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OLSZTYN I OKOLICE

Dzień Absolwenta 
UWM 2019
Dorocznym zwyczajem Stowarzyszenie 
Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego zaprosiło absolwentów UWM oraz 
poprzednich uczelni WSR, ART i WSP na uroczy-
ste obchody Dnia Absolwenta.

Spotkanie odbyło się 
w sobotę, 14 września a tra-
dycyjnie rozpoczęło się 
na prowadzącej do jezio-
ra Kortowskiego Promena-
dzie Absolwentów. Przed 
obeliskiem poświęconym 
pamięci absolwentów i pra-
cowników naukowych uni-
wersytetu oraz poprzedza-
jących go uczelni złożono 
kwiaty i  zapalono znicze. 
Następnie w  auli im. prof. 
Kotera odbyło się spotkanie 
z władzami uczelni. Zostało 
ono poprzedzone koncer-
tem Akademickiej Orkie-
stry Dętej, która gra w Kor-
towie już od 10 lat. 

W  uroczystościach 
uczestniczyli absolwenci, 
którzy w  tym dniu wyzna-
czyli sobie jubileuszowe 
spotkania swych roczników, 
mieszkańcy Olsztyna zwią-
zani z  kortowską uczelnią 
oraz absolwenci – członko-
wie Stowarzyszenia, którzy 
na stałe związali się z  na-
szym miastem. 

Podczas spotkania prezes 
Stowarzyszenia Absolwen-
tów UWM dr. Bolesław Pi-
larek nawiązał do Jubileuszu 
XXX-lecia Stowarzyszenia. 
Zebrani wysłuchali też oko-
licznościowego wystąpienia 
rektora prof. Ryszarda Gó-
reckiego. Święto Absolwen-
tów było okazją do podzię-
kowania za pracę na rzecz 
Stowarzyszenia i  Fundacji 
im. M. Oczapowskiego. Wrę-
czono okolicznościowe od-
znaki. Najstarsi uczestnicy 
spotkania, obchodzący złoty 
jubileusz ukończenia uczelni, 
zostali uhonorowani Złotymi 
Dyplomami oraz odnowie-
niem dyplomów ukończenia 
studiów.

W  spotkaniu uczestni-
czył wieloletni rektor kor-
towskiej uczelni, współ-
twórca Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego 
prof. Tadeusz Krzymowski. 
Jego wystąpienie zebrani 
przyjęli owacją na stojąco. 

Mirosław Rogalski

Odpowie za 
nieobyczajne czyny
Rodzice pomogli policji namierzyć mężczyznę, który obnażał się w sąsiedztwie placów zabaw 
i szkół.

– Spotkany jakiś czas te-
mu w sytuacji jednoznacznej 
w  śmietniku przy placu za-
baw z bawiącymi się dziećmi, 
uciekł po reakcji Panów któ-
rzy remontowali blok. Spra-
wa zgłoszona do spółdzielni. 
Dziś niestety miała powtór-
ka z rozrywki. I miałem po-
znać tego Pana osobiście 
w  identycznej sytuacji (...) 
CHCIAŁBYM UCZULIĆ 

WSZYSTKICH NA WŁA-
SNE DZIECI JAK I SAME-
GO SIEBIE. Nie wiadomo 
do czego jest zdolny, tym bar-
dziej że on twierdzi że to jest 
jego odruch/nawyk. Sprawa 
została po raz kolejny zgło-
szona jednakże uważajcie jak 
spotkacie tego osobnika!” – 
czytamy w poście opubliko-
wanym na jednym z  portali 
społecznościowych.

Wpis został zilustrowa-
ny zdjęciami mężczyzny 
chodzącego z reklamówka-
mi. Rodzice zgłosili sprawę 
na policję. 

– W  mediach społecz-
nościowych pojawiał się wi-
zerunek osoby, która mia-
ła się obnażać w  miejscach 
publicznych w okolicy olsz-
tyńskich Jarot. Policjanci 
przyjęli formalne zgłosze-
nie od mężczyzny, który, 
jak twierdzi, był świadkiem 
nieobyczajnego zachowa-
nia w miejscu publicznym. 
Po tej informacji policjanci 
dzielnicowi, a  także z  pio-
nu prewencji podczas co-
dziennej służby skupieni 
byli na ujawnieniu, a  na-
stępnie zatrzymaniu podej-
rzanej osoby – mówi Rafał 
Prokopczyk, rzecznik pra-
sowy Komendy Miejskiej 
Policji w Olsztynie.

Po kilku dniach podej-
rzany mężczyzna został po-
nownie zauważony przy jed-
nej ze szkół w pobliżu osiedla 
Jaroty. Informację tą świa-
dek zdarzenia natychmiast 
przekazał oficerowi dyżur-
nemu KMP w  Olsztynie, 

który na miejsce w poszuki-
waniu podejrzanego wysłał 
policyjnych wywiadowców. 
Ci przeszukali teren olsztyń-
skich Jarot, nie napotyka-
jąc nikogo odpowiadającego 
wizerunkowi przekazanemu 
przez zgłaszającego inter-
wencję mężczyzny. 

– Policjanci nie dali za 
wygraną i  rozszerzyli swo-
je działania na teren całego 
miasta. Po trzech godzinach 
od zgłoszenia podejrzany 
mężczyzna został zauważo-
ny, a następnie zatrzymany 
na terenie Starego Miasta 
– mówi Prokopczyk. – Jak 
ustalili policjanci, 57-latek, 
po tym jak został zauwa-
żony, w  chwili gdy popeł-
niał wykroczenie, natych-
miast uciekł z tego miejsca, 
wsiadł w  przypadkowy au-
tobus i  wysiadł w  rejonie 
właśnie Starego Miasta.

Funkcjonariusze dopro-
wadzili 57-latka do Wydzia-
łu Prewencji Komendy Miej-
skiej Policji w  Olsztynie, 
gdzie został on przesłuchany 
i  przedstawiono mu zarzut 
z  art. 140 Kodeksu wykro-
czeń – nieobyczajny wybryk. 

– 57-latek w trakcie prze-
słuchania przyznał się do za-
rzucanego mu czynu. Po-
licjanci przeprowadzający 
z  podejrzewanym mężczy-
zną czynności zdecydowali, 
aby o karze i dalszych losach 
zatrzymanego zdecydował 
sąd. W tej sprawie skierowa-
ny został wniosek o  ukara-
nie – informuje Prokopczyk.
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WYLICZENIE WYSOKOŚCI 
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK
L.p. Nazwa sołectwa Liczba 

ludności 
na dzień 
30.06.2019

Kwota 
funduszu 
sołeckiego na 
2020 rok

1 Barkweda 193 19 117,45

2 Brąswałd 401 29 235,58

3 Bukwałd 327 25 635,86

4 Dąbrówka Wielka 250 21 890,21

5 Dywity 2996 48 644,90

6 Frączki 285 23 592,78

7 Gady 396 28 992,36

8 Gradki 194 19 166,09

9 Kieźliny 1248 48 644,90

10 Ługwałd 576 37 748,44

11 Nowe Włóki 229 20 868,66

12 Redykajny 85 13 863,80

13 Rozgity 106 14 885,34

14 Różnowo 1493 48 644,90

15 Sętal 334 25 976,38

16 Słupy 807 48 644,90

17 Spręcowo 560 36 970,12

18 Tuławki 542 36 094,52

19 Wadąg 357 27 095,21

20 Myki-Zalbki 313 24 954,83

 Ogółem 11692 600 667,23

Premia na inwestycje dla 
sołectw gminy Dywity!
Wrzesień to ważny czas w 20 sołectwach gminy Dywity. Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy 
decydują na co przeznaczyć rekordowy Fundusz Sołecki na 2020 rok, który wynosi 600 tysięcy 
złotych. I tutaj pojawiła się nowość! Wójt Daniel Zadworny zdecydował, że sołectwa, które więk-
szość środków Funduszu Sołeckiego przeznaczą na inwestycje, otrzymają dodatkowe środki z bu-
dżetu gminy. – Premia na inwestycje może wynieść nawet 200 procent kwoty przeznaczonej przez 
dane sołectwo na wydatki inwestycyjne – mówi wójt Daniel Zadworny. 

– Zasada jest taka, je-
śli łączny udział procen-
towy wydatków przezna-
czonych na infrastrukturę 
w  stosunku do wszystkich 
wydatków danego sołectwa 
wyniesie od 50 do 60 pro-
cent, to gmina dołoży 100 
procent dofinansowania 
przedsięwzięcia – wyjaśnia 
wójt Daniel Zadworny. – Je-
śli mieszkańcy zdecydują, 
że chcą przeznaczyć ponad 
60 procent Funduszu So-
łeckiego na inwestycje, to 
gmina dołoży 200 procent 
dofinansowania. 

Bardziej obrazowo, jeśli 
sołectwo ma 40 tys. zł Fun-
duszu Sołeckiego i  zdecy-

duje się przeznaczyć powy-
żej 24 tysięcy złotych np. 
na oświetlenie czy budowę 
chodnika, to gmina dofi-
nansuje to przedsięwzięcie 
dodatkowo kwotą 48 tys. zł 
z budżetu. 

– Chcemy premiować in-
westowanie w  infrastruktu-

rę wiejską – mówi wójt Da-
niel Zadworny. – Dodatkowe 
wsparcie ze strony gminy dla 
Funduszu Sołeckiego to dość 
nowatorski pomysł w regio-
nie, a  nawet i  kraju. Mamy 
nadzieję, że się sprawdzi. 

Sołtysi są zadowoleni 
z nowego pomysłu wójta. 

– Jestem szczęśliwa! To 
super pomysł i  duża szan-
sa, że uda się zrobić coś 
więcej w  naszych małych 
miejscowościach – mówi 
Bogumiła Brewka, sołtys 
Bukwałdu. 

Jeśli pomysł się przyj-
mie i  sołectwa podczas ze-
brań wiejskich zdecydują 
się przeznaczyć ponad po-
łowę środków na inwesty-
cję, to na wsie może trafić 
dodatkowe kilkaset tysięcy 
złotych na budowę chod-
ników, oświetlenie uliczne, 
doposażenie placów zabaw, 
modernizacje świetlic wiej-
skich czy zagospodarowa-
nie terenów sołeckich. 

Inwestycja oświatowa z Dywit 
w pierwszej 6. konkursu 

„Modernizacja roku”!
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w  Dywitach z  budową obserwatorium astronomicznego 
w  pierwszej szóstce ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku i  Budowa XXI wieku”! 
Uroczysta gala i ogłoszenie wyników tego prestiżowego konkursu odbyło się w czwartek 5 wrze-
śnia na Zamku Królewskim w  Warszawie. Dyplom i  nominację finałową odebrał Waldemar 
Szydlik, sekretarz gminy Dywity.

– To spore wyróżnie-
nie tym bardziej, że do 
konkursu zgłoszono 510 
obiektów z  całej Pol-
ski, a  nominację do fina-
łu otrzymały 82 obiekty 
w  14 kategoriach – mó-
wi Waldemar Szydlik. – 
My znaleźliśmy się w  fi-
nałowej szóstce kategorii 
„Obiekty szkolnictwa”. 
Warto podkreślić, że 
z Warmii i Mazur w fina-
le był tylko jeszcze obiekt 
z Olecka.

