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“
INNA PERSPEKTYWA” Paweł Lik w spadku

Końcówka lipca okazała 
się prawdziwą bombą dla wie-
lu fanów rocka. 31 lipca, w ra-
mach cyklu „Na Wypasie” do 
Olsztyna przyjechał bowiem 
zespół Kult z  Kazikiem Sta-
szewskim.

Tego dnia jako support 
wystąpił olsztyński zespół 
Krew, Pot i  Łzy. Założona 
w październiku 2016 roku ka-
pela, w której występują dzie-
ci – Gabriela Janicka, Bruno 
Suchta, Marianna Bońkow-
ska, Piotr Bogucki i  Kuba 
Bogdański – urzeka publicz-

ność rockowymi melodiami. 
Nie inaczej było w sobotę, gdy 
ludzie wypełniający amfiteatr 
dali się ponieść ich muzyce. 
Młodzi artyści zebrali zasłu-
żone owacje.

Następnie wystąpił legen-
darny polski muzyk, Kazik 
Staszewski z niemniej uznaną 
kapelą Kult. Zespół przycią-
gnął tłumy i został nagrodzo-
ny gorącymi brawami.

Olsztynianie tego dnia 
świetnie się bawili, czego do-
wodem był zapełniony amfi-
teatr.

Kazik z Kultem 
przyjechali

do Olsztyna!
Widownia amfite-

atru zapełniona
Legendarny rockowy zespół Kult wystą-
pił na Starym Mieście w Amfiteatrze im. 
Czesława Niemena. Tego dnia zagrał tak-
że młodzieżowy olsztyński zespół Krew, 
Pot i Łzy.

W Olsztynie do tej pory 
obowiązywała stawka 4,33 zł 
za wodę oraz 6,43 zł za odpro-
wadzenie ścieków. Od nie-
dzieli, 1 sierpnia, za te usługi 
olsztynianie zapłacą więcej: 
za wodę – 5,30 zł, a  za ście-
ki – 7,48 zł. Nowe stawki bę-
dą obowiązywały przez rok. 
Decyzję wydało Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie w Białymstoku.

Powodem takiej decyzji 
jest wzrost kosztów za świad-
czenie usług, jakie ponoszą 
olsztyńskie wodociągi.

Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wod-
nej w Białymstoku Państwo-
wego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie w  celu 
zapewnienia ochrony intere-
sów odbiorców usług przed 
nieuzasadnionym wzrostem 
cen, dokonał analizy zmiany 
warunków ekonomicznych 
wykonywania przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsz-

tynie działalności gospo-
darczej oraz zweryfikował 
koszty związane ze świad-
czeniem usług poniesionych 
w  latach obrachunkowych 
obowiązywania poprzed-
niej taryfy, ustalone na pod-
stawie ewidencji księgowej 
z  uwzględnieniem plano-
wanych zmian tych kosztów 
w  okresie obowiązywania 
taryfy pod względem celo-
wości ich ponoszenia.

Z uwagi na fakt, iż wynik 
oceny, weryfikacji oraz anali-
zy przedstawionego projektu 
taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz 
uzasadnienia wniosku na 
terenie Miasta Olsztyn, jest 
pozytywny, należało zatwier-
dzić przedmiotową taryfę. 
– możemy przeczytać w uza-
sadnieniu decyzji podpisanej 
przez Mirosława Markow-
skiego, dyrektora Regional-
nego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku.

Za wodę i ścieki
zapłacimy

więcej
Od 1 sierpnia Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Olsztynie podnio-
sło ceny wody i ścieków. Powodem ma 
być wzrost kosztów związany ze świad-
czeniem usług.

Dwie osoby w szpitalu
w wyniku wypadku

w Olsztynie

Na skrzyżowaniu ul. Ko-
ściuszki z  Niepodległości 
doszło do zderzenia busa 
przewożącego kajaki z samo-
chodem osobowym. Na miej-
sce przyjechali policjanci, 
strażacy oraz zespół ratow-
nictwa medycznego.

Skrzyżowanie zostało tym-
czasowo wyłączone z użytko-
wania (można było jedynie 
skręcić w prawo z ul. Niepod-
ległości w ul. Kościuszki).

– Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że 41-letnia kierują-

ca osobowym volkswagenem 
nie ustąpiła pierwszeństwa 
przy skręcie w lewo, w wyni-
ku czego samochód zderzył 
się z  dostawczym fordem 
transitem. W wyniku zdarze-
nia 2 osoby trafiły do szpitala. 
Osoby uczestniczące w  zda-
rzeniu były trzeźwe. 41-latce 
zostały odebrane prawo jazdy, 
a sprawa zostanie skierowana 
do sądu – powiedział  An-
drzej Jurkun, oficer prasowy 
Komendy Miejskiej Policji 
w Olsztynie.

W sobotę późnym wieczorem na jed-
nym z głównych skrzyżowań w centrum 
Olsztyna doszło do groźnie wyglądają-
cego wypadku, w którym ucierpiały 
dwie osoby.

717 osób zaszczepiło 
się w  niedzielę w  kościo-
łach w  różnych miastach 
województwa. Na Warmii 
i  Mazurach wyznaczono 10 
takich punktów, w tym dwa 
w Olsztynie.

W  niedzielę mieszkańcy 
Warmii i Mazur, a konkretnie 
Olsztyna, Gietrzwałdu, El-
bląga, Ełku, Pasłęka, Morąga, 

Ilawy, Lubawy i Nowego Mia-
sta Lubawskiego, mogli się 
zaszczepić kościołach. 

– Podczas wczorajszej 
akcji szczepień w  parafiach, 
zaszczepiono 717 osób – po-
wiedziała Monika Płoska 
z urzędu wojewódzkiego.

Jak widać, akcja cieszyła 
się znacznym powodzeniem 
wśród parafian.

Szczepienia w kościołach 
na Warmii i Mazurach



„Nowe Życie Olsztyna” nr 15 (305) 2021 3Facebook.com/ZycieOlsztyna OLSZTYN

Osiedle Kołobrzeska 36B to nowa inwestycja Premium Deweloper. 

Tu wszystko jest w zasięgu ręki – sklepy, usługi, przedszkola, szkoły, 

przystanki autobusowe i tramwajowe. Nie tracisz czasu na dojazdy 

i korzystasz bez przeszkód z udogodnień życia w mieście, nie 

rezygnując z kameralności i zieleni wokół. 

www.kolobrzeska36b.pl

II ETEP INWESTYCJI JUŻ W SPRZEDAŻY!

Rozwinięta infrastruktura, mnóstwo możliwości, a jednocześnie 

bezpośrednie otoczenie lasu, który stanowi naturalną oazę przed 

miejskim zgiełkiem. Jest to projekt deweloperski doskonały pod 

względem lokalizacji i atrakcyjny pod kątem nowoczesnej architektury. 

www.pieczewopremium.pl

Lato i wakacje to idealny mo-
ment na zmianę nawyków. Wy-
korzystaj długi, słoneczny dzień 
oraz wszystkie walory Olsztyna 
i  zmień przyzwyczajenia z  nami!  
W drodze do pracy wybierz rower 
lub hulajnogę. Po pracy zabierz ro-
dzinę lub przyjaciół na wycieczkę 

rowerową, kajaki, a może po pro-
stu na spacer wokół jeziora? Wię-
cej aktywności fizycznej, to lepsza 
kondycja i odporność. 

– Zachęcam wszystkich miesz-
kańców do przemieszczenia się po 
mieście bezemisyjnymi środkami 
transportu. Wspólnie dbajmy nie 

tylko o zdrowie, ale także o nasze 
miasto – mówi Piotr Grzymowicz, 
prezydent Olsztyna.

Podziel się z  innymi swoimi 
osiągnięciami na Facebooku Mia-
sto Olsztyn.

Bądź aktywny i wygrywaj na-
grody.

