajmujący się kryciem 
i  naprawą dachów prze-
znaczonymi do tego ma-
teriałami (między innymi 
dachówkami, blachą, pa-
pą, łupkiem czy strzechą). 
W  zależności od wykorzy-
stywanych materiałów do 
budowy dachu dekarstwo 
można podzielić na specja-
lizacje:

1.  Ciesielstwo  – zwią-
zane jest z  obróbką drew-
na. W  odróżnieniu od sto-
larza, cieśla wykonuje duże 
elementy konstrukcyjne 
budynków. Są to szalunki 
i  stemplowania, konstruk-
cje wieńcowe, więźby da-
chowe, okna i  drzwi, a  na-
wet tarasy.

2.  Dekarstwo  – specjali-
zacja ta określa rzemieślnika 

zajmującego się kryciem da-
chów różnymi materiałami, 
ich konserwacją i  naprawą, 
a także montażem okien da-
chowych, wyłazów, świetli-
ków oraz urządzeń służących 
do odprowadzania wody 
z powierzchni dachu. Dekarz 
wykonuje także poszycie pod 
pokrycie dachowe.

3.  Blacharstwo  – wią-
że się z  obróbką i  kształto-
waniem elementów z  bla-
chy (pokryć dachowych, 
obróbek dekarskich, syste-
mów orynnowania czy też 
okładzin elewacyjnych). 
Konstruowanie poszycia 
z  różnych rodzajów blach 
szlachetnych (między in-
nymi miedzianych, cynko-
wo-tytanowych) to szczyt 
umiejętności dekarskich, 
często z pogranicza metalo-
plastyki.

Jak zostać 
dekarzem?
Krok 1: Rozpocznij edu-

kację w  Szkole Branżowej 
I Stopnia w klasie dekarskiej.

Krok 2: Podejmij prakty-
ki zawodowe i staż w firmie 
dekarskiej.

Krok 3: Zdaj egzamin za-
wodowy teoretyczny oraz 
praktyczny i otrzymaj prawo 
wykonywania zawodu oraz 
tytuł Czeladnika Dekarstwa.

Krok 4: Zdobywaj do-
świadczenie, bierz udział 
w szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe.

Dla kogo 
jest zawód dekarz?
1. Dekarz musi być osobą 

wszechstronną. Nie tylko do-
brym fachowcem i rzemieśl-
nikiem w  swojej branży, ale 

przede wszystkim musi my-
śleć i być odpowiedzialny.

2. Dekarze pracują ja-
ko fachowcy do konkretne-
go zlecenia, czyli wykonują 
wolny zawód.

3. Praca wymaga cią-
głego podnoszenia swoich 
kwalifikacji. Branża budow-
lana wciąż się rozwija: po-
jawiają się nowe materiały 
oraz technologie do ich za-
stosowania. Co ważne, do 
otrzymywania korzystnych 
zleceń nie wystarczy podsta-
wowa wiedza i umiejętności 
zdobyte w szkole.

4. Wykonywanie da-
chu jest nie tylko pracą rze-
mieślniczą. Często balan-
suje na granicy artyzmu. 
5. Dekarze pracują na wy-
sokości – jeśli nie masz lęku 
wysokości, to może być ide-
alna praca dla Ciebie.

REKLAMA