„Modernizacja Roku 
i  Budowa XXI wieku” to 
najbardziej prestiżowy 
w  Polsce konkurs, któ-

ry promuje i  wyróżnia 
najciekawsze dokonania 

polskich budowlańców 
w  zakresie moderniza-

cji, remontów, renowa-
cji czy adaptacji. Orga-
nizatorem konkursu jest 
Stowarzyszenie Ochrony 
Narodowego Dziedzic-
twa Materialnego. Warto 
wspomnieć, że trzy lata 
temu w  najlepszej piąt-
ce konkursu znalazł się 
zmodernizowany stadion 
w Dywitach, a siedem lat 
temu wyróżnienie w  fi-
nale otrzymała zrewita-
lizowana zabytkowa Sto-
doła w  Dywitach, gdzie 
funkcjonuje targowisko 
wiejskie. 

Spotkanie w strefie 
dla przedsiębiorców
Wójt Daniel Zadworny i  Zarząd Warmińsko-
Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA 
serdecznie zapraszają przedsiębiorców z gminy 
Dywity na spotkanie informacyjne na temat 
możliwości wsparcia inwestycji w  ramach 
Polskiej Strefy Inwestycji.

Podczas spotkania omó-
wione zostaną nowe, bar-
dziej korzystne zasady 
i kryteria przydzielania naj-
wyższej w  skali kraju po-
mocy publicznej w  formie 
zwolnienia z  podatku do-
chodowego – nawet do 70% 
wartości inwestycji.

Spotkanie odbędzie 
się we wtorek 24 września 
o  godz. 13.00 w  Gminnej 
Strefie Przedsiębiorczości 
(budynek firmy CS BUD).

Prosimy o  potwierdze-
nie uczestnictwa do dn. 20 
września na adres e-mail: 
informacja@ugdywity.pl

Aktualnie przedsiębior-
cy mogą korzystać z  po-
mocy publicznej oferowa-
nej przez specjalne strefy 
ekonomiczne na terenie ca-
łej Polski (również na te-
renach będących własno-

ścią przedsiębiorstw, np. 
w  aktualnie funkcjonują-
cym zakładzie), a nie jak do 
tej pory wyłącznie na nie-
ruchomościach objętych 
granicami specjalnej stre-
fy ekonomicznej. Inwesty-
cja może, ale nie musi być 
związana z  utworzeniem 
nowego przedsiębiorstwa.

– Wspólnie z Warmiń-
sko-Mazurską Strefą Eko-
nomiczną zapraszamy 
do naszej Gminnej Stre-
fy Przedsiębiorczości, któ-
ra się ładnie rozwija, ale 
boryka się z kłopotem do-
brego włączenia do DK51, 
które chcemy wypracować 
wspólnie i we współpracy 
z  zarządcą DK51, czyli Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Olsz-
tynie – mówi wójt Daniel 
Zadworny.
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Kochane, Kochani!
Chciałabym dla Was wszystkich Polski naszych marzeń. Polski, w której 
nikt nie jest wykluczony, w której kobiety cieszą się pełnią swoich praw, 
tak jak przystało na Europejki. Chciałabym kraju z nowoczesną szkołą 
i sprawnym systemem ochrony zdrowia. Chcę Polski, w której najważ-
niejszym prawem jest Konstytucja, a nie kościelne doktryny.

W naszym, olsztyńskim 
okręgu wyborczym, jestem 
jedną z  niewielu kandy-
datek, która otwarcie mó-
wi o  prawach reproduk-
cyjnych kobiet i  świeckim 
państwie. O  prawie do su-
werennej decyzji kobie-
ty o  kontynuowaniu ciąży, 
o dostępie do nowoczesnej, 
refundowanej antykoncep-

cji, do nieobciążonej reli-
gijnymi dogmatami eduka-
cji seksualnej, o  dostępie 
do refundowanego zabiegu 
in vitro, wreszcie o  prawie 
do godnej opieki w okresie 
ciąży i porodu oraz o żłob-
kach dla wszystkich dzie-
ci. Pryncypialnie odnoszę 
się też do rozdziału pań-
stwa i  kościoła. Świeckie 

państwo to zniesienie klau-
zuli sumienia, wycofanie 
religii ze szkół, zlikwido-
wanie Funduszu Kościelne-
go i opodatkowanie księży. 
W tych sprawach nigdy nie 
ustąpię i zawsze możecie na 
mnie liczyć. Dawałam temu 
wyraz już wielokrotnie. 

Nie zawiodę Was!

Publikacja sfinansowana przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

Naprawimy to razem!
• Uzdrowienie systemu ochrony zdrowia

— Leki na receptę po 5 złotych
— Kolejka do lekarza specjalisty nie dłuższa niż 30 dni
— Refundacja leczenia ciężkich chorób przez NFZ w za-
kresie ogólnie przyjętym w państwach UE
— Geriatra w każdym szpitalu i powiecie
— Zwiększenie liczby lekarzy o ponad 50 tysięcy w cią-
gu najbliższych 6 lat
— 6,8% PKB na opiekę zdrowotną do 2022 roku 

• Prawa kobiet
— Prawo kobiety do podejmowania suwerennych decy-
zji dotyczących  planowania rodziny.
— Refundowana antykoncepcja (w tym prawo do awa-
ryjnej antykoncepcji 

"
dzień po")

— Równa reprezentacja płci w zarządzaniu w sektorze 
publicznym
— Miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka

• Nowoczesna szkoła
— Współczesne, innowacyjne sposoby nauczania
— Język angielski zamiast lekcji religii
— Dostosowana do wieku edukacja seksualna
— Cyfrowe klasy
— Godne pensje nauczycieli

• Świeckie państwo
— Wycofanie religii ze szkół
— Zniesienie klauzuli sumienia
— Likwidacja Funduszu Kościelnego/ograniczenie in-
nych, corocznych, wielomiliardowych danin państwa na 
kościół katolicki
— Kasy fiskalne dla księży

Konstytucja to nie tylko dosyć abstrakcyjne artyku-
ły, dające prawicowym politykom czy Trybunałowi 
Konstytucyjnemu możliwość bardzo dowolnej in-
terpretacji w  neoliberalno-wyznaniowym duchu, 
ale również jednoznaczne prospołeczne i proświec-
kie zapisy, które nigdy po jej wejściu w  życie nie 
były jednak stosowane. Nadszedł już czas żeby 
ustawę zasadniczą naszego kraju - po dwudziestu 
dwóch latach od jej przyjęcia w referendum - wresz-
cie traktować poważnie i  stosować w  całości! 
Gwarantuje to jedynie Lewica.

Wielu z  nas obecnych na Czarnych Protestach 
i  Strajkach Kobiet pamięta doskonale płomienne 
zapewnienia polityków obecnej Koalicji 
Obywatelskiej o poparciu dla praw kobiet, chęci li-
beralizacji ustawy antyaborcyjnej, ograniczenia 
przytłaczającej roli kościoła katolickiego w  życiu 
publicznym. Dziś, po raz kolejny przekonujemy się, 
ile warte są te platformiano-nowoczesne obietnice.

Walka trwa! Nie dla piekła kobiet!
W Sejmie będę walczyła o zliberalizowanie obecnie 
obowiązującej ustawy antyaborcyjnej.

Małgorzata Matuszewska-Boruc.  KONSEKWENTNA W WALCE O PRAWA KOBIET!

• Olsztyńska aktywistka 
społeczna, polityk

• Bezkompromisowa 
obrończyni praw kobiet

• Zwolenniczka świec-
kiego państwa

Wielokrotnie wystę-
powała w  obronie praw 
reprodukcyjnych kobiet, 
osób niepełnosprawnych 
i  ich rodzin oraz senio-
rów. Pomysłodawczyni 

wprowadzenia darmo-
wych biletów dla pracow-
ników socjalnych w  Olsz-
tynie. Jedna z  inicjatorów 
zakończonej sukcesem 
obrony olsztyńskiej ulicy 

Dąbrowszczaków. Udało 
jej się również przekonać 
radę miasta do zaakcep-
towania listy zasłużonych 
kobiet, proponowanych 
na patronki olsztyńskich 

ulic. Z  wykształcenia pe-
dagog, obecnie na eme-
ryturze. W wolnym czasie 
czyta książki, pielęgnu-
je działkę i  słucha muzyki 
rockowej. 

Małgorzata Matuszewska-Boruc kandyduje do Sejmu w okręgu 35 
z drugiego miejsca na liście nr 3 Lewicy - KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
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Przyjdź z dzieckiem do biblioteki 
i odbierz Wyprawkę Czytelniczą
Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania 
wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i  dobrze rozwiniętą 
wyobraźnię. 

Ważną rolę w  kształto-
waniu Małego Czytelnika 
odgrywa biblioteka: uczy go 
samodzielności, podejmo-
wania pierwszych własnych 
wyborów, rozwija myślenie 
oraz nawyk czytania i  po-
głębiania wiedzy. Bibliote-
ka to miejsce, gdzie rodzic 
wspólnie z dzieckiem może 
spędzić czas w sposób twór-
czy oraz przeżyć nową, fan-
tastyczną przygodę z wypo-
życzoną książką. A wszystko 
to za darmo!

Miejska Bibliote-
ka Publiczna w  Olszty-
nie chciałaby, aby jednym 
z  tych ważnych doświad-
czeń w  dzieciństwie były 

pierwsze wizyty w  biblio-
tece. Dlatego przygotowa-
ła prawdziwą gratkę dla 
najmłodszych miłośników 
książek i ich rodziców w ra-
mach ogólnopolskiej kam-
panii „Mała książka – wiel-
ki człowiek”. 

Zasady kampanii „Mała 
książka – Wielki Człowiek” 
są bardzo podobne do tych 
z  poprzedniej edycji. Każ-
de dziecko (ur. w  latach 
2013-2016), które przyj-
dzie do jednej z 11 filii Miej-
skiej Biblioteki Publicz-
nej w  Olsztynie biorących 
udział w  projekcie, otrzy-
ma w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, a w niej:

• książkę, dostoso-
waną pod względem for-
my i  treści do potrzeb 
przedszkolaka i  spełnia-
jącą najwyższe standar-
dy w  projektowaniu pięk-
nych i mądrych książek dla 
najmłodszych; 

• broszurę dla ro-
dziców, która przypomi-
na o korzyściach wynikają-
cych z czytania;

• Kartę Małego 
Czytelnika do zbierania 
naklejek.

Za każdą wizytę w  bi-
bliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbio-
ru dziecięcego, Mały Czy-

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

WAŻNA INFORMACJA! 
Dziecko, które odebra-

ło wyprawkę w  poprzed-
niej edycji, może ponow-
nie przystąpić do projektu 
i  odebrać nową (inną niż 
poprzednio) książkę. 

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

Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny! 

150. urodziny „Społem”
W Olsztynie pierwszy sklep PSS Społem został otwarty w 1945 roku na 
rogu ulic 1 Maja i Mrongowiusza. Dziś to kilkadziesiąt placówek.

Pierwsze stowarzysze-
nie spożywców powołane 
zostało do życia w Warsza-
wie w 1869 roku. Natomiast 
na Warmii i  Mazurach już 
w  pierwszych dniach po 
wyzwoleniu – 15 maja 1945 
roku – rozpoczęła działal-
ność Spółdzielnia Spożyw-
ców „Mazur”. 

– Pierwszy sklep o  tej 
samej nazwie rozpoczęła 18 
maja przy rogu ulic 1 Maja 
i Mrongowiusza – mówi Sta-

nisław Tunkiewicz, prezes 
PSS Społem w Olsztynie.