Zmień
przyzwyczajenia!

https://www.facebook.com/groups/zmienprzyzwyczajenia

Projekt „Zmień przyzwyczajenia – mobilna szkoła w Olsztynie”
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności 

– Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.
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Budowa uzbrojenia 
w  Mykach pozwoli otworzyć 
inwestycyjnie kilkadziesiąt 
nieruchomości. Inwestycję 
polegającą na budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej i  wo-
dociągu wykonuje Iławskie 
Przedsiębiorstwo Instalacyj-
no-Budowlane z  Iławy. Cał-
kowity koszt zadania to po-
nad 1,4 mln zł, a wykonawca 
ma czas na jego realizację do 
końca listopada 2021 roku. 
Gmina Dywity pozyskała do-

finansowanie na inwestycję 
z  Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (PROW).  
- Działki w  Mykach mają 
świetną lokalizację, bo są 
i blisko Olsztyna, ale i blisko 
Jeziora oraz rzeki Wadąg –
mówi wójt Daniel Zadworny. 

– Ich główne przezna-
czenie to zabudowa jednoro-
dzinna. Myślę, że po wykona-
niu naszej inwestycji ruszy tu 
mocno budowa nowych do-
mów. Być może pojawią się też 

nowe firmy i  przedsiębiorcy. 
Rozpoczęła się też długo 
oczekiwana, szczególnie 
przez mieszkańców notorycz-
nie zalewanej ul. Klenczona 
w Kieźlinach, inwestycja pod 
nazwą "Budowa ul. Doma-
gały w  Kieźlinach". Firma 

Hydrol z  Olsztyna wykona 
drogę z  kostki betonowej na 
odcinku około 200 metrów, 
ale najważniejszą sprawą 
jest realizacja kanalizacji bu-
rzowej, która po opadach 
deszczu będzie odprowa-
dzać wodę  do zlewni, czyli 
stawku funkcjonującego na 
sąsiednich działkach. Koszt 
wykonania inwestycji to 387 
tysięcy złotych, a  termin 
realizacji to druga połowa 
października 2021.

Ruszyły inwestycje
w Kieźlinach i Mykach

Z końcem lipca rozpoczęła się realizacja dwóch ważnych inwestycji w infrastrukturę podziemną w Mykach i w Kieźlinach. W tej 
pierwszej miejscowości za ponad 1,4 mln zł uzbrajanych w sieć sanitarną i wodociągową jest kilkadziesiąt działek, a w Kieźlinach 
po wykonaniu „deszczówki” i odcinka drogi skończy się zalewanie po deszczach ul. Klenczona.

Budowa uzbrojenia w Mykach 
pozwoli otworzyć inwestycyj-
nie kilkadziesiąt atrakcyjnych  
nieruchomości, głównie pod 
budownictwo jednorodzinne. 

Pokazy warzenia piwa, 
stoisko piwowarów domo-
wych i  lokalnych browarów 
z Warmii i Mazur, finał War-
mińskiego Konkursu Piw Do-
mowych, koncerty muzyczne 
zespołów: Róże Europy, Dub-
ska, Byle do przodu - rock 
and roll band i  Romantycy 
Lekkich Obyczajów, żyw-
ność regionalna, turniej gry 

w kapsle o Mistrzostwo Gmi-
ny Dywity, stoisko kolekcjo-
nerskie – tak w dużym skró-
cie wygląda program Święta 
Warmińskiego Piwowara, 
które odbędzie się w  sobotę 
7 sierpnia 2021 roku w godz. 
od 16-22.30 na zagospoda-
rowanych terenach nad Je-
ziorem Dywickim (za Gmin-
nym Ośrodkiem Zdrowia). 

Wstęp na wydarzenie jest 
darmowy, ale ilość uczestni-
ków jest ograniczona do 900 
osób! 

Prosimy o zapoznanie się 
z  procedurami bezpieczeń-
stwa oraz regulaminem tego 
wydarzenia, które są dostęp-
ne pod linkiem: www.gmina-
dywity.pl/aktualnosci/1911 

Święto Warmińskiego
Piwowara w Dywitach!

W Kieźlinach po wykonaniu „deszczówki” i odcinka drogi skończy się zalewanie po deszczach ul. Klenczona. 
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Wartość zakończonego 
I  etapu to 4,9 mln zł. Cał-
kowita wartość projektu 
wynosi 16,1 mln zł, z czego 
13,7 mln zł pochodzi z fun-
duszy unijnych Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i  Środowisko, a  2,4 mln 
zł stanowi wkład samorządu 
województwa warmińsko-
-mazurskiego.

Zakończono prace, 
w  wyniku których oddział 
zyskał prawie trzykrotne 
powiększenie swojej po-
wierzchni. Oznacza to nie 
tylko podniesienie jakości 
udzielanych świadczeń me-
dycznych z zakresu onkolo-
gii i  hematologii dziecięcej, 
lecz przede wszystkim po-
prawę komfortu pacjentów 
i  ich opiekunów przebywa-
jących w oddziale.

– Spośród czternastu 
jednostek służby zdrowia, 
których pracę nadzoruje sa-
morząd województwa, prak-
tycznie wszystkie skorzystały 
z  funduszy unijnych – mó-
wi Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa. – 
Ogromnie się cieszę, że dają 
dobry przykład skuteczne-
go sięgania po zewnętrzne 

środki. Dzięki temu stale 
poprawiają jakość działa-
nia i warunki dla pacjentów 
– wyróżniając się w  kraju, 
dostosowujemy je do stan-
dardów europejskich. Dzisiaj 
oddawana do użytku inwe-
stycja jest kolejnym etapem 
polepszania jakości usług 
medycznych w  naszym re-
gionie. Chcemy być społe-
czeństwem ludzi zdrowych. 
I  chcemy, żeby leczyli nas 
najlepsi lekarze.

20-łóżkowy od-
dział posiada szereg 
udogodnień: wygodne 
sale chorych, w  tym 
izolatki z  pełnym wę-
złem sanitarnym i ślu-
zami. Sale chorych po-
siadają klimatyzację, 
dodatkowe wyposaże-
nie dla rodziców (szafy 
i  łóżka). Sale dla naj-
młodszych pacjentów 
wyposażone są w  ze-
stawy niemowlęce do 

pielęgnacji. W oddziale znaj-
dują się dwie ogólnodostępne 
kuchnie, bawialnia i  pokój 
– „strefa rodzica” – miejsce 
wypoczynku dla rodziców 
i  opiekunów przebywających 
wraz z  pacjentami. Nowy 
oddział zyskał także odrębny 
pokój do udzielania porad 
psychologicznych.

Budowa i  doposażenie 
w  sprzęt medyczny nowego 
oddziału dla dzieci chorych 
onkologicznie, w  którym co 
roku leczonych jest ok. 1,5 tys. 
pacjentów, stanowiły I  etap 
projektu pt. „Poprawa warun-
ków leczenia dzieci z  choro-

bami hematoonkologicznymi 
poprzez modernizację bazy 
Oddziału Klinicznego Onko-
logii i Hematologii Dziecięcej 
i  doposażenie w  sprzęt do 
leczenia chorób nowotworo-
wych w  Wojewódzkim Spe-
cjalistycznym Szpitalu Dzie-
cięcym w Olsztynie”.

Projekt zakłada również 
doposażenie szpitala w  no-
woczesną aparaturę medycz-
ną służącą do operacyjnego 
leczenie nowotworów, taką 
jak m.in. angiograf ze zinte-
growanym aparatem USG, 
specjalistyczny mikroskop 
operacyjny, zestaw do nowo-

tworowych operacji 
laparoskopowych 3D, 
narzędzia chirurgicz-
ne, wiertarki do za-
biegów operacyjnych 
nowotworów w  obrę-
bie części twarzowej 
czaszki oraz zinte-
growany system do 
wewnątrzszpitalnej 
dystrybucji i  zarzą-
dzania lekami w  od-
dziale. II etap projektu 
jest obecnie w  trakcie 
realizacji, jego zakoń-
czenie planowane jest 
na marzec 2022 roku.