Pierwszą kierowniczką 
tego sklepu była Stanisła-
wa Pupik-Pejchert. 

– Na otwarcie sklepu 
otrzymałam następujący 
towar: 15 kg fasoli, parę 
butelek octu, trochę tyto-
niu luzem, wiadro – około 
10 kg masła, parę paczek 
zapałek i herbaty i 5 kała-
marzy atramentu – wspo-
minała kierowniczka.

Dziś olsztyńskie PSS 
Społem to 40 sklepów na 
terenie Olsztyna, Mrągo-
wa, Kętrzyna i  Szczytna. 
To także 2 piekarnie i 1 pie-
karnio-ciastkarnia. Łącznie 
spółdzielnia zatrudnia 573 
osoby. – W ciągu ostatnich 
20 lat oddaliśmy do użyt-
ku 24 nowe sklepy – mówi 
prezes Tunkiewicz. – To, co 
nas wyróżnia od konkuren-
cji to na pewno jakość ob-
sługi klientów.

Stanisław Tunkiewicz, prezes PSS Społem (w środku)

Drogowcy oddali 
ważną drogę
Oddany do ruchu został nowo wybudowany odcinek drogi krajowej nr 53 
od węzła Pieczewo do Klewek.

Odcinek drogi krajo-
wej nr 53 od węzła Pie-
czewo do Klewek stano-
wi element budowy węzła 
Pieczewo, zrealizowane-
go na podstawie aneksu 
do umowy na budowę ob-
wodnicy Olsztyna w  cią-
gu drogi ekspresowej S51. 
Szczegółowy zakres zada-
nia objął budowę 8 łącznic 
węzła o  łącznej długości 
2,5 km oraz odcinka drogi 
krajowej nr 53 o  długości 
około 2,3 km od węzła Pie-
czewo do istniejącej drogi 
krajowej 53, stanowiącej 
obwodnicę miejscowości 
Szczęsne. W  ramach tego 
zadania powstały 2 obiek-
ty mostowe, w  tym jeden 
w ciągu nowego przebiegu 
DK53 i jeden w ciągu dro-
gi powiatowej, rondo tur-
binowe na połączeniu ist-
niejącej DK53 z  nowym 
przebiegiem DK53 oraz 
drogi zbiorcze i  dojazdo-

we zapewniające połącze-
nie z siecią dróg lokalnych 
o łącznej długości 1,3 km. 
Koszt realizacji tego zada-
nia to 97,2 mln zł. Odda-
nie do użytku odcinka dro-
gi krajowej nr 53 od węzła 
Pieczewo do Klewek koń-
czy budowę obwodnicy 
Olsztyna. 

Od tej chwili węzeł Pie-
czewo będzie obsługiwał 
już wszystkie kierunki, po-

zwalając na wjazd na ob-
wodnicę także z  kierunku 
Szczytna. 

Jednocześnie nowo 
wybudowany odcinek 
drogi krajowej nr 53, peł-
niąc funkcję obwodni-
cy Szczęsnego, odciąży 
tę miejscowość i  popra-
wi bezpieczeństwo w  ru-
chu oraz komfort życia 
mieszkańców.
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Dom to nie tylko budynek, ale całe 
otoczenie, w którym funkcjonujemy
Renata Śliwka jest Warmiaczką mieszkającą w pobliżu Olsztyna. Ma wiele pasji. Znajomi twierdzą że jej pasją jest Warmia. Coś w tym jest, każde jej 
hobby związane jest z naszym regionem. Kiedyś interesowała się turystyką, dzisiaj woli pozostać w domu, bo jak sama mówi, tutaj nie musi wypoczy-
wać. Z turystycznych zamiłowań pozostało jeżdżenie na odpusty, czyli kiermasy na Warmii (gdyby miała lepsze zdrowie poszłaby z łosierą). W wol-
nych chwilach przeszukuje archiwa w poszukiwaniu informacji o Warmii i Warmiakach, a także haftuje. Dzięki tej drugiej pasji poznała wiele osób, 
z którymi od lat utrzymuje dobre kontakty.

Pani Renato, jest Pani 
Warmiaczką.

Tak, niedawno w  ar-
chiwum wyczytałam, że 
po warmińsku mówiło się 
Warmijka. Był Warmiok 
i  Warmijka. Bardzo mi się 
te określenia podobają.

Co to dla Pani oznacza?
To znaczy, że jestem, 

byłam i  będę stąd. Na tej 
zasadzie, że szanuję prze-
szłość, jest ona źródłem 
obecnych działań. Oczywi-
ście odczuwam wpływ oto-
czenia czy współczesnej 
kultury, ale również przy-
należę do warmińskiej tra-
dycji. Stare i nowe jest po-
łączone w jedno.

Pani urodziła się tutaj, 
w Szczęsnym?

Nie, nie urodziłam się 
tutaj, ale na Warmii. Nieda-
leko stąd urodziła się moja 
mama. Nie jest to mój dom 
rodzinny, rodzice w  latach 
60. budowali go z ruin.

Rozmawiając z  War-
miakami i  Mazurami, do-
wiedziałem się, że z  po-
wodu innej narodowości 
spotykały ich nieprzyjem-
ności. Czy Pani też się ze-
tknęła z tym problemem?

Tak, oczywiście. 
W  szkole podstawowej 
jeszcze w  latach 70. to by-
ło widoczne. Potem to się 
zmieniło. Zresztą więk-
szość Warmiaków wyjecha-
ła. Obecnie z kolei widzi się 
odwrotną tendencję. Jest 
poszanowanie tubylczych 
pozostałości.

W  jaki sposób pielę-
gnuje Pani warmińskość?

Przez szanowanie te-
go, co stare. Przez dbałość 
o  stare cmentarze, o  ogro-
dy i  podwórka. Warmiń-
skie domy były otoczone 
ogrodami. Muszą tu rosnąć 
kwiaty: bzy, floksy, piwo-
nie, dalie. Nie może to być 
ogródek według dzisiej-
szych schematów. W moim 

ogrodzie rosną też drzewa 
owocowe. Dom to nie jest 
tylko budynek, ale również 
całe otoczenie, wszystko, 
co jest dookoła i co jest po-
trzebne do życia, co się ko-
jarzy z  funkcjonowaniem 
człowieka. Potrzebujemy 
owoców, zieleni, powie-
trza. Musimy dbać o zieleń, 
o ogrody, warzywa i owoce.

Nie wyrzucam starych 
przedmiotów codziennego 
użytku, daję im drugie ży-
cie. Zbieram też stare prze-
pisy kulinarne, piekę trady-
cyjne kuchy, gotuję zupy 
warzywne o  słodko-kwa-
śnym smaku. Notuję dawne 
powiedzonka i przysłowia.

Czy w tych stronach są 
jeszcze Warmiacy?

Są, ale jest ich obecnie 
niewielu. Większość wyje-
chała, głównie w  latach 70. 
i 80. XX wieku. Wielu umar-
ło, bo jest to już starsze poko-
lenie. Jest to przykre. Ci, któ-
rzy zostali, kochają tą ziemię, 
swoje domy, rodzinne stro-
ny. Jesteśmy tu i teraz. A dla-
czego mamy wyjeżdżać? 

Na stole rozłożyła Pani 
różne skarby. Czy sama je 
Pani zrobiła?

Tak, sama zrobiłam. Jest 
to jedna z moich pasji. Ro-
bię obrusy, serwetki, biżu-
terię. Kiedyś robiłam tylko 
na drutach, a  potem sama 
się uczyłam innych aktyw-

ności. Haftowałam przez 
całą zimę. Kolorowe wy-
konuje się w miarę szybko. 
Wyższa szkoła jazdy to ha-
fty białe. Ścieg jest tak drob-
ny, że bez lupy nie da się 
tego zrobić, dlatego ich zro-
bienie zajmuje dużo czasu.

Na Warmii się wyszywa-
ło. W każdym domu kobie-
ty zajmowały się robótkami. 
Dzieła się już zdążyły ponisz-
czyć, dlatego postanowiłam 
je odświeżyć. Zbieram sta-
re wzory od tutejszych star-
szych pań i robię kopie.

Poza tym tkam na ramie. 
Wykonuję też gobeliny me-
todą ręczną. Ich tworzenie 
jest bardzo czasochłonne.

Czy hafty warmiń-
skie różnią się czymś od 
mazurskich?

Mazury znajdowały się 
daleko od szlaków handlo-
wy, w  związku z  tym nie 
było takiego wyboru kolo-
rów nici. Stąd te hafty prze-
ważnie były niebieskie, nie 
tak kolorowe. Na Warmii 
dostępność kolorów była 
większa, bo tędy przecho-
dziły szlaki handlowe i  ła-
twiej było je zakupić. Kupcy 
przywozili też nici. Hafto-
wano, szydełkowano, wy-
szywano w kolorze.

Kto Panią uczył haftu?
Nie pamiętam, byłam 

dzieckiem. Wraz z  sąsiad-
ką haftowałyśmy w  kolo-

rze. Pamiętam, że w  domu 
też były hafty, więc mama 
też się tym zajmowała, tyl-
ko nie miała wiele czasu. 

Co Pani później robi 
z tymi haftami?

Na razie zostawiam so-
bie. Czasami daję w prezen-
cie. Obecnie nie ma zbyt du-
żego zainteresowania. Byłam 
nawet na jarmarku, ale nic nie 
sprzedałam. Haft jest cięż-
ki do wyprasowania. Trzeba 
to robić na wilgotno z lewej 
strony rozciągając i  tkaninę 
i wzór. Nikomu się nie chce.

Ozdoby też Pani robi?
Tak, od czasu do cza-

su. Aniołki ze wstążek czy 

laleczki na drutach. Kora-
le ze sznurka. W  tej chwi-
li nie mogę robić, bo nie 
ma odpowiedniego sznur-
ka – musi być mięciusień-
ka nitka. Czasami daję je 
komuś w  prezencie, albo 
wymieniam.

Co dla Pani oznacza 
hobby?

Miałam różne pasje. Te-
raz są to haft i śledzenie in-
formacji historycznych na 
temat Warmii, które mo-
nitoruję w archiwum. Czy-
tam i  nadal uzupełniam li-
teraturę na półce książek 
dotyczących naszej War-
mii. Wcześniej była to tu-
rystyka. Jeździłam po Pol-
sce, zwiedzałam. Pływałam 
łodzią po jeziorach. Zi-
mą biegałam na nartach 
po okolicy. Lubiłam spo-
tkania towarzyskie. Ale od 
pewnego czasu wolę zo-
stać w  domu. Doszłam do 
wniosku, że wyjazdy nie 
są mi potrzebne, aby się 
spełniać. Naprawdę czu-
ję się dobrze w  moim do-
mu, zawsze mam tu co ro-
bić i czuję, że tu jest moje 
miejsce. A  niedzielne wy-
jazdy na Msze święte odpu-
stowe (kiermasy) pozwa-
lają na poznanie nie tylko 
kościołów, ale i okolicy.

Młodsze pokolenia 
Warmiaków kultywują 
tradycję?

Myślę, że tradycja 
schodzi na bok. Zawsze 
jest zachwyt nad tym, co 
nowoczesne. Nie ma takie-
go indywidualizmu w tym 
podejściu, jest trend że-
by stopić się w masę. Mło-
dy człowiek chce się wy-
różniać, ale nie tak, jak 
starsi. Umiłowanie ro-
dzinnej ziemi kojarzy się 
młodej osobie ze starszym 
pokoleniem.