Poprawiamy jakość i komfort
leczenia dzieci

Bardziej przestronny i nowoczesny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu 
Dziecięcym w Olsztynie rozpoczął swoją pracę. – Fundusze unijne pozwalają podnosić jakość usług medycznych, jak i warunki 
pobytu opiekunów podczas trudnych chwil leczenia swoich pociech – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Marszałek dofinansowuje 
policyjne zakupy

Ze strony samorządu wo-
jewództwa umowę podpisał 
marszałek Gustaw Marek 
Brzezin, a  ze strony policji 
– zastępca komendanta wo-
jewódzkiego podinspektor 
Arkadiusz Sylwestrzak.

W  ramach tego poro-
zumienia do dyspozycji ko-
mendanta na zakup sprzętu 

dla pionu ruchu drogowego 
trafi 200 tys. zł, które zostaną 
przeznaczone na zakup pięciu 
samochodów.

– Nowoczesne samochody 
przyczynią się do zwiększe-
nia liczby patroli na naszych 
drogach – tłumaczy Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek wo-
jewództwa. – Z  tegorocznego 

budżetu ponad 1,7 mln zł prze-
znaczamy na dotacje dla OSP, 
Policji, Straży Granicznej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz 
ratownictwa wodnego. Nasze 
bezpieczeństwo zawdzięczamy 
profesjonalnym działaniom 
i poświęceniu służb, które po-
trzebują jednocześnie odpo-
wiedniego sprzętu.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie została za-
warta umowa między samorządem województwa warmińsko-
-mazurskiego a Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie na 
zasilenie Funduszu Wsparcia Policji.

Ogromnie się cieszę, że nasze jednostki dają dobry przykład 
sięgania po zewnętrzne środki – mówi marszałek Brzezin.

W oddziale znaj dują  się teraz dwie ogólnodostępne kuchnie, bawialnia i pokój – „strefa 
rodzica” – miejsce wypoczynku dla rodziców i opiekunów przebywających wraz z pacjen-
tami. Nowy oddział zyskał także odrębny pokój do udzielania porad psychologicznych.

Umowę na dofinansowanie zakupu pięciu samochodów na dla pionu ruchu drogowego warmińsko-ma-
zurskiej policji podpisali Arkadiusz Sylwestrzak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji i marszałek 
województwa Gustaw Marek Brzezin.
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Każdy sposób
jest dobry

Już dosyć długo męczymy się z segregacją odpadów. Zamiast 
produkować mniej śmieci, wytwarzamy ich coraz więcej. 
Zamiast wymyślić sposób jak zmniejszyć ilość odpadów, to po-
wodujemy, że z dnia na dzień jest ich co raz więcej, a my – ci 
którzy niestety je wytwarzamy, płacimy za nie coraz więcej.

Same chęci
nie wystarczą

Przypomniał mi się pewien dowcip, pasujący do tematu, który, 
Jacku, poruszasz. Ojciec wybrał się z synem na spacer i w pew-
nym momencie syn zwraca się do ojca, widząc przejeżdżający 
samochód: – Zobacz, tato… śmieciarze! – Nie, synu! – odparł oj-
ciec. – Śmieciarzami to jesteśmy my, a panowie wywożą tylko 
to, co my żeśmy naprodukowali…

Jestem za segregacją, ale 
taką z  głową, czyli w  gospo-
darstwach domowych nie 
mieszamy plastiku ze szkłem 
czy papieru ze śmieciami. 
Straszenie, że wysokimi ka-
rami czy cenami zmusimy 
do dokładnej segregacji, to 
marzenie ściętej głowy. Do-
prowadzi to tylko do tego, że 
śmieci będą lądowały w  la-
sach, na łąkach czy w rożnych 
miejscach jak okolice śmiet-
ników czy za garażami. 

Już się zaczęło. Centralne 
osiedlowe śmietniki wygląda-
ją jak małe lokalne wysypiska 
śmieci. Strasznie to wygląda, 
a  szczególnie piękny obraz 
maluje się po wizycie tuptusi, 
czyli poszukiwaczy butelek, 
puszek czy metali. Nie mogę 
zrozumieć, dlaczego karzemy, 
a nie dajemy ludziom możli-
wości odzyskania części pie-
niędzy wydanych na opłaty. 
Czas najwyższy wprowadzić 
automaty do odbioru plasti-
kowych opakowań. Zorgani-
zować punkty skupu maku-
latury czy butelek. Złomu jest 
mało, bo istnieją składnice, 
gdzie można go sprzedać. 
Czyli można? Oczywiście, że 
można, tylko trzeba chcieć. 

Pierwsze jaskółki, czyli 
automaty do butelek plastiko-
wych gdzieś są, a powinny być 

w każdym sklepie, a w każdej 
dzielnicy, a może i w marke-
tach, skup opakowań szkla-
nych, ale wszystkich. Do tego 
trzeba zorganizować jeszcze 
skupy drewna, sprzętu AGD, 
elektroniki i  już mamy pro-
blem śmieci rozwiązany. Je-
żeli tego nie zorganizuje się, 
to będziemy mieli takie sytu-
acje, jakie ostatnio 
dzieją się w  Olszty-
nie, czyli palenie się 
dużych śmietników, 
czy oszczędzanie 
wody w  domach, 
aby zmniejszyć ra-
chunki. 

Ten natłok śmie-
ci spowodował rów-
nież mniejszą wy-
dolność na przykład 
olsztyńskich służb 
komunalnych. Po 
prostu nie nadążają 
z  wywozem nieczy-
stości, a do tego nie-
wydolna utylizacja, 
segregacja i  recy-
kling. Błędne koło, 
a  wszystko przez 
to, że obywatele nie 
mogą niektórych 
odpadów sprzedać 
i  odzyskać części 
pieniędzy. Musimy 
pamiętać! Na ra-
zie pieniądz rządzi 

światem. Myślę, że otworze-
nie punktów, gdzie można 
niektóre opakowania zamie-
nić na pieniądze spowodo-
wałoby, że z  prawie każdego 
mieszkania służby zabiera-
łyby tylko małe reklamówki 
odpadów zmieszanych. 

Jacek Panas

Segregacja odpadów to 
temat rzeka. Ciągle są z  tym 
jakieś problemy. Dylemat 
nie jest jednak w  tym, żeby 
produkować mniej śmieci, 
bo niby jak to można zrobić 
(kupować towary bez opako-
wań?), tylko jak je skutecznie 
utylizować. Sama segregacja 

nie wystarczy. Z drugiej stro-
ny, nie można cały czas sku-
piać się na tym, aby wrzucać 
odpady do poszczególnych 
pojemników. Jest z  tym pe-
wien problem, zwłaszcza jak 
ktoś mieszka w bloku, gdzie – 
wiadomo – kuchnie są małe. 
Pół kuchni nie mogą zajmo-

wać pojemniki na śmieci. Jak 
na razie nikt tu nie znalazł 
dobrego rozwiązania. Można 
pomyśleć o tym, co podobno 
w  niektórych przypadkach 
ma już miejsce, aby nowo po-
wstałe mieszkania były stan-
dardowo wyposażone w  po-
jemniki służące do segregacji 

odpadów. 
Osiedlowe 

śmietniki wy-
glądają fatalnie, 
chociaż ostatnio 
zauważyłem, że 
są częściej opróż-
niane. Szkopuł 
polega jednak na 
tym, że nie każdy 
je zamyka. Czasa-
mi ktoś zapomni 
klucza, czasami 
jest popsuty za-
mek. Wspomnia-
ni przez Ciebie 
tuptusie też ma-
ją w  tym swój 
udział, bo często 
zapychają zamki, 
aby móc dobrać 
się do „skarbów”. 
Tak naprawdę 
to oni dokonują 
szczegółowej se-
lekcji śmieci. 

Automaty 
do pozyskiwania 
butelek? Pomysł 
może i  dobry, 

sprawdza się w  niektórych 
krajach. Nie mam jednak 
przekonania do tego, że ktoś 
z pustą butelką będzie szukał 
takiego automatu, aby odzy-
skać parę groszy. Oczywiście 
można podnieść ceny napo-
jów w  plastikowych opako-
waniach tak, aby zwrot za bu-

telkę był znaczny. Tak samo 
w przypadku puszek i maku-
latury. Ilu ludzi trzeba by było 
zatrudnić do opróżniania ta-
kich automatów i uzupełnia-
nia pieniędzy do wypłaty? Ja-
koś nie widzę takiej logistyki.

Do tego wszystkiego do-
rzucasz jeszcze, Jacku, skup 
butelek w  każdym sklepie, 
oprócz tego drewna, sprzętu 
AGD i  elektroniki. Ciekawe, 
gdzie by to można było trzy-
mać? Teraz butelki można 
oddać w sklepie, w którym się 
zakupiło napoje. To są prze-
cież różni producenci. Jak 
właściciele sklepów mieliby 
się z nimi rozliczać? Do tego 
dochodzi jeszcze dodatkowy 
personel do obsługi. Idée fixe. 

Na koniec przytoczę, Jac-
ku, pewne zdarzenie, które 
przytrafiło się mojemu zna-
jomemu. Niedawno stał się 
szczęśliwym posiadaczem 
działki ogrodowej. Pościnał 
trochę gałęzi, krzewów i  po-
jechał na punkt przyjmujący 
odpady zielone. Tam okaza-
ło się, że jest mały problem. 
Znajomy zameldowany jest 
w  Olsztynie, a  działka leży 
na terenie sąsiedniej gminy. 
Zgodnie z  przepisami odpa-
dami zajmuje się gmina, do 
której należą tereny obejmu-
jące działki. Zadzwonił do 
gminy, a  tam mu powiedzia-
no, że nie mogą z nim podpi-
sać umowy na wywóz śmieci, 
bo nie jest mieszkańcem tej 
gminy. Jak z tego widać, same 
chęci nie wystarczą. Na całe 
szczęście firma zajmująca się 
odpadami, w drodze wyjątku 
rozwiązała problem. 

Andrzej Zb. Brzozowski

Rys. Zbigniew Piszczako
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Pierwsza łopata pod bu-
dowę linii tramwajowej wbita 
została na Pieczewie. Z  tego 
powodu drogowcy zamknęli 
ul. Wilczyńskiego od skrzyżo-
wania z ul. Krasickiego do pę-
tli autobusowej na Pieczewie. 

Zalecany spokój
Dla kierowców oznaczą to 

trudne czasy. Można było się 
o tym przekonać już w pierw-
szych dniach wprowadzonych 
nowych objazdów. 

– Trudno w  tym wszyst-
kim się połapać – mówi An-
drzej Wasilewski, kierowca 
z Pieczewa. – Nie wyobrażam 
sobie, by te utrudnienia funk-
cjonowały przez następne 
miesiące. 

Inni kierowcy są bardziej 
wyrozumiali. – Trudno coś 
budować bez niedogodnień, 
tak jak z  remontem miesz-
kania. W  zamian będziemy 
w  sposób szybki i  sprawny 
skomunikowani z  centrum 
miasta i  dworcem. Utrud-
nienia można przeczekać 
– stwierdził Mirosław Ko-
walewski, także kierowca 
z Pieczewa. 

Zachowanie spokoju zale-
ca Arkadiusz Trzeciak, jeden 
z olsztyńskich taksówkarzy. 

– Kierowcy muszą się 
przyzwyczaić do nowej orga-
nizacji ruchu. Jestem przeko-
nany, że z każdym tygodniem 
jazda będzie sprawniejsza – 
stwierdził Trzeciak. 

Poważne zmiany na 
Pieczewie 

Zamknięcie ul. Wilczyń-
skiego na Pieczewie oznacza 
brak możliwości wjazdu na 
ulicę Wilczyńskiego z ulic: Je-
ziołowicza, Panasa, Wachow-
skiego i Turkowskiego. Przez 
budowę pozostanie możliwy 
przejazd z ul. Żurawskiego do 
ul. Gębika.

Dojazd do ul. Jeziołowicza 
pozostaje wyłącznie od ul. Kra-
sickiego i Sobocińskiego, a do 
poprzecznych ulic: Panasa, 

Wachowskiego i Turkowskiego 
będzie możliwy tylko poprzez 
ulice Świtycz-Widackiej i  Ku-
busia Puchatka. Do posesji 
osiedla „Mieszkanie w  Zaci-
szu” powstanie droga tymcza-
sowa łącząca z drogą do posesji 
ul. Wilczyńskiego 2-2H i dalej 
z ul. Turkowskiego.

W  celu ułatwienia prze-
mieszczanie się z  osiedla 
w  czasowej organizacji ru-
chu przewidziano budowę 
trzech rond tymczasowych 
na skrzyżowaniach ulic: 
Krasickiego/Wilczyńskiego, 
Krasickiego/Herdera/Świ-
tycz-Widackiej i  Krasickie-
go/Kubusia Puchatka.

Pętla autobusowa przenie-
siona zostanie na wyłączoną 
jedną jezdnię ul. Krasickiego 
pomiędzy ulicami Świtycz-
-Widackiej i  Wilczyńskiego, 
co spowodowało też zmia-
ny w  komunikacji miejskiej. 
Powstanie linia autobusowa 

dowożąca pasażerów z  tym-
czasowego przystanku przy 
skrzyżowaniu ulic Gębika/
Wilczyńskiego do przystanku 
końcowego, w pobliże budyn-
ku przy ul. Krasickiego 9. 

Wzdłuż ul. Świtycz-Wi-
dackiej i  odcinka ul. Gębika 
wprowadzony został zakaz 
parkowania. Samochody mo-
gą zaparkować tylko w  zato-
kach postojowych, ale aby 
zrekompensować ubytek 
miejsc parkingowych przy-
gotowane zostały one wzdłuż 
ulicy Krasickiego.

Prace tramwajowe 
w centrum Olsztyna 

Natomiast 9 sierpnia to 
rozpoczęcie prac na al. Pił-
sudskiego na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Mazowiec-
kiego (dawna ul. Obiegowa) 
do skrzyżowania z ul. Głowac-
kiego. Zmiany w  organizacji 
ruchu zakładają objazd do ul. 
Kościuszki ulicami: Mazowiec-
kiego i Żołnierską. Przez teren 
budowy wykonawca zapewnia 
dojazd do Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
i  mieszkańcom ulic: Grotha, 
Narutowicza oraz Kościńskie-
go od al. Piłsudskiego z  kie-
runku ul. Dworcowej i Mazo-
wieckiego. Założono wyjazd 
z osiedla poprzez ul. Grotha do 
al. Piłsudskiego przy skrzyżo-
waniu z ul. Mazowieckiego.

Objazd do ul. Kościusz-
ki i  ul. Głowackiego dla 
pojazdów jadących już al. 

Piłsudskiego od strony ul. 
Dworcowej został wyznaczo-
ny ulicami Mazowieckiego 
i Żołnierską.

Jednocześnie na al. Sikor-
skiego na skrzyżowaniu z ul. 

Mazowieckiego/Pstrowskie-
go zaplanowano dodatkowy 
lewoskręt, przez co powsta-
nie możliwość skrętu w lewo 
z  dwóch pasów, a  pozosta-
nie jeden pas w kierunku na 
wprost. Aby uniknąć przejaz-
du po wąskiej ulicy Żołnier-
skiej, jadącym od strony al. 
Sikorskiego zalecany jest ob-

jazd w  lewo w  ulicę Pstrow-
skiego i dalej do ul. Kościusz-
ki i ul. Głowackiego.

By odciążyć ulice stwo-
rzono dla samochodów oso-
bowych drogę przez dawny 
poligon, umożliwiającą do-
jazd z ul. Krasickiego do ron-
da na ul. Szymborskiej i dalej 
do ul. Pstrowskiego i obwod-
nicy oraz wyjazd z  osiedla 
Generałów przez Brzeziny, 
ulicami Szostkiewicza i Kali-
nowskiego.