Smutne jest to, że lu-
dzie nie znają historii swo-
jego rodu i  regionu w  któ-
rym mieszkają. Chroni się 
dzieci przed tragicznymi 
wiadomościami. Teraz py-
tają mnie jak to było w cza-
sie wojny. A  pojęcia nie 
mam, przecież mnie wte-
dy nie było. Ale jak mama 
mi opowiadała, to czy ja 
chciałam słuchać o wojnie? 
Wcale nie, mnie to nie ob-
chodziło. W szkole historia 
była smętnym przedmio-
tem, i tyle dat do zapamię-
tania... Teraz by mnie to 
interesowało, ale czy czło-
wiek w młodości o tym my-
ślał? Do wielu spraw dojrze-
wa się z wiekiem.

Marcin Cichy

Renata Śliwka jest Warmiaczką i pielęgnuje warmińskie dziedzictwo
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Promenada 
szczęścia
Czytelnicy na pewno zauważyli, że na łamach naszej gazety problem 
ulicy Partyzantów był poruszany już wtedy, kiedy trwała jej przebudo-
wa. Ja zwracałem uwagę, że zorganizowanie ruchu tylko jednym pasem 
spowoduje olbrzymie korki i  praktycznie nieprzejezdność tej bardzo 
ważnej w naszym mieście arterii. Niestety nie pomyliłem się! Piękna na-
wierzchnia, mnóstwo oznaczeń poziomych i  znaków drogowych, spe-
cjalne drogi dla autobusów i rowerzystów, równe chodniki dla pieszych 
i co z tego, kiedy w godzinach szczytu, gdy każdy kierowca szybko chce 
dojechać do miejsca przeznaczenia, pokonanie tej ulicy pochłania sporo 
cennego czasu. 

Lepiej czasami jechać 
wąskimi uliczkami lub po 
dalekich objazdach, aby 
szybciej dotrzeć do celu. 
Przecież nie o  to chodziło. 
Miała to być droga, której 
zadaniem miało być odcią-
żenie centrum miasta i uła-
twienie przejazdu. 

Z nowej ulicy Partyzan-
tów mogą się cieszyć tylko 
kierowcy MPK. Mają luz 
blues! Często z uśmiechem 
patrzą na kierowców stoją-
cych w korku od ulicy 1 Ma-
ja do ronda Bema. Czy o to 
chodziło projektantom? 
Owszem wieczorem ta uli-
ca staje się piękną promena-
dą, ale w ciągu dnia to droga 
przez mękę. Ktoś stworzył 
wspaniały komunikacyj-
ny bubel. Czy w  Olszty-
nie nie ma organizacji któ-
ra zajmuje się organizacją 
ruchu? To przecież od niej 
zależy płynność przejazdu. 

Kierowcy do tej organiza-
cji ruchu z czasem się przy-
zwyczają i będą chwalić, tak 
jak chwalą złorzecząc ulicę 
Pieniężnego.

Ale co tam! Najważ-
niejsze, że nowa inwe-
stycja powstała i  moż-
na się pochwalić nową 
promenadą szczęścia. 
Moim zdaniem, a  czę-
sto poruszam się au-
tem po ulicach miasta, 
wystarczy zlikwidować 
buspasy i  przejezd-
ność ulicy się poprawi. 
Autobusom to nie za-
szkodzi, bo linii prze-
biegających po ulicy 
Partyzantów jest ma-
ło, a  do tego i  tak jak 
się kończą buspasy, to 
nie mogą się włączyć 
do ruchu, bo po pro-
stu ulica jest zabloko-
wana na całej długości. 
Mam jeszcze jeden po-

mysł. Można tej ulicy uni-
kać, wtedy nie będzie na 
pewno korków i chyba o to 
chodzi drogowcom!

Jacek Panas

Jeszcze się taki 
nie urodził...
Cytat w tytule pasuje jak ulał do opisywanego przez Ciebie, Jacku, pro-
blemu. Bo z  tego, co czytam w  Twoim felietonie, przejezdność ulicą 
Partyzantów urasta do największych bolączek komunikacyjnych w na-
szym mieście. Chyba jednak trochę przesadzasz. 

Korki, najczęściej 
w  godzinach szczytu, są 
zmorą na wszystkich uli-
cach w  centrum Olszty-
na. Nie tylko na tych głów-
nych, bo wielu kierowców 
kombinuje jak je ominąć 
różnymi objazdami. Do-
chodzi do tego brak miejsc 
parkingowych, auta stoją 
w bocznych uliczkach, czę-
sto zawężając jezdnię. Do-
chodzi do tego, że chcąc 
zaparkować, trzeba kilka 
razy objechać ulicę w  kół-

ko, co powoduje dodatko-
we utrudnienia. 

Z  tego co, Jacku, pi-
szesz, można wysnuć wnio-
sek, że osoby projektujące 
przebudowę ulic, nie mają 
żadnego pojęcia o  tym, ja-
kie rozwiązanie jest najlep-
sze, a  może nawet pewne 
rzeczy robią specjalnie, aby 
utrudnić kierowcom życie. 

Niestety, centrum Olszty-
na charakteryzuje się starą, 
w  dużej części zabytkową 
zabudową i większości ulic 
nie da się poszerzyć. Że-
by nimi w ogóle można by-
ło się poruszać, muszą być 
jednokierunkowe. 

Brak buspasów spo-
wodowałby jeszcze więk-
sze problemy. Dojeżdżające 
i  ruszające z  przystanków 
autobusy, przemieszczające 
się w pasie drogowym z in-
nymi użytkownikami ru-

chu, torowałyby drogę in-
nym pojazdom. Jak tego 
wszystkiego uniknąć?

W niektórych miastach, 
chociaż częściej w Europie 
niż u nas, istnieje całkowi-
ty zakaz ruchu pojazdów 
w  centrum miast. Ale do 
tego potrzebne są parkingi 
na obrzeżach lub piętrowe 
usytuowane nieco bliżej. 

Była taka szansa, w  miej-
scu dawnego kina Koper-
nik. Były podobno nawet 
takie rozważania, ale stało 
się inaczej. Lepszej lokali-
zacji takiego parkingu już 
chyba nie będzie. Dlatego 
m.in. parking w Aurze jest 
przez większość dnia za-
pchany. Dłuższy postój jed-
nak dużo kosztuje, ale jest 
coś za coś. 

Nie wszyscy wszakże, 
z różnych względów, muszą 
poruszać się po centrum sa-
mochodem. Do ratusza czy 
na starówkę można prze-
cież dojechać tramwajem. 
Śródmieście Olsztyna nie 
zajmuje specjalnie dużej 
przestrzeni i poruszanie się 
po nim pieszo nie zabie-
ra zbyt wiele czasu. Wiem, 
że czasami samochód jest 
niezbędny. Ale przecież nie 
zawsze?

Osobna sprawa to ścież-
ki rowerowe. Zauważyłem, 
Jacku, że nie lubisz zbytnio 
rowerzystów. A przecież je-
żeli ktoś porusza się rowe-
rem i  to specjalną ścież-
ką, to w  centrum jeździ 
mniej samochodów. A o to 
przecież w  tym wszystkim 
chodzi. 

Jak na razie, jedyny sku-
teczny sposób na uniknię-
cie korków w  Olsztynie, 
to załatwianie wszystkich  
spraw przed godzinami 
szczytu. Wielu moich zna-
jomych tak właśnie robi. 
A  co będzie, jak wszyscy 
wpadną na ten pomysł?

Andrzej Zb. Brzozowski

rys.  Zbigniew Piszczako
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Granie to praca, którą kocham
Zbigniew Siwek – olsztyński muzyk, kompozytor i aranżer. Założyciel i lider zespołu Zbigi Band z którym zdobył I nagrodę na festiwalu „Złota 
Tarka 2000” i m.in. otwierał koncert Billa Evansa w naszym kraju. Zespół ma na swoim koncie współpracę z Ryszardem Rynkowskim, Markiem 
Bałatą, Dorotą Miśkiewicz, Bogusławem Mecem. Nagrali też wspólną płytę z Andrzejem Dąbrowskim. Jako saksofonista grał z orkiestrą Warmińsko-
Mazurskiej Filharmonii. Od kilku lat gra z gitarzystą Jarosławem Śpiewankiewiczem w duecie Sax and Guitar Cafe. 

Czy niektóre instru-
menty, podobnie jak nie-
które samochody, są bar-
dziej męskie?

Naturalnie, dlate-
go gram na saksofonie te-
norowym, a  nie na alcie 
(śmiech). Tenor kojarzy mi 
się z takim facetem, którym 
być może chciałbym być… 
a może jestem (śmiech). 

Kiedy więc w  Twoim 
muzycznym życiu pojawił 
się saksofon?

Nie wiem, czy o  tym 
warto mówić, ale pierw-
szym instrumentem był 
akordeon. Miałem wtedy 
ok. 6 lat. Zaliczyłem nawet 
jakieś ognisko muzyczne. 
Potem było granie pod gru-
szą. Na imprezach rodzin-
nych (i  nie tylko) rodzice 
sobie o  tym przypominali 
i musiałem iść po akordeon. 
Nienawidziłem tego. Sakso-
fon pojawił się w 17-18 ro-
ku życia. W szkole muzycz-
nej uczyłem się i grałem na 
oboju. Aplikatura była po-
dobna, a  w  młodym wieku 
gra na większości podob-
nych instrumentów nie sta-
nowi żadnego problemu. 
Tak więc saksofon poja-
wił się w sposób naturalny, 
chociaż nauczyciel trochę 
się czepiał, żeby jednak pil-
nować oboju. 

Dziewczyny chy-
ba jednak bardziej lubią 
perkusistów?

Może i  lubią. Ja grałem 
też trochę na basie, jeśli o to 
chodzi, było nieźle. Na sak-
sofon, pod tym względem, 
też nie narzekam (śmiech).

Z  wykształcenia mu-
zycznego jesteś oboistą, 
a  nie jest to przecież ła-
twy instrument, lubisz 
wyzwania?

Kiedy jesteś młody, nie 
zastanawiasz się nad tym, 
co jest łatwe, a  co trudne. 
W młodym wieku wszystko 
łatwo przychodzi. Jak już 
mówiłem, rodzice chcie-
li abym grał na akordeonie. 
Ponieważ moja siostra była 
już 2 lata wcześniej w szko-
le muzycznej, wiedziała ja-

ki był wtedy stosunek do 
akordeonu, dlatego zapi-
sała mnie na obój, prze-
ciw zamierzeniom rodzi-
ców. Powiedziała, że nie ma 
miejsc na akordeon, dlate-
go jestem na oboju. Rodzi-
ce jakoś to przeżyli. Malut-
kie oszustwo nikomu nie 
zaszkodziło. A dla mnie faj-
nie, że tak się stało. 

Zbigi Band to Twoje 
najbardziej znane muzycz-
ne dziecko, trudno jest 
chyba dzisiaj utrzymać ta-
ki zespół?

Parę rzeczy złożyło się 
na to, że obecnie nie wy-
gląda to tak, jak wyglą-
dało wcześniej. Choroba 
i śmierć mojej żony spowo-
dowała, że zespół zszedł na 
drugi plan. Nie zajmowa-
łem się tym, nie odbierałem 
telefonów, przestałem o  to 
dbać, nie byłem dostępny 
i, jak to się mówi, stado się 
rozpierzchło. Mamy jeszcze 
jakieś propozycje, zespół 
istnieje, nie zakończyliśmy 
oficjalnie działalności, ale 
ja już przy tym nie chodzę. 
Robię teraz inne rzeczy.