Estakada, torowiska, 
węzeł przesiadkowy

Nowa trakcja połączy os. 
Pieczewo z  centrum Olsz-
tyna – będzie wieść ulicami 
Wilczyńskiego, Krasickiego, 
Synów Pułku, Wyszyńskiego 
i  al. Piłsudskiego. To łącznie 
około sześciu kilometrów 
podwójnego torowiska oraz 
węzeł przesiadkowy przy Wy-
sokiej Bramie.

Część torowiska zostanie 
poprowadzona wzdłuż jezd-
ni, jednak niektóre odcinku 
zostaną wybudowane po-
środku. Powstanie też, nad 
skrzyżowaniem ulic Krasic-
kiego i Synów Pułku, estakada 
o długości kilkuset metrów. 

Krzysztof Szymański

Zaczęli budować
nową linię tramwajową

Rozpoczęła się budowa nowej linii tramwajowej, która połączy Pieczewo ze Śródmieściem i dworcem głównym PKP. Kierowców 
czekają trudne czasy. 
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Filia Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, znajdująca się 
przy Planetarium, niedługo 
obchodzić będzie 17 urodzi-
ny. Za największą filią MBP 
trudny rok – duże przestrze-
nie biblioteczne przez znacz-
ną jego część zamknięte były 
dla czytelników, a  wszelkie 
imprezy – z powodu covido-
wych obostrzeń – nie mogły 
mieć miejsca. I mimo aktyw-
ności biblioteki w sieci (warto 
wspomnieć choćby o włącze-
niu się do akcji Hot16Chal-
lenge czy wirtualnym spo-
tkaniu z Joanną Jędrzejczyk), 
bywalcy filii 11 odczuwali 
pewien brak. Ale wszystko 
powoli wraca do normy.

Czytelnicy mogą znowu 
samodzielnie poruszać się 
między regałami i  wybierać 
interesujące ich zbiory, oczy-

wiście po założeniu masecz-
ki i  uprzedniej dezynfekcji. 
Ruch jest jeszcze nieco mniej-
szy niż przed pandemią, ale 
sukcesywnie wzrasta. 

– Przypominamy się tym, 
którym umknęło, że jesteśmy 
w pełni otwarci i zapraszamy 
– mówi Jacek Smółka, kie-
rownik Planety 11. – Obo-
strzenia trochę się zluzowały. 
Zgodnie z zaleceniami Biblio-
teki Narodowej nie stosujemy 
już kwarantanny, co było nie-
zbędne, ale o  kilka dni wy-
dłużało czas oczekiwania na 
zamówione pozycje.

Ponadto biblioteka po-
nownie otwiera się na inne ini-
cjatywy, które dotychczas nie 
były możliwe. Chodzi między 
innymi o spotkania autorskie, 
które zawsze były siłą bibliote-
ki położonej przy alei Piłsud-

skiego. Planeta ma już jednak 
za sobą Dni Olsztyna, których 
gośćmi byli Joanna Jax i  Łu-
kasz Staniszewski – wreszcie 
z udziałem publiczności.

Planeta 11 to jednak 
nie tylko imprezy. Przede 
wszystkim czytelnicy mają 
w  czym wybierać. Oprócz 
ok. 25 tys. książek dysponuje 

(podobnie jak Abecadło – fi-
lia MBP w  Aurze) pokaźny-
mi zbiorami multimediów. 
Są wśród nich nie tylko filmy 
DVD i albumy muzyczne, ale 

także audiobooki oraz gry na 
PlayStation i XBoxa, których 
stale przybywa. Wygodą jest 
tzw. trezor, czyli wrzutnia 
książek, która umożliwia 
zdawanie ich przez całą do-
bę, nawet kiedy biblioteka 
jest zamknięta.

Bibliotekarze liczą, że czy-
telnicy o nich pamiętają, tym 
bardziej że w czasie pandemii 
zespół budynków Planeta-
rium, w  którym mieści się 
Planeta, został nieco przytło-
czony przez sąsiadujący z nim 
najwyższy w mieście budynek 
Centaurusa. 

– Ale mamy nadzieję, że 
ludzie o  nas nie zapomną, 
a nowi mieszkańcy, kiedy się 
już sprowadzą, również zo-
staną naszymi czytelnikami 
– mówi Jacek Smółka.

ŁW

Planetarne przebudzenie
Planeta 11 po trudnym roku budzi się do życia i zaprasza czytelników do odwiedzin. Do ich dyspozycji jest 25 tysięcy książek  
i kilkanaście tysięcy multimediów.

„Weź paragon”

Do końca sierpnia trwa 
informacyjno-edukacyjna 
kampania Ministerstwa Fi-
nansów pod hasłem „Weź 
paragon”. Ma ona uświado-
mić Polakom znaczenie wy-
dawania i brania paragonów 
fiskalnych. Otrzymanie pa-
ragonu to prawo konsumen-
ta i  jest potwierdzeniem, że 
kwota podatku trafi do bu-
dżetu państwa. Ten niewiel-
ki dowód zakupu towaru lub 
usługi minimalizuje nega-
tywne skutki nierzetelnego 

ewidencjonowania obrotów 
na kasach fiskalnych. 

Spora jest grupa podat-
ników, którzy mają taki obo-
wiązek. Jednak część z  nich 
uchyla się od instalowania 
kas. Inni mimo tego, że posia-
dają kasę rejestrującą, na róż-
ne sposoby nie ewidencjonują 
wszystkich swoich obrotów.

Na przykład w  niektó-
rych punktach sprzedaży po-
dejmowane są próby uznania 
za paragon potwierdzenia 
zapłaty kartą płatniczą. Inną 

z  metod jest niewydawanie 
paragonu fiskalnego klien-
towi, bądź zbieranie para-
gonów fiskalnych, których 
klient nie zabrał ze sobą. 
Każde nadużycie zmniejsza 
konkurencyjność, osłabia 
przedsiębiorców, którzy rze-
telnie płacą podatki. Taka 
nieuczciwość zmniejsza też 
wpływy z  VAT do budżetu 
państwa oraz powiększa sza-
rą strefę i  w  efekcie osłabia 
polską gospodarkę.

 Opłata za świeże powietrze

W  środku sezonu tury-
stycznego pojawił się pomysł 
na uszczelnienie systemu 
ściągania danin miejscowych 
i  uzdrowiskowych. Chodzi 
o to, by gminy mogły skutecz-
niej egzekwować tzw. opłaty 
klimatyczne. Co zrobić, by 
turysta nie uniknął tej opłaty?

Okazuje się, że niektórzy 
właściciele (dużych i  ma-
łych) hoteli, pensjonatów, 
pól namiotowych nie pobie-
rają od wczasowiczów sto-

sownych opłat za powietrze, 
a  gminy nie mają narzędzi, 
aby ich do tego przymusić. 
Problem zamierza rozwią-
zać Krajowa Rada Regional-
nych Izb Obrachunkowych. 
W tym celu wystarczy zmie-
nić niektóre przepisy. Jed-
nym z nich jest wprowadze-
nie ustawowego obowiązku 
pobierania opłat miejsco-
wych lub uzdrowiskowych 
przez właścicieli, którzy 
oferują noclegi na terenie 

gminy. Konkretnie chodzi 
o  osoby fizyczne i  prawne 
prowadzące sanatoria, za-
kłady uzdrowiskowe, hotele, 
pensjonaty, domy i  ośrod-
ki wypoczynkowe, ośrodki 
szkoleniowe, campingi, pola 
namiotowe oraz osoby wy-
najmujące pokoje. W  tym 
celu gminy powinny pro-
wadzić stosowną ewiden-
cję i  skutecznie w  oparciu 
o prawo egzekwować opłaty. 
Dotychczasowe rozwiązania 

takich gwarancji nie dają. 
Resort finansów uważa, że 
zmiany są konieczne i  już 

nad nimi pracuje. Zatem 
dojdzie do tego, że opłata 
klimatyczna będzie nieunik-

niona, niezależnie od tego 
kto ją od turysty pobierze.