Nie masz wrażenia, 
że olsztyńscy animato-
rzy kultury, za mało wy-
korzystywali potencjał 
twórczy drzemiący w Zbi-
gi Bandzie?

Był taki okres, że już 
miałem dosyć grania 
w  Olsztynie. Tak dużo te-
go było na początku. Poza 
tym, tu na miejscu, nie mo-
gliśmy doprosić się o gaże, 
które wypłacano nam gdzie 
indziej w  satysfakcjonują-
cej nas wysokości. Graliśmy 
dużo w Polsce, szczególnie 
w Warszawie. Nawet po kil-
ka razy w  tygodniu. Gra-
liśmy m.in. z  Ryszardem 
Rynkowskim, Markiem Ba-
łatą, Dorotą Miśkiewicz, 
Bogusławem Mecem. Na-
graliśmy płytę z Andrzejem 
Dąbrowskim. Pracowali-
śmy też nad własnym re-
pertuarem. Napisałem parę 
kawałków, komponował też 
Piotrek Woliński. Nie mieli-
śmy jednak ciśnienia na wy-
korzystywanie tego. 

Od paru lat grasz z  Ja-
rosławem Śpiewankiewi-
czem w  duecie Sax and 
Guitar Cafe, kto wpadł 
na pomysł połącze-
nia takich muzycznych 
indywidualności?

Kiedyś się po prostu do-
gadaliśmy. Zaczęliśmy od 
jakichś rockowych histo-
rii, ale nie bardzo nam to 
leżało. Nie pod względem 
trudności, ale słabo się to 
komponowało wspólnie. 
Przeszliśmy na taki fajny 
pop, fajny, lekki jazz, rytmy 
latino. Trochę bardziej am-
bitnie, niż pod publikę. 

Czy do grania jazzu 
trzeba muzycznie dojrzeć?

Tak jak do wszystkie-
go. Takie zapędy miałem 
już wcześniej. Chyba nawet 
bardziej kiedyś, niż teraz. 
Grałem nawet w takich ze-
społach stricte jazzowych. 
Teraz gramy dla szerokiej 
publiczności. Ładnie poda-
ny temat, potem oczywiście 
trochę improwizacji. Kiedy 
publika jest rozgrzana, to 
czasami uda się przemycić 
jakiegoś Parkera (śmiech). 
I wszyscy się cieszą, chociaż 
nie wszyscy wiedzą, o  co 
chodzi (śmiech). To są jed-
nak wszystko nasze (wspól-
nie z Jarkiem) opracowania 
muzyczne.

Większość klasyki jaz-
zowej masz chyba w  gło-
wie, bo nie widziałem na 
koncertach, abyś miał roz-
stawione nuty?

W  Zbigi Bandzie nu-
ty były nieuniknione, bo to 
wszystko było aranżowane. 
Tutaj aranż jest zrobiony 
przez Jarka, a ja sobie gram 
temat i improwizuję. Tak to 
wygląda. Nut nie używam, 
oprócz jednego kawałka, 
ale głównie chodzi o poka-
zanie, że znam nuty, to so-
bie z nich zagram (śmiech).

Masz jakiś swój ulubio-
ny utwór, albo taki, który 
grasz niechętnie, ale pu-
bliczność go lubi?

Unikam takiego musu. 
Mam oczywiście swoje ulu-
bione, bo każdy chyba coś 

takiego ma. Jeśli grasz coś 
po raz 50., to niekoniecznie 
ten utwór jest zły, ale już po 
prostu masz go dosyć. Ty-
tułów jednak nie będę wy-
mieniał (śmiech). Są takie 
utwory, które się przejadły 
i mam ich po prostu dosyć. 
Chowamy je z  Jarkiem na 
karnego jeża, niech sobie 
siedzą (śmiech). 

Pewnie to banał, ale czy 
dużo ćwiczysz na instrumen-
cie i czy jest to konieczne?

Robię to codziennie, po 
kilka godzin. Samo rozegra-
nie trwa godzinę. Są to sta-
łe elementy każdego dnia. 
Najważniejsze, że się do te-
go nigdy nie zmuszam, po 
prostu chcę. Ludzie cho-
dzą do pracy, bo muszą. Ja 
nie muszę, ja to lubię, cho-
ciaż to jest moja praca. Pra-
ca, którą kocham. Obecnie 
mieszkam w  bloku, ale są-
siedzi już się chyba przy-
zwyczaili, bo mi się kłania-
ją (śmiech). 

Kto był Twoim mu-
zycznym idolem?

Mam kilku, kilkuna-
stu, a  nawet kilkudzie-
sięciu. Numerem jeden 
jest jednak Michael Brec-
ker. Amerykański sakso-
fonista jazzowy, laureat 
11 nagród Grammy. Mia-
łem też okazję zagrać na 
jazzowych jamach z  mu-
zykami od Dizzy Gille-
spiego. Światowej sławy 
muzycy. 

Co byś nazwał dobrą 
muzyką?

Harmonia, niebanalny 
tekst, jeśli mówimy o  pio-
senkach. Jakaś interesująca 
forma, jakieś interesujące 
brzmienie, czyli to wszyst-
ko, co się składa na muzykę.

Na końcu poproszę Cię 
o jakąś anegdotę.

Zamiast anegdoty bę-
dzie pewna maksyma. Za-
znaczam, że nie jest to mój 
ZAiKS (tzn. autorstwo). 

Wróćmy na chwilę 
do akordeonu. Prawdzi-
wy dżentelmen, to ktoś, 
kto umie grać na akorde-
onie, ale... tego nie robi 
(śmiech).

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Zb. Brzozowski

Fot. Arkadiusz Stań
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Sposoby na lodowate stopy
Wielu z nas, prócz koszuli nocnej lub piżamy, potrzebuje do snu… skarpetek. Wszystko przez zmarznięte stopy. Nocą tak się dają we znaki, że 
utrudniają zasypianie. Chociaż pod kołdrą jest ciepło, to stopy pozostają zmarznięte. Dlaczego tak się dzieje? Czy iść z tym do lekarza?

Na zmarznięte stopy na-
rzekają najczęściej kobiety, 
zwłaszcza te o niskim ciśnie-
niu. To wynik nie tyle choro-
by, ile zaburzonego krążenia 
krwi. U  osób o  niskim ci-
śnieniu – mówiąc obrazowo 
– serce pompuje krew nieco 
słabiej. W rezultacie krańco-

we partie ciała, w tym stopy, 
są gorzej ukrwione. To pro-
blem trapiący również osoby 
palące papierosy. Nikotyna 
przyczynia się do zwężania 
naczyń krwionośnych, dla-
tego tak wielu palaczy też nie 
może się w nocy obejść bez 
ciepłych skarpetek.

Chłodnym stopom ła-
two zaradzić – wystarczą 
proste sposoby na pobudze-
nie krążenia. To kilka chwil 
energicznej gimnastyki jak 
pajacyki, rowerek czy przy-
siady. Warto je zwieńczyć 
energicznym krążeniem 
stopami. Innym sposobem 
jest systematyczne harto-
wanie ciała pod prysznicem 
na przemian gorącą i  zim-
ną wodą. To dobry trening 
dla naczyń krwionośnych 
który  skutecznie pobudza 
cyrkulację krwi. Po takim 
zabiegu przyda się maść 
rozgrzewająca do wma-
sowania w  stopy. Najlep-
sze są maści uelastyczniają-

ce i uszczelniające naczynia 
krwionośne, mające w skła-
dzie substancje pobudzają-
ce krążenie. Farmaceuta 
poradzi maści zawierają-

ce rutynę, olejek cynamo-
nowy, wyciąg z  imbiru lub 
hesperydynę. 

W  ostateczności pozo-
stają tradycyjne, grube skar-

petki. Trzeba tylko uważać, 
by nie obciskały. Najwięk-
sze zmarzlaki korzysta-
ją z termoforów, elektrycz-
nych koców i  grzejących 
poduszek. Co zrobić, jeśli 
mimo wszystko te środki 
nie wystarczają i wciąż jest 
zimno w stopy? Wtedy na-
leży zasięgnąć opinii leka-
rza. Trzeba się upewnić, czy 
lodowate kończyny nie ma-
ją podłoża chorobowego.

Nierzadko zimne stopy 
są pokłosiem przyjmowania 
niektórych leków. Poważ-
niejszą przyczyną mogą być 
schorzenia czy choroby. To 
m.in. niedoczynność tarczy-
cy, zakrzepowo-zarostowe 
zapalenie żył czy miażdży-
ca. Przyczyn może być mnó-
stwo, więc jeśli stopy marzną 
niepokojąco często i  trudno 
je rozgrzać, to trzeba skon-
sultować się z lekarzem. Na-
leży to zrobić niezwłocznie, 
jeśli zmarzniętym stopom to-
warzyszy ból lub sinienie ja-
kichś części ciała.

ar

Nie zawsze zdrowa miłość
Dziecko zasypiające z ukochanym psiakiem na kanapie, szczeniak liżący dłonie i policzki swojej pani – to częste migawki z codzienności wielu rodzin. 
Mniejsza o to, że pan śpi skulony w kącie, bo Burek się rozwalił na pół wyra. Ważniejszym problemem jest to, jak kontakt z czworonogiem uczynić 
bezpieczniejszym, by uniknąć zarażenia się jakąś chorobą.

Istnieje wiele chorób, 
jakie możemy złapać od do-
mowego pupila. Wywołują 
je pasożyty żyjące w organi-
zmie zwierząt domowych. 
Każdy psiak lub kot może 
być nosicielem, nawet jeśli 
to nasz czysty Mruczek. Pa-
miętajmy, aby terminowo 
odrobaczać pupila i  szcze-
pić go przeciw chorobom. 
To podstawowe zalece-
nie jest jednocześnie najła-
twiejsze do realizacji.

Całowanie psa 
– kiepski pomysł…
Rozsądne relacje ze 

zwierzęciem – oto najtrud-
niejsza część układanki. Jak 
tu poskromić ukochanego 
psiaka, gdy skacze na nas, 
liże nam dłonie, dając upust 
swojej radości, po naszym 
powrocie do domu. Jeśli 
spotyka to dorosłego czło-
wieka, to pół biedy. Gorzej, 

gdy pies pozwala sobie na 
to względem dziecka, a ro-
dzice nie mają w  zwyczaju 
pilnować, aby po tych har-
cach dziecko umyło ręce 
ciepłą wodą i mydłem. Kto 
wie, co pies przyniósł z po-
dwórka. Wąchał inne psy, 
stąpał łapami po zabrudzo-
nych trawnikach. Pewnie 
miał kontakt z  odchoda-
mi jakiegoś nieodrobaczo-
nego psiaka czy kota. Jeśli 

więc po zabawie ze swoim 
pupilem zapomnimy umyć 
dłoni, to możliwe, że coś 
później jedząc, połkniemy 
mikroskopijne jaja pasoży-
ta. W dwunastnicy mogą się 
nam wylęgnąć larwy o dłu-
gości nieco mniejszej niż 
pół milimetra. Brzmi szo-
kująco, ale takie rzeczy się 
zdarzają.