Spory na linii pracodawca – pracownik

Wśród grzechów wołają-
cych o pomstę do nieba kate-
chizm wymienia „zatrzymanie 
zapłaty pracownikom”. Ową 
„zapłatą” są stosowne „wypła-
ty” finansowe – pensja, pre-
mia, nagroda, rekompensata 
za pracę w nocy lub trudnych 
warunkach. Do praw pracow-
nika należy także urlop, wolne 
za przepracowane dodatkowe 
godziny, zapewnienie bez-
piecznych i higienicznych wa-
runków pracy itp.

Pracownik, wobec któ-
rego pracodawca nie wywią-
zuje się ze swoich obowiąz-
ków, ma prawo podejmować 
odpowiednie kroki w  celu 
wyegzekwowania należnych 
świadczeń. Jednak działa-
nia w  tym zakresie mogą 
być skuteczne tylko do cza-
su upływu terminów okre-
ślonych w  Kodeksie pracy. 
Chodzi tu o  przedawnienie 
roszczeń pracowniczych. Na 
jakie terminy należy zwró-
cić uwagę? Kiedy konkretnie 

ma miejsce przedawnienie 
roszczeń pracowniczych?  
Roszczenia ze stosunku pra-
cy przysługujące pracowni-
kowi ulegają przedawnieniu 
z  upływem 3 lat od dnia, 
w  którym pracownik mógł 
żądać od pracodawcy spełnie-
nia danego świadczenia. Ale 
sprawa nie jest jednoznaczna. 
Wszystko dlatego, że w  grę 
wchodzą różne określenia 
i przepisy prawnicze, z który-
mi nie każdy pracownik musi 
być obeznany. 

Na przykład jeden z  ar-
tykułów mówi, że terminy 
przedawnienia nie mogą 
być skracane ani przedłuża-
ne przez czynność prawną. 
Oznacza to, że nawet jeże-
li strony chciałyby zgod-
nie postanowić, że termin 
przedawnienia określonego 
roszczenia będzie inny niż 
wynikający z przepisu prawa, 
takie postanowienie będzie 
nieważne. Jednak w  innym 
miejscu jest zapis mówiący, że  

roszczenie stwierdzone pra-
womocnym orzeczeniem 
lub stwierdzone ugodą ulega 
przedawnieniu z upływem 10 
lat od dnia uprawomocnie-
nia się orzeczenia lub zawar-
cia ugody. Trudno to pojąć. 
Okazuje się, że na termin 
upływu przedawnienia mają 
zdarzenie nadzwyczajne, ze-
wnętrzne i niemożliwe do za-
pobieżenia. Jeżeli zatem z po-
wodu siły wyższej pracownik 
nie może dochodzić przysłu-
gujących mu roszczeń przed 
właściwym sądem albo komi-
sją pojednawczą, to bieg prze-
dawnienia nie rozpoczyna się, 
bo zostaje wstrzymany, a roz-
poczęty ulega zawieszeniu na 
czas trwania przeszkody. Ist-
nieje też pojęcie „przerwanie 
biegu terminu przedawnie-
nia”, a po każdym przerwaniu 
przedawnienia, ono (prze-
dawnienie) biegnie na nowo. 

Nie dziw, że studenci pra-
wa uznają egzamin z  prawa 
pracy za jeden z trudniejszych.
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Znane i nieznane historie Olsztyna

Leżąc jeszcze w  łóżku 
przypomniałem sobie, że 
z  tym urokliwym miejscem 
w Olsztynie pierwszy raz ze-
tknąłem się 1956 roku, kiedy 
z uczniami szkoły nr 7 z osie-
dla Rybaki przez las szliśmy 
do cyrku, który namioty miał 
rozstawione na polanie na 
końcu ulicy Działdowskiej.
(potem Lumumby, obecnie 
Radiowa) – tu, gdzie teraz 
jest przedszkole, roz-
głośnia i kawiarnia. 

Do spektaklu było 
jeszcze trochę czasu, 
więc wychowawczyni 
mojej klasy zaprowa-
dziła nas na stadion 
usytuowany w  le-
sie tuż koło WDK-
-u (Wojewódzki Dom 
Kultury). Wtedy jesz-
cze nie wiedziałem, 
że to Jakubowo, bo 
nazwy tej nie używało 
się. Dopiero w  szko-
le średniej zacząłem 
interesować się tym 
miejscem. Miałem 
szczęście, bo zna-
łem kilka osób, które 
przed wojną miesz-
kały w Olsztynie. Naj-
więcej opowiedziała 
mi pani Anna Kincel, 
która przez jakiś czas 
pracowała w lazarecie 
wojskowym, który 
w czasie I wojny świa-
towej funkcjonował 
w Jakubowie.

Pomysł urządze-
nia ośrodka rekre-
acyjno-sportowego powstał 
w 1862 roku. Olsztyńska rada 
miejska powołała przedsię-
biorstwo Wzgórze św. Ja-
kuba (Jacobsberg), którego 
zadaniem było zagospoda-
rowanie terenu przy drodze 
Dobromiejskiej na obrzeżach 
Lasu Miejskiego. Zbudowano 
dom leśniczego, lokal gastro-
nomiczny na wzgórzu z  wi-
dokiem na jeziorko Czarne 
(Mummel), wytyczono alejki 
oraz promenadę na lewym 
brzegu Łyny. Wybudowano 

letnią salę do tańca oraz spor-
tową strzelnicę. 

W 1907 Jakubowo z mia-
stem połączyła linia tram-
wajowa, a  dwa lata później 
doprowadzono wodociągi 
i  kanalizację. Jacobsberg stał 
się bardzo popularnym i czę-
sto odwiedzanym przez olszty-
nian miejscem rekreacyjnym, 
a  od 1910, po zamknięciu 
wielkiej wystawy przemysło-

wej, także i  sportowym, bo 
na terenie powystawowym 
wybudowano korty do tenisa 
i małe boiska do rożnych gier. 
Powstała też wieża do skoków 
ze spadochronem. 

Nie chciałem, żeby Mirek 
długo na mnie czekał. Zapa-
kowałem rower do bagażnika 
i pojechałem na miejsce spo-
tkania, czyli do dzisiejszego 
Centrum Edukacji i  Inicja-
tyw Kulturalnych. Szkoda, 
że w  tym miejscu mało jest 
parkingów, ale udało się. 

Miałem, gdzie postawić auto. 
Mirek już był. 

– Siema! – powiedziałem 
na przywitanie. – Co wymy-
śliłeś na ten piękny, gorący 
dzień?

– Pojedziemy zobaczyć 
miejsce, gdzie kiedyś lekko-
atleci ustanawiali rekordy 
świata.

Zaświtało mi. Dawny sta-
dion lekkoatletyczny, zwany 

Leśnym. Ostatni raz byłem na 
nim w 1969 roku, gdy w cza-
sie pochodu 1-Majowego 
przed trybuną honorową, ja-
ko młodzi członkowie LOK-
-u, wypuściliśmy w powietrze 
makiety rosyjskich statków 
kosmicznych. Byłem ciekawy, 
jak wygląda obiekt uznawa-
ny kiedyś za najpiękniejszy 
w Europie.

Wsiedliśmy na rowery 
i  ścieżką koło dawnego do-
mu leśniczego pojechaliśmy 
w głąb lasu. Mirek powiedział 

mi, że dom pamięta wystawę 
przemysłową z  1910 roku, 
bowiem specjalnie budo-
wany był na tę okazję. Miał 
pokazać gościom niemiecką 
nowoczesność w domach jed-
norodzinnych. W  budynku 
było światło, woda, central-
ne ogrzewanie, kanalizacja 
i  dużo różnych nieznanych 
w  tamtych czasach nowinek 
technicznych. 

Mirek prowadził. Doje-
chaliśmy do stromego brzegu 
nad Łyną. Stała tu altanka. 
Mirek powiedział, że miejsce 
to nazywa się Źródełkiem Za-
kochanych. Kiedy na początku 
wieku wytyczano promenadę, 
przed zejściem na most nad 
Łyną postawiono małą wiatę 
z ławeczkami. Zakochani mło-
dzi ludzie przychodzili tu, aby 
napić się wody ze źródła, które 
biło nad brzegiem rzeki. Woda 
miała takie właściwości, że mi-
łość trwała długie lata. 

Stamtąd ścieżką między 
drzewami dotarliśmy do po-
zostałości fundamentów po 
jakiejś budowli. Mirek dał 
znać, abyśmy się zatrzymali. 
To są resztki stadionowego 
zaplecza. 

– Niemożliwe! – wy-
krzyknąłem zszokowany. 
– Jak tak można? W  czasie 
swojej świetności stadion 
należał do najpiękniejszych 

w Europie. Budowę jego roz-
poczęto razem z Jakubowem, 
czyli w 1862 roku.

Przy pomocy skompliko-
wanego podziemnego drena-
żu ustabilizowano stosunki 
wodne pod główną płytą sta-
dionu, która położona była 
na torfowej łączce. Meliora-
cja tak funkcjonowała, że jak 
było mało wody, to spływała 
ona podziemnymi rurkami 
z  jeziora Mummel (Czarne), 
a jak było jej za dużo, odpro-
wadzono ją do Łyny. 

Uroczyste otwarcie sta-
dionu nastąpiło dopiero 
w  w1920 roku. Sportowcy 
z  całej Europy bardzo chęt-
nie trenowali na boiskach. 
Osiągano znakomite efek-
ty. Pierwszy rekord świata 
ustanowiony został w  1928 
roku przez niemieckiego 
zawodnika Helmuta Hir-
schfelda. Pchnął on kulę na 
odległość 16,11 m. Do dru-

giej wojny światowej 
na tym stadionie cy-
klicznie odbywały 
się mistrzostwa Prus 
Wschodnich i  róż-
ne międzynarodowe 
zawody. Wojna nie 
wyrządziła większych 
szkód i  już 15 lip-
ca 1945 roku w  535. 
rocznicę bitwy pod 
Grunwaldem odbyły 
się na nim pierwsze 
zawody lekkoatle-
tyczne i  mecz piłki 
nożnej pomiędzy ko-
lejarzami, a  pracow-
nikami spółdzielni 
spożywców. Dało 
to początek dwóm 
klubom sportowym 
Warmii i OKS. 

W  1960 roku  
5 sierpnia przeprowa-
dzono na Leśnym lek-
koatletyczne mistrzo-
stwa Polski. Podczas 
tych zawodów padł 
rekord świata. Usta-
nowił go Polak Józef 
Szmit w  trójskoku. 
Uzyskany wtedy wy-

nik 17,07 m nie został pobity 
przez długie lata. Przypo-
mniałem sobie, że sam oso-
biście byłem świadkiem tego 
wydarzenia. Stałem za barier-
ką tuż za zeskokiem.

Teraz raz w  roku na sta-
dionie odbywają się tylko 
skromne festyny pod hasłem 
„Przywróćmy blask Stadiono-
wi Leśnemu”. 

Objechaliśmy ścieżkami 
dawny stadion dookoła i po-
jechaliśmy na lody. 

Jacek Panas

W sobotę, tuż po uroczystym otwarciu igrzysk olimpijskich w Tokio, z samego rana obudził mnie telefon. Dzwonił mój kolega 
Mirek. – Cześć – powiedział! – Wiesz, że rozpoczęła się olimpiada? Wkurzony odpowiedziałem – zgadnij! Na to on: – Wiem, że za 
bardzo nie interesujesz się sportem, to ci przypominam. Wielkie wydarzenie sportowe właśnie rozpoczęło się w Japonii, a ja z tej 
okazji zapraszam cię na wycieczkę do miejsca, gdzie kiedyś wielcy sportowcy w Olsztynie ustanawiali rekordy świata. Śniadanko, 
na rower i spotykamy się w Jakubowie. Czekam! – Tylko tyle powiedział i odłożył słuchawkę.
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Dwaj panowie rozmawiają przy 
kieliszku. 
– Ech, życie jest ciężkie... – wzdycha 
jeden z nich. – Miałem wszystko, 
o czym człowiek może marzyć: 
cichy dom, pieniądze, dziewczynę... 
– I co się stało?! 
– Żona wróciła z wczasów tydzień 
wcześniej.

Są 90. urodziny dziadka. Trzydzie-
stoletni wnuczek przychodzi do 
niego i mówi: 
– Dziadziuś, mam dwie wiadomo-
ści – dobrą i złą, którą wolisz naj-
pierw? 
– Dobrą. 
– Na twoich urodzinach będą 
striptizerki! 
– Oooo, bardzo fajnie. A ta zła? 
– Będą w twoim wieku!

Dwóch facetów wpada na siebie 
w centrum handlowym:  
– Och, przepraszam pana!  
– Nie, nie, to ja przepraszam. Zaga-
piłem się, bo wie pan, szukam tu 
mojej żony.  
– Ach tak? Ja też szukam swojej 
żony. A jak pańska żona wygląda?  
– Wysoka, włosy płomienny kasz-
tan, ścięte na okrągło z końców-
kami podwiniętymi do twarzy. 
Doskonałe nogi, jędrne pośladki, 
duży biust. Była w spódniczce mini 
i bluzeczce z pięknym dekoltem. 
A pańska?  
– Nieważne! Szukajmy pańskiej!

W szpitalu leży nieprzytomny męż-
czyzna, przy nim siedzi troskliwa 
żona. W pewnym momencie chory 
budzi się, patrzy na żonę i pyta: 
– Byłaś przy mnie zawsze, kiedy spoty-
kało mnie jakieś nieszczęście, prawda? 
– Tak, kochanie. 
– Byłaś przy mnie, kiedy mnie 
z pracy wywalili?  
– Tak, kochanie.  
– A gdy moja firma zbankrutowała, 
też przy mnie byłaś?  
– Tak, kochanie.  
– A gdy nam się chałupa spaliła?  
– Też przy tobie byłam, kochanie.  
– Teraz, gdy miałem ten cholerny 
wylew, też przy mnie jesteś?  
– Tak, kochanie.  
– Wiesz co? Ty mi chyba przynosisz 
pecha!

Spotkało się dwóch kumpli i jeden 
żali się drugiemu: 
– Wiesz, Zenek, żona zrobiła się 
bardzo marudna i od pół roku 
mnie zanudza. Cały czas przycho-
dzi z tym samym. 
– Z czym? 
– Chce, żebym wyniósł choinkę na 
śmietnik.

Żona wraca do domu i mówi: 
– Kochanie, dzisiaj pięć razy przeje-
chałam na czerwonym świetle bez 
żadnego mandatu! 
– No i co z tego? 
– Nic. Za zaoszczędzone pieniądze 
kupiłam sobie nową torebkę!

oprac. AZB

BARAN 21.03-20.04
Brak spektakularnego sukcesu może osłabić 
Twoją wolę do kontynuowania wysiłków 
i starań. Gdyby tak się stało, byłoby to przykre 
nie tylko dla Ciebie. Pamiętaj, że cierpliwość 
się opłaci. 

BYK 21.04-20.05
Najbliższy okres będzie sprzyjać robieniu 
nowych planów. Wiele Twojej energii 
pochłoną sprawy materialne, więc postaraj 
się dobrze zorganizować sobie czas. Burzliwe 
życie towarzyskie.

BLIŹNIĘTA 21.05-21.06
Za komfort posiadania własnego zdania 
i  opinii trzeba będzie zapłacić pewną cenę. 
Jeśli masz jednak przed sobą dalekosiężny cel, 
może Ci to w  efekcie wyjść tylko na dobre. 
Zaryzykuj.

RAK 22.06-22.07 
Przy podejmowaniu decyzji kieruj się przede 
wszystkim rozumem. Emocje nie są Twoim 
najlepszym doradcą. Ze sprawami, które 
budzą wątpliwości lepiej zaczekać. Potrzeba 
trochę dystansu.