Ta choroba nosi nazwę 
toksokaroza. Najmniej od-

porni są ci, którzy okazu-
ją się na nią najbardziej na-
rażeni: dzieci. Zarażają się 
w  trakcie zabaw z  czworo-
nożnym nosicielem paso-
żyta oraz w piaskownicach, 
w  których mogą się zna-
leźć jaja glist. Wystarczy, 
że do piaskownicy załatwił 
się nieodrobaczony pies 
lub kot. W  ten sposób tra-
fiają do piasku jaja pasoży-
ta. Dziecko biorące do buzi 

przedmiot z  piaskownicy, 
to już zagrożenie. Dobrze, 
że piasek na placach zabaw 
jest systematycznie kontro-
lowany i wymieniany.

Jak nie zachorować?
Dopilnujmy, by dzieci 

po zabawie z  pupilem i  po 
powrocie z  podwórka myły 
twarz i ręce oraz aby nie brały 
do ust podniesionych z ziemi 
przedmiotów. Często obci-
najmy dzieciom paznokcie. 
Oduczajmy je całowania psa. 
Sprzątajmy trawnik po swo-
im pupilu, namawiajmy do 
tego innych właścicieli czwo-
ronogów. Zwracajmy uwa-
gę, aby psy czy koty nie by-
ły przyprowadzane na plac 
zabaw, a zwłaszcza w pobliże 
piaskownicy.

Te proste wskazówki 
mogą oszczędzić przykro-
ści. Toksokaroza to poważ-
na choroba, atakuje wątro-

bę, płuca, mózg lub oczy 
człowieka. Zależy, gdzie za-
kotwiczą się larwy oraz do 
jakiego stopnia zdążą się 
rozwinąć, nim zarażony 
podda się leczeniu. A  roz-
poznanie choroby bywa 
trudne, bo najczęściej prze-
biega bezobjawowo. Można 
nawet nie wiedzieć, że nosi 
się w sobie jaja glist. Szcze-
gólnie u  dzieci objawy są 
dosyć ogólne, to najczę-
ściej gorączka, osłabienie 
oraz powiększenie wątro-
by spowodowane tym, że 
większość larw dostaje się 
najpierw do tego narządu. 

Systematycznie odro-
baczajmy psiaka i pamiętaj-
my o myciu rąk po wspólnej 
zabawie. Dajmy dzieciom 
przykład, jak należy postę-
pować z  wiernym domow-
nikiem. Czas najwyższy wy-
gonić Azora z łóżka, pewnie 
biedak będzie w szoku.

Chłodną jesienią stopy tęsknią za relaksem w przyjemnym cieple
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Udany sezon dla Olsztyna 
Tegoroczny sezon wakacyjny okazał się bardzo udany. Tłumy turystów na Starym Mieście, Ośrodek Sportu i Rekreacji też zaciera ręce z zadowolenia. 

Takich tłumów w Olsz-
tynie nie było dawno. Moż-
na było się o tym przekonać 
na Starym Mieście. Wyjściu 
na Starówkę sprzyjała do-
bra pogoda. Tłoczno było 
niezależnie od pory dnia. 

– Zrobiło się bardzo 
międzynarodowo. Moż-
na było usłyszeć rozmo-
wy prowadzone w  wielu, 
często egzotycznych języ-
kach – mówi pan Broni-
sław, mieszkający przy ul. 
Prostej.

Dochodziło do takich 
sytuacji, że w  godzinach 
przedpołudniowych trud-
no było znaleźć wolne miej-
sce w licznych kawiarniach. 

– To był wyjątkowy se-
zon, bo nie pamiętam, by 
kiedykolwiek takie tłumy 
były na Starym Mieście. 
Dla nas to oczywiście bar-
dzo dobrze, bo oznacza-
ło wzrost obrotów – doda-
je pan Tomasz, prowadzący 
jeden ze staromiejskich lo-
kali gastronomicznych. 

Ratownicy zadbali 
o bezpieczeństwo 
Odczucia mieszkańców 
Starego Miasta i  tamtej-
szych przedsiębiorców nie 
są gołosłowne. Potwierdza-
ją to liczby, bo i ratusz przy-
znaje, że miniony sezon tu-
rystyczny był sukcesem 
Olsztyna i  administrujące-

go sportową infrastrukturą 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Największym wyzwaniem 
było zapewnienie wypoczy-
wającym bezpieczeństwa.  

– Niezależnie od bar-
dzo trudnej sytuacji jaka 
panuje na tym rynku pra-
cy w  całym kraju, w  Olsz-
tynie udało się uruchomić 
aż trzy kąpieliska oraz cie-
szący się ogromną popular-
nością wodny plac zabaw 
w  Centrum Rekreacyjno-
-Sportowym Ukiel – przy-
pomina dyrektor OSiR-u, 
Jerzy Litwiński. – Wszyst-
kie te akweny mają łącz-
ną długość linii brzegowej 
około 230 metrów. 

Warto dodać, że choć 
na Warmii i  Mazurach ma-
my trzy tysiące jezior, ale 
w  okresie letnim funkcjo-
nowały zaledwie 43 kąpie-
liska, z czego cztery obsza-
ry wodne były chronione 
w  Olsztynie. A  to oznacza, 
że miejskie plaże stanowiły 
niemal 10 procent wszyst-
kich strzeżonych kąpielisk 
na Warmii i Mazurach. 

W czasie wakacji na sta-
nowiskach ratowniczych 
dyżurowało jednocześnie 
12 ratowników. Aby zabez-
pieczyć ciągłość pracy ką-
pielisk zatrudnionych zo-
stało 30 ratowników. W tym 
samym czasie w  pełnym 
wymiarze funkcjonowa-

ło Wodne Centrum Rekre-
acyjno-Sportowe Aquasfe-
ra Galeria Warmińska – tam 
było potrzeba kolejnych 28 
ratowników. 

– Miałem chwile zwąt-
pienia, że się nie uda 
wszystkiego dopiąć przed 
terminem uruchomienia 
kąpielisk – przyznaje ko-
ordynator ratowników, Ja-
cek Lendzian. – Na nasze 
ogłoszenia o  pracę reak-
cja była praktycznie zero-
wa. Na szczęście udało nam 
się ściągnąć ratowników 
praktycznie z  całej Polski, 
m.in. z  Gdańska, Poznania 
i  Szczecina. Jestem dumny 
z mojego zespołu, a  i  reak-
cje wypoczywających były 
budujące. Na przykład go-
ście znad morza zachwycali 
się, że można i tu, nad jezio-
rami, tak świetnie zabezpie-
czyć kąpieliska. 

Z roku na rok coraz 
więcej korzystających 
osób
Łącznie między czerwcem 
a sierpniem teren CRS Ukiel 
odwiedziło ok. 630 tys. osób. 
W tym czasie sprzęt sporto-
wy i  pływający wypożyczo-
no niemal 27,2 tys. razy. To 
jest o  około tysiąc wypoży-
czeń więcej niż w porówny-
walnym okresie przed ro-
kiem. Dodatkowo ponad 90 
tys. osób odwiedziło miasto 

w ciągu trzech wakacyjnych 
miesięcy W CRS Aquasfera. 
Te statystyki również upla-
sowały tegoroczny sezon na 
plusie. To więcej aż o 16 tys. 
osób, niż przed rokiem. 

– Bardzo nas cieszy wzrost 
zainteresowania naszym mia-
stem – przyznaje prezydent 
Olsztyna, Piotr Grzymowicz. 
– Gościliśmy turystów nie 
tylko z  każdego zakątka na-
szego kraju, ale też z zagrani-
cy. Nikt nie mógł się nudzić, 
bowiem oferta przygotowa-
na m.in. przez Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji była bardzo bo-
gata. Ogromnie cieszy mnie, 
że udało nam się zapewnić 
bezpieczeństwo wszystkim 
wypoczywającym. 

Niezapomniane dni 
Odpoczywający w  Olszty-
nie mogli nie tylko relak-
sować się na plaży, albo ak-
tywnie korzystać z  uroków 
stolicy Warmii i Mazur. Mo-
gli też obserwować wiele 
imprez i kibicować sportow-
com m.in. podczas Pucharu 
Europy w  triathlonie, mi-
strzostw Olsztyna w pływa-
niu na wodach otwartych, 
Cisowianka Mazovia MTB 
Marathon. Nie zabrakło też 
wydarzeń rozrywkowych, 
jak choćby Olsztyn Green 
Festiwal, który przyciągnął 
tłumy widzów z całej Polski, 
ale również z zagranicy. 

Pod wrażeniem Olszty-
na i  jego możliwości tury-
stycznych jest m.in. Karol 
Wasilewski, mieszkaniec 
Koszalina, który w  stolicy 
regionu spędził kilka dni. 

– Dla mnie miasto ma 
charakter prawie kurortu, 
na pewno można to poczuć 

na plaży miejskiej. Spędzi-
łem kilka niezapomnianych 
dni w  Olsztynie, co w  kon-
tekście całego urlopu spo-
wodowało, że wracam do 
domu wypoczęty. Z  chęcią 
pozytywną opinią o Olszty-
nie podzielę się ze znajomy-
mi – zapewnia pan Karol. 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

HOROSKOP DLA WYBRANYCH

Komentuje Zbigniew Piszczako

BARAN 21 III - 20 IV
Drobne niepowodzenie powinno stać się 
wskazówką, która wskaże właściwy kieru-
nek. Pozwoli to w przyszłości uniknąć tego 
samego błędu. Nie wszyscy powinni uczyć 

się na błędach. Zwłaszcza lekarze.

BYK 21 IV - 20 V
W  najbliższym czasie czekają Cię bardzo 
udane zakupy i duży debet. Istnieje jednak 
możliwość uzupełnienia konta. Napisałem, 
że istnieje możliwość, a nie że jest, więc nie 

szalej!

BLIŹNIĘTA 21 V - 21 VI
Niezapowiedziana zmiana pogody, mo-
że popsuć plany na weekend. Pocieszające 
jest to, że nie tylko Tobie. Wiedząc jednak 
o tym wcześniej, możesz je zmodyfikować. 
Ale co zrobisz, jak pogoda się zmieni? De-

cyduj sam!

RAK 22 VI - 22 VII
Masz szansę wejść w skład rady nadzorczej 
w swoim zakładzie pracy. Nie przejmuj się 
złośliwymi uwagami pozostałych członków 
rady na swój temat. Przynajmniej dopó-
ki Twój teść jest przewodniczącym, a żona 

sekretarzem rady.

LEW 23 VII - 23 VIII
Zrób kilka dobrych uczynków. W  pracy 
nie podnoś głosu. W autobusie ustąp miej-
sca starszej osobie. W domu wyrzuć śmieci. 
Wszystko to zapisuj na kartce. Wieczorem 
dokładnie przeczytaj i staraj się zapamiętać.

PANNA 24 VIII - 23 IX
Pora na uporządkowanie najważniejszych 
spraw zawodowych. Zacznij od rozliczeń fi-
nansowych. Wywiąż się jak najszybciej ze 
swoich zobowiązań. Wypełnij roczne zezna-
nie podatkowe. Będzie Ci lżej. W kieszeni.

WAGA 24 IX - 23 X
Chociaż raz w życiu bądź przewrotny i nie 
kupuj nic na wagę. Tylko wszystko paczko-
wane, zważone i  zmierzone. Ciekawe jak 
długo wytrzymasz. Przecież to jest dla Cie-

bie takie nienaturalne. 