LEW 23.07-23.08
Działania i  osiągnięcia innych powinny 
stać się dla Ciebie nie tyle źródłem stresu, 
co inspiracji. Na przetartym szlaku jest 
ciągle jeszcze miejsce dla Twoich pomysłów. 
Wykorzystaj to.

PANNA 24.08-23.09
Przed Tobą interesujący, choć niełatwy 
okres. Aby zakończyć go sukcesem zachowaj 
przytomność umysłu. Przyglądaj się szansom, 
które się pojawią, ale nie zapalaj się od razu do 
każdej z nich.

WAGA 24.09-23.10
Zadanie, które Cię czeka wymagać będzie 
mądrego rozłożenia w  czasie sił i  środków. 
Nie rzucaj się zbyt pochopnie na coś, co 
zdecydowanie Ciebie przerasta. Pohamuj 
ambicję. 

SKORPION 24.10-22.11
Energia w  tym miesiącu będzie Cię wprost 
rozpierać. Zachowasz świetną pogodę ducha 
i znakomitą kondycję fizyczną. Zdecydowanie 
poprawi się stan Twoich finansów. Nie 
roztrwoń tego. 

STRZELEC 23.11-21.12
Gdy staniesz przed wyborem, pojawi się wiele 
wątpliwości. Pierwszy odruch może okazać się 
niewłaściwy. Satysfakcja pojawi się, gdy korzyść 
stanie się udziałem Twoich najbliższych. 

KOZIOROŻEC 22.12-20.01
Czeka Cię dość udany miesiąc. Jednak 
pod warunkiem, że nie będziesz się 
przejmować drobiazgami i  pozwolisz sobie 
na odpoczynek. Najbliższy weekend spędź 
tak, jak najbardziej lubisz.

WODNIK 21.01-19.02
Jeśli uważasz, że niewiele się teraz dzieje 
wokół Ciebie, czekaj spokojnie, na wszystko 
przyjdzie czas. Będzie niepowtarzalna okazja, 
aby włączyć się w  coś nowego i  niezwykle 
ekscytującego. 

RYBY 20.02-20.03
Będziesz w  doskonałym nastroju. Skończą 
się kłopoty materialne i  będziesz mógł sobie 
pozwolić na odrobinę szaleństwa. W  pracy 
w  końcu Cię docenią i  możesz liczyć na 
nagrodę finansową.

AZB

Dowcipy na każdą okazję :) :) :)

Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn!
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OSiR zaprasza wszystkich 
chętnych do aktywnego wy-
poczynku na jego obiektach. 
W  przypadku pięknej sło-
necznej aury warto relakso-
wać się nad wodą. 

– Zachęcamy do korzy-
stania z  miejskich kąpielisk. 
Plaże nr 1 i 2 znajdują się na 
terenie Centrum Rekreacyj-
no-Sportowego Ukiel przy 
ul. Kapitańskiej. Kolejne ką-
pielisko usytuowane jest nad 
jeziorem Skanda. Nad bez-
pieczeństwem wypoczywają-
cych czuwa wykwalifikowana 
kadra ratownicza – poinfor-
mował Zbigniew Szymula, 
rzecznik prasowy OSiR. 

Jednak kąpieliska to nie 
wszystko co oferuje OSiR. 
Na terenie CRS Ukiel funk-
cjonuje świetnie wyposażony 
Wodny Plac Zabaw. Znaj-
dują się tam m.in. pływająca 
„góra lodowa”, trampoliny, 
zjeżdżalnie, huśtawki czy tor 
przeszkód. Należy dodać, że 
bilet wstępu na godzinę i  45 
minut szaleństw na Wodnym 
Placu Zabaw to 13 zł (nor-
malny) i 8 zł (ulgowy). Dzieci 
mają również do dyspozycji 
stacjonarny plac zabaw oraz 
mega „pajączek”. W komplek-
sie do dyspozycji jest 14 boisk 

do siatkówki plażowej, boisko 
do koszykówki. 

– Wypoczywający nad na-
szym pięknym jeziorem czę-
sto korzystają też z trampolin. 
Przypominamy przy okazji, 
że są one przeznaczone dla 
dzieci o  wadze nie przekra-
czającej 60 kg. Bardzo prosi-
my, żeby nie korzystały z nich 
osoby dorosłe – zaapelował 
Zbigniew Szymula.

Dostępny jest również 
skatepark – obiekt jest oświe-
tlony i  monitorowany, a  nad 
bezpieczeństwem czuwają 
wyszkoleni koordynatorzy. 
W  CRS Ukiel funkcjonuje 
tzw. chatka bookcrossingo-
wa, gdzie można wypożyczyć 
książki, a także oddać te prze-
czytane w domu. 

Tereny nad jeziorem 
Ukiel (Krzywe) chętnie od-
wiedzają także rowerzyści. 
Dla nich stworzono specjal-
ny system tras rowerowych, 
z  których można podziwiać 
uroki tego zakątka Olszty-
na. Jednocześnie informu-
jemy, że nie można jeździć 
rowerami czy gokartami po 
promenadzie. Chodzi o  bez-
pieczeństwo osób, które tam 
spacerują i korzystają z moż-
liwości zjedzenia posiłków, 

lodów czy wypicia kawy lub 
napojów chłodzących. 

Wiadomo, że przebywając 
nad wodą chcemy skorzystać 
ze sprzętu wodnego – wy-
pożyczalnia pracuje w  godz. 
11-19. Do dyspozycji są 
wszelkiego rodzaju jednostki 
pływające, jak kajaki, łodzie 
wiosłowe, żaglówki klasy 
Omega, deski Sup, deski z ża-
glem, kanu, kitesurfing, ro-
wery wodne, jacht kabinowy 
Maxus 22 czy skutery wod-
ne. Z  kolei wypożyczalnia 
sprzętu sportowego (czynna 
w godz. 8-20) oferuje rowery, 

łyżworolki, nartorolki, kije do 
nordic walking, zestawy do 
piłki siatkowej i zestawy gier. 
O  wszystkim poinformują 
pracownicy OSiR.

– Na wypadek niepogody 
zapraszamy do skorzystania 
z  oferty krytych obiektów 
miejskich. Można skorzystać 
z hali przy ulicy Olimpijskiej, 
gdzie znajduje się całoroczne 

boisko do piłki siatkowej oraz 
korty do squasha. Warto rów-
nież pamiętać o  atrakcjach 
jakie oferuje Wodne Cen-
trum Rekreacyjno-Sportowe 
Aquasfera – dodał Zbigniew 
Szymula.

W  obiekcie usytuowanym 
przy al. Piłsudskiego znajdują 
się trzy baseny, dwie zjeżdżal-
nie, brodzik dla dzieci, jacuzzi, 

miejsca do masażu podwodne-
go i biczów wodnych oraz sau-
ny .Przed wizytą w Aquasferze 
warto spojrzeć do Internetu, 
żeby zapoznać się z  grafikiem 
pracy obiektu i  oferowanych 
usług (osir.olsztyn.pl).

Dodatkowo na wypoczy-
wających w  Olsztynie czeka-
ją atrakcje sportowe. I  tak: 8 
sierpnia odbędzie się maraton 
rowerowy Cisowianka Mazo-
via MTB Marathon, 21 sierp-
nia Puchar Warmii i  Mazur 
w  pływaniu długodystanso-
wym na wodach otwartych, 
a z kolei 22 sierpnia zaplano-
wano regaty Olsztyn Żegluje. 
Wspaniałą atrakcję stanowi 
znany już olsztynianom i go-
ściom Olsztyński Green Fe-
stiwal, który zaplanowano na 
13-15 sierpnia.

Dodatkowo OSiR poleca 
zajęcia tzw. slow joggingu, 
które odbywają się w  każdą 
niedzielę. Zbiórka chętnych 
o  godz. 9 przy wypożyczalni 
sprzętu sportowego przy ul. 
Kapitańskiej.

OSiR zaprasza na obiekty

Plażowanie i atrakcje dla wszystkich
Lato w pełni, więc należy to wykorzystać. Można leniuchować, ale warto też aktywnie spędzać wolny czas. Pomaga w tym 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
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