SKORPION 24 X - 22 XI
Przed Tobą szansa, aby zabłysnąć elo-
kwencją, wykazać się zdolnościami anali-
tycznymi i  zaskoczyć współpracowników 
ciekawymi pomysłami. Nie zmarnuj jej. Na-
stępny, tak korzystny dla Ciebie układ pla-
net, nastąpi po dwóch kolejnych zaćmie-

niach księżyca.

STRZELEC 23 XI - 21 XII
To, że jesteś spod tego znaku, wcale nie 
oznacza, że powinieneś zostać powołany do 
piłkarskiej reprezentacji narodowej. Każdy 
ma taką szansę. Tak przynajmniej twierdzi 

trener. Na razie wszyscy mu wierzą.

KOZIOROŻEC 22 XII - 20 I
Powinieneś wreszcie coś zmienić w swoim 
życiu. Na początek proponuję zmianę kra-
wata i uczesania. Jeżeli nikt Cię nie pozna, 
to znaczy że się udało. Na wszelki wypadek 

noś zawsze przy sobie dowód osobisty.

WODNIK 21 I - 19 II
Nie inwestuj nigdy w tzw. cudowne intere-
sy. Nie daj się skusić fałszywym doradcom, 
bo straty mogą być bardzo dotkliwe. Kupuj 
tylko rzeczy praktyczne i niezbędne. Nigdy 

w promocji!

RYBY 20 II - 20 III
Trzeba będzie pogodzić się ze świadomo-
ścią, że nie wszystko będzie toczyć się po 
Twojej myśli. Rozpamiętywanie nic nie 
zmieni. Tym razem musisz liczyć tylko na 

siebie i na umiejętności adwokata.

Rozmowa dwóch 
kolegów:

– Stary, jak często się 
zmienia olej? 

– Szwagier zmienia raz 
na dwa lata. 

– Raz na dwa lata, 
a czym on jeździ? 
– Niczym, smażal-

nię ma w Kołobrzegu.

Sprawa rozwodowa. 
Mąż, żona, sędzina, sala 

pełna publiczności: 
– Jakie ma pan zastrze-

żenia do małżonki? 
– Bałaganiara taka, że 
wytrzymać nie można. 

– Proszę powie-

dzieć, o co chodzi...
– Zawsze, jak wsta-
ję rano, w zlewie ta-

ka masa sztućców, ga-
rów i talerzy, że się 
odlać nie ma gdzie!

Pewna kobieta miała 12 
synów. Każdemu z nich 

dała na imię Adam. 
Pewnego dnia koleżan-

ka pyta ją: 
– Powiedz mi, dlacze-

go wszystkich nazwałaś 
tak samo? 

– To proste, jest po-
ra obiadu, to wołam: 

Adam, obiad; pora śnia-
dania to wołam: Adam, 

śniadanie i wszyscy 
przychodzą razem. 

– No dobrze, a jak po-
trzebujesz jakiegoś kon-

kretnego syna? 
– Aaa! No to wtedy wo-

łam po nazwisku...

Żona: 
– Dlaczego wracasz tak 

późno? 
Mąż: 

– Korek był... 
Żona: 

– Jaki korek, oszuście! 
W nocy korek? 

Mąż: 
– Nie mogliśmy 
go wyciągnąć...
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Jak Pawełek historie 
Olsztyna poznaje
Ostatnio kupiłem bagażnik na rower i teraz mogę urządzać długie wycieczki, a będąc u celu, wybrane okolice dokładnie zwiedzać z roweru. Często 
jest tak, że rodzina ogląda jakąś miejscowość, a szczególnie placówki handlowe, a  ja rowerem jeżdżę po okolicy. Ostatnio byłem w Jonkowie. 
Sobota wiec trzeba było zrobić większe zakupy, dlatego miałem prawie godzinę na wycieczkę. Często wiejskie sklepy są lepiej zaopatrzone niż 
miejskie i do tego ceny bywają bardziej atrakcyjne. I dlatego byłem pewny, że rodzina nie będzie się nudziła. Mając sporo czasu, postanowiłem 
objechać pola, gdzie co roku odbywa się inscenizacja bitwy wojsk francuskich z rosyjskimi.

Mało kto wie, a  ja do-
wiedziałem się tego od Jac-
ka Panasa, że w czasie kam-
panii francuskiej, tu właśnie 
toczyły się potyczki. Napo-
leon Bonaparte na Warmię 
i  Mazury przybył w  stycz-
niu 1807 roku. Jego głów-
na kwatera początkowo 
mieściła się w  Wielbarku, 
a drugiego lutego już noco-
wał na plebanii w Pasymiu. 
Tymczasem jego wojska 
rozegrały zwycięską bitwę 
z  wojskami rosyjskimi pod 
Morągiem. Po przegranej 
Rosjanie okopali się w  po-
bliżu Jonkowa, w  miejscu 
gdzie wały ziemne wznieśli 
kiedyś starożytni Prusowie. 
Teraz to miejsce zwane jest 
Ruskim Szańcem.

3 lutego 1807 ro-
ku Napoleon wje-
chał przez most 
św. Jana do Olsz-
tyna. Przebywał tu 
krótko. Zjadł posi-
łek i tego samego 
dnia z wieży kościo-
ła w Gutkowie kie-
rował ruchami swo-
ich wojsk gotującymi 
się do bitwy z oko-
panymi pod Jonko-
wem Rosjanami. 

Zaatakował ich od stro-
ny wsi Barkweda, gdzie po 
małej potyczce z obrońcami 
przeprawy, przekroczył Ły-
nę. W tym miejscu stoi dąb 
nazwany na pamiątkę po 
bitwie Dębem Napoleona. 
Francuska armia liczyło 80 
tysięcy żołnierzy, którzy 
dysponowali 500 armata-
mi. Dnie zimowe są krótkie, 

wiec główną bitwę Napole-
on zamierzał rozegrać 4 lu-
tego. Tymczasem Rosjanie 
nie otrzymawszy wsparcia 
ze strony pruskiej, w  nocy 
odeszli spod Jonkowa.

Wódz Francuzów nie 
zastawszy Rosjan rozpo-
czął pościg. Dogonił i  roz-
gromił rosyjską armię pod 
Iławą Pruską. Do statecz-
nej wielkiej bitwy kończą-
cej kampanię wojenną 1807 
roku doszło dopiero 13-14 
czerwca pod Frydlandem, 
obecnie Prawdińskiem 
w  obwodzie kaliningradz-
kim. Pokój w Tylży zawar-
to 7 lipca. Między innymi 
na mocy tego pokojowego 
traktatu powstało Księstwo 
Warszawskie.

Rozmyślając o tym, po-
jeździłem po Ruskim Szań-
cu i wróciłem do Jonkowa. 
Zakupy zostały zrobione 
i  wszyscy byli zadowole-
ni. Ja postanowiłem tylko 
skontaktować się jeszcze 
z Jackiem Panasem i namó-
wić go, aby napisał coś o po-
bycie Napoleona w Olszty-

nie. Wysłałem mu SMS-a, 
aby uniknąć gderania i słu-
chania powtarzanego bez 
przerwy: oj, Pawełku, ty 
mnie zamęczysz!

Za dwa dni materiał był 
w skrzynce. Oto on.

– Napoleon w Olsztynie 
był bardzo krótko. Jedne 
źródła donoszą, że był tyl-
ko raz, inne mówią o dwu-
krotnej wizycie w ciągu te-
go samego dnia. Ja uważam, 
że Olsztyn odwiedził tylko 
raz jadąc z  Pasymia. Jako 
dobry wódz starał się być 
blisko swoich żołnierzy, 
nawet nocował w  namio-
cie blisko armii. Wiedząc, 
że czeka go bitwa z  Rosja-
nami, olsztyński rynek wy-
korzystał na przedbitewną 
defiladę wojska i spotkanie 
robocze z  kadrą oficerską, 
która odbyła się na zam-
ku podczas posiłku. Po na-
radzie pojechał na punkt 
dowodzenia, który uloko-
wany był na wieży kościo-
ła w  Gutkowie. Nocował 
niedaleko, bo na skrzyżo-
waniu dróg do Łupstychu 

i  Jonkowa, w  żołnierskim 
namiocie.

Niektóre źródła podają, 
że Napoleon przyjechał do 
Olsztyna po to, aby poznać 
miejsce, gdzie kiedyś prze-
bywał Kopernik, zresztą 
jednemu ze swoich dowód-
ców zlecił zbieranie mate-
riałów dotyczących nasze-
go wielkiego astronoma. 
Ale czy naprawdę to był po-
wód, trudno powiedzieć.

Inna plotka głosi, że jeden 
z  mieszczan niezadowolony 
z pobytu Francuzów w Olsz-
tynie postanowił cesarza za-
strzelić. Snajper ulokował 
się na dachu jednej z  kamie-
nic okalających rynek, skąd 
miał strzelić do wodza przyj-
mującego defiladę. Zamach 
udaremnili inni mieszkań-
cy bojący się represji. Strzelca 
rozbrojono, związano i po ci-
chu wywieziono w  nieznane 
miejsce. Nikt o zdarzeniu, po-
za wtajemniczonymi, nie wie-
dział. W sumie na Napoleona 
w czasie jego panowania było 
aż 20 zamachów. Z wszystkich 
cesarz wyszedł bez szwanku. 

Po pobycie francu-
skiego dowództwa 
na zamku obiekt za-
mieniono na woj-
skowy lazaret.

Niestety półroczny po-
byt Francuzów nie był za 

bardzo budujący dla Olsz-
tyna. Chociaż w mieście nie 
toczyły się żadne potyczki, 
zniszczeń było mnóstwo. 
Spalono kilkanaście do-
mów, rozebrano, a  potem 
wykorzystano jako opał 
prawie wszystkie drew-
niane budowle. Mieszkań-
com zabrano żywność. 
W  związku z  tym zapano-
wał głód. Zmarła prawie 
jedna trzecia ludności mia-
sta. Do tego doszli zmarli 
żołnierze. Nie było miejsca 
na cmentarzach, więc ma-
sowe groby powstały przy 
dobromiejskim trakcie, 
czyli obecnej 1 Maja. Te-
raz w tym miejscu jest plac 
Trzech Krzyży.

Obóz dla wziętych do 
niewoli pruskich i  rosyj-
skich żołnierzy urządzo-
ny został w kościele św. Ja-
kuba. Jeńcy, aby się ogrzać, 
spalili wszystko, co było 
drewniane. Popękały mury 
i zawalił się strop. Po odej-
ściu Francuzów rozpoczę-
to odbudowę, która trwała 
kilka lat. 

Najbardziej z wojny na-
poleońskiej zadowoleni by-
li chłopi, bowiem w 1807 ro-
ku zniesiono pańszczyznę.

Podczas tej kampanii 
najdłużej, bo ponad 2 mie-
siące – od 1 kwietnia 1807 
roku, Napoleon przebywał 
w pałacu w Kamieńcu koło 
Susza. Była to jego kwatera, 
a zarazem punkt dowodze-
nia. Razem z nim w pałacu 
przebywała polska hrabina 
pani Walewska. Prawdopo-
dobnie po tych pięknych, 
miłosnych wakacjach uro-
dził się ich syn Aleksander. 

Pozdrawiam
 Jacek Panas.

Maila jak zwykle 
zredagował Pawełek.

Odkurzamy archiwum 
tekstów Jacusia, jest ich ponad 
150! Będziemy je sukcesywnie 
publikować na naszym portalu  
www.zycieolsztyna.pl oraz na 
facebook.com/zycieolsztyna
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Niższe limity dla 
dorabiających 
emerytów

Wysokość zarobków, 
które dodatkowo mogą 
osiągać renciści oraz eme-
ryci pobierający wcześniej-
sze emerytury, powiązane 
są z wysokością przeciętne-
go miesięcznego wynagro-
dzenia. Główny Urząd Sta-
tystyczny ogłosił nowe dane 
w  tym zakresie i  zmieniła 
się wysokość owych dodat-
kowych zarobków. Obecnie 
renciści oraz osoby pobie-
rające wcześniejsze emery-
tury mogą dorobić do kwo-
ty 3387,50 zł. Nieco inne 
wysokości kwot obowiązu-
ją pobierających emerytury 

lub renty z tytułu całkowitej 
lub częściowej niezdolności 
do pracy albo renty rodzin-
ne. Nowe limity obowiązu-
ją od 1 września. Przekro-
czenie wspomnianych kwot 
może spowodować zmniej-
szeniem / zawieszeniem 
świadczeń. To wszystko ob-
warowane jest przepisami 
i  ograniczone konkretny-
mi wskaźnikami. Niekiedy 
trudno się w tym odnaleźć. 
Dlatego zainteresowani ty-
mi wskaźnikami na bieżą-
co powinni konsultować to 
z pracownikami ZUS.

Komputerowi 
cyberprzestępcy

Nie było komputerów, 
nie było Internetu i  był 
święty spokój. Od czasu, 
gdy sprawy bankowe moż-
na załatwiać w  domowym 
zaciszu przy klawiaturze, 
pojawili się złodzieje okra-
dający za pośrednictwem 
sieci. Przestępcy metod 
mają coraz więcej, a  dzia-
łanie rozpoczynają najczę-

ściej od poznania kodów za-
bezpieczających. Docierają 
do tego różnymi perfidnymi 
sposobami. Między innymi 
podszywając się pod numer 
infolinii banku próbują po-
zyskać kod dostępu do ban-
kowości elektronicznej. 

Jeżeli zatem w  słuchaw-
ce telefonu odezwie się oso-
ba mówiąca, że jest pra-

cownikiem banku i poprosi 
o podanie zastrzeżonych da-
nych uwierzytelniających, 
lepiej nie kontynuować roz-
mowy i  rozłączyć się. Nie 
wolno bowiem nikomu po-
dawać haseł do bankowości 
ani kodów jednorazowych.

Bank nigdy o to nie pro-
si. Nie prosi też o całe hasło 
do kontaktu telefoniczne-
go, a jedynie pyta o niektó-
re znaki z hasła.

Posługując się kompu-
terem należy unikać otwie-
rania podejrzanych za-
łączników np. o  zaległych 
fakturach lub z urzędu skar-
bowego. Ostatnio pojawiły 
się fałszywe SMS-y o niedo-
płatach za energię i koniecz-

ności stosownych dopłat. 
To wszystko „podpucha”, 
a otwarcie takiej informacji 
skutkuje zainstalowaniem 
wirusa lub wykradzeniem 
ważnych informacji. Strach 
się bać! Zatem zamiast ba-
gatelizować to, lepiej po-
prosić o  pomoc kompu-
terowca lub pracownika 
bankowości. Wychodzi na 
to, że gdy w  telefonie lub 
komputerze w sprawach fi-
nansowych pojawi się coś 
nietypowego lub podejrza-
nego, lepiej pośpiesznie nie 
reagować, a  niekiedy na-
wet zgłosić sprawę na poli-
cję. Lepiej dmuchać na zim-
ne! To może ustrzec przed 
oszustami.

Czy można 
skserować dowód 
osobisty? 

Ta kwestia nadal wy-
wołuje wątpliwości i  py-
tania. Odpowiedź jest jed-
noznaczna, a  wynika ona 
z  przepisów ustawy, która 
obowiązuje od ponad roku 
i  dotyczy przeciwdziałaniu 
prania pieniędzy oraz finan-
sowania terroryzmu. Usta-
wa ta dotyczy szeroko po-
jętej sfery finansów. Między 
innymi dotyka każdego, kto 
przyjmuje płatności w  go-
tówce o  równowartości co 
najmniej 10 tys. euro, na-

wet jeśli taka transakcja jest 
podzielona na kilka płatno-
ści. Chodzi o wdrożenie me-
chanizmów, które mają za-
pobiegać przestępstwom. 
Jednym ze sposobów jest 
dokładna weryfikacja klien-
tów. W tym celu konieczne 
może się okazać zeskano-
wanie dowodu osobistego. 
Taka możliwość przysługu-
je przede wszystkim ban-
kom i  innym instytucjom 
finansowym, a  także po-
średnikom nieruchomości, 
biurom rachunkowym oraz 
operatorom pocztowym. 

Zatem kserowanie do-
wodów osobistych bywa 
zgodne z  prawem, ale ob-
warowane jest różnymi 
przepisami, które służą za-
bezpieczaniu całego sys-
temu wynikającego z  ko-
nieczności ochrony danych 
osobowych.

Kodeks pracy 
lepiej chroni 
pracowników

W  tych dniach weszła 
w  życie nowelizacja Ko-
deksu pracy, która zwięk-
szyła ochronę prawną pra-
cowników. Nowe przepisy 
rozszerzają ochronę przed 
zwolnieniem oraz stwarza-
ją możliwość żądania re-
kompensaty za nienale-
żyte traktowanie w  pracy. 
Dotyczy to między innymi 
mobbingu. 

Dotychczas odszkodo-
wanie z  tego tytułu możli-
we było najczęściej dopie-
ro po rozwiązaniu umowy 
o  pracę. Obecnie takie-
go odszkodowania można 
domagać się także w  trak-
cie zatrudnienia. I  co naj-
ważniejsze – każde nie-
uzasadnione nierówne 
traktowanie będzie uzna-
wane za dyskryminację.

Nowe przepisy rozsze-
rzają ochronę przed zwol-
nieniem członków najbliż-
szej rodziny (np. babcia, 
dziadek, ciotka lub wu-
jek dziecka), którzy w  za-
stępstwie matki korzystają 
z  urlopu macierzyńskiego 

lub rodzicielskiego. Do-
tychczasowe przepisy tej 
kwestii tak dalece nie roz-
wiązywały. Obecnie – w ta-
kiej nietypowej sytuacji 
– umowę o  pracę będzie 
można wypowiedzieć tyl-
ko w  razie upadłości lub 
likwidacji firmy, albo je-
śli zgodzi się na to związek 
zawodowy.

Nowelizacja Kodek-
su pracy rozszerzyła też  
o ochronę zatrudnionych 
na czas określony. Pracują-
cy na takiej umowie, który 
zostanie bezprawnie zwol-
niony w  okresie ochro-
ny przedemerytalnej, bę-
dzie mógł domagać się albo 
przywrócenia do pracy, al-
bo odszkodowania.

Kolejne zmiany do-
tyczą świadectw pracy. 
Pracownik może obec-
nie wystąpić z  wnioskiem 
o sprostowanie świadectwa 
pracy w ciągu 14 dni od je-
go otrzymania. W razie nie-
uwzględnienia wniosku jest 
14 dni na wystąpienie w tej 
sprawie do sądu pracy.
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Kalejdoskop sportowy
W  znakomitej formie 

jest Konrad Bukowiec-
ki. Kulomiot AZS UWM 
Olsztyn podczas Memoria-
łu Kamili Skolimowskiej 
pchnął kulę na odległość 
22 metrów i  25 centyme-
trów pozostawiając za sobą 
mistrza świata Toma Wal-
sha (Nowa Zelandia) i ko-
legę z reprezentacji Micha-
ła Haratyka. To jego rekord 
życiowy (gorszy od rekor-
du kraju Haratyka o  sie-
dem centymetrów). Warto 
zaznaczyć, że tą odległość 
Konrad uzyskał w  drugiej 
serii. W  pierwszej także 
przekroczył barierę 22 me-
trów, tyle że o cztery cen-
tymetry. A  mistrzostwa 
świata w  Doha już za dwa 
tygodnie!

Legenda MMA wraca 
na arenę! Mamed Chalidow 
(Berkut Arrachion Olsz-
tyn) po ponad półrocznej 
przerwie postanowił wró-
cić do zawodowego spor-
tu. Olsztynianina zobaczy-
my podczas gali KSW 52, 
która odbędzie się w Gliwi-
cach w  grudniu br. Rywa-
lem Mameda będzie zna-
komity zawodnik z  Anglii 
Scott Askham.

Ze zmiennym szczę-
ściem grają piłkarze czwar-
toligowych Warmii i  Sto-
milu II Olsztyn. W siódmej 
kolejce spotkań rezerwy 
pierwszoligowca pokonały 
na wyjeździe Tęczę Bisku-
piec aż 5:0. Z kolei Warmia 
przegrała w Giżycku z tam-

tejszymi mamrami 2:5. Po 
tych meczach Stomil II pla-
suje się na drugim miej-
scu w tabel z dorobkiem 15 
punktów, zaś Warmia zna-
lazła się na trzynastej po-
zycji ze zdobyczą sześciu 
punktów.

Czterystu zawodników 
wzięło udział w  IV Ukiel 
Olsztyn Półmaratonie (21 
kilometrów). Najlepszym 
wśród mężczyzn okazał się 
Wojciech Kopeć z Olsztyn-
ka, który wygrał również 
przed rokiem. Drugie miej-
sce zajął Daniel Mikielski, 
także z  Olsztynka. Wśród 
kobiet najlepszą okazała się 
Rosjanka Elżbieta Pogudo.

IRON

Stomil Olsztyn na fali
Takiego początku sezonu w wykonaniu piłkarzy Stomilu Olsztyn dawno nie było. Po dziewięciu 
kolejkach spotkań olsztynianie na dobre zakotwiczyli się w górnej połówce tabeli pierwszej ligi.

Początek sezonu nie 
wskazywał na to, że Sto-
mil będzie walczył o  czo-
łowe miejsca w  tabeli 
(przynajmniej na razie). 
Po pierwszych dwóch po-
rażkach z  beniaminkami 
rozgrywek było mało po-
wodów do optymizmu. 
Jednak podopieczni trene-
ra Piotra Zajączkowskiego 
wreszcie zaczęli zdobywać 
punkty. Co prawda przy-
trafiła się im pierwsza po-
rażka na własnym boisku 
(z Zagłębiem Sosnowiec), 
ale w  pozostałych me-
czach olsztynianie punk-
towali. Zwłaszcza zwy-
cięstwo w  meczu ze Stalą 
Mielec (1:0), która zgłasza 
ekstraklasowe aspiracje, 
dodaje Stomilowi wiele 
pewności przed kolejnymi 
meczami. Warto tutaj za-

znaczyć, że w porównaniu 
do początku ubiegłego se-
zonu olsztynianie poczy-
nili olbrzymi postęp. Na 
razie najskuteczniejszy-
mi piłkarzami olsztyńskiej 
drużyny są Grzegorz Lech 
(4 bramki) oraz Artur Sie-
maszko i  Szymon Sob-
czak (obaj po 2 bramki). 
Kolejny mecz Stomil ro-
zegra na wyjeździe z  Wi-
grami Suwałki w piątek 20 
września.

IRON
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