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“
INNA PERSPEKTYWA” Ilona Lik

Upamiętniliśmy Annę Wasilewską

Pewna mieszkanka powiatu olsztyńskiego chciała sprzedać buty na jednym z portali sprzeda-
żowych. Skontaktowała się z nią kobieta, która była zainteresowana kupnem. Po chwili sprze-
dająca zorientowała się, że z jej konta zniknęło 5 tys. zł.

Jedna z  mieszkanek po-
wiatu olsztyńskiego pod 
koniec lipca wystawiła na 
portalu sprzedażowym bu-
ty. Kobieta po jakimś czasie 
otrzymała wiadomość do-
tyczącą sprzedaży. Zaintere-
sowana ofertą osoba pytała 
o  sposób płatności za nie, 
czy jest możliwość wysyłki 
po wcześniejszym dokonaniu 
wpłaty na konto za pośred-
nictwem firmy kurierskiej. 
Koszty wysyłki miała pokryć 
kupująca obuwie.

„Klientka” poprosiła 
również o  e-mail, na który 

mieszkanka powiatu otrzy-
mała wiadomość dotyczącą 
jej ogłoszenia z napisem „Po-
twierdź przesyłkę”. Kobieta 
kliknęła w dany link, bo my-
ślała, że w  taki sposób do-
konuje się sprzedaży na tym 
portalu. Następnie została 
przekierowana do innej stro-
ny, która wyglądała podobnie 
do tej, na której wystawiła 
ogłoszenie. Na niej widnia-
ły pola do uzupełnienia jak 
login, hasło, pin do aplikacji 
bankowej. Uzupełniła je i za-
twierdziła, po czym miała 
trwać „weryfikacja danych”.

Kobieta otrzymała rów-
nież wiadomość, w  której 
uprzedzono ją, aby odcze-
kała około 20 minut i  nie 
wchodziła na stronę in-
ternetową swojego banku, 
a  po poprawnej weryfikacji 
otrzyma telefon od pracow-
nika placówki z  informacją 
dotyczącą zamówienia.

Sprzedająca po upływie 
danego czasu zalogowała 
się na stronę swojego banku 
i  spostrzegła, że z  jej kon-
ta wykonano dwa przelewy 
w kwocie 3 tys. zł oraz 2 tys. zł. 
Pokrzywdzona zauważyła po 

czasie, że sprawcy tego zdarze-
nia wysłali jej również filmik 
instruktażowy, w  jaki sposób 
ma postępować po otrzyma-
niu wiadomości na pocztę.

W  międzyczasie poszko-
dowana otrzymała również 
wiadomości od swojego ban-
ku dotyczące aktywacji dostę-
pu do konta, co potwierdziła 
kodem. Gdy zorientowała 
się, że padła ofiarą oszustwa, 
zgłosiła sprawę policjan-
tom, którzy teraz wyjaśniają 
wszystkie okoliczności tego 
zdarzenia.

KMP Olsztyn

Chciała sprzedać buty. Straciła tysiące złotych

Sprawiedliwość
w bibliotece

wojewódzkiej
To oryginalna wystawa poświęcona pracy sę-
dziów oraz ich działaniom na rzecz wymiaru 
sprawiedliwości. Ekspozycji w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej będą towarzyszyć m.in. 
debaty i działania edukacyjne.

„Sprawiedliwość” Piotra 
Wójcika to nowa wystawa, ja-
ką będzie można oglądać od 
czwartku w Galerii Stary Ra-
tusz na Starym Mieście. Autor 
sportretował sędziów z  ich 
nieodłącznymi atrybutami, 
choćby często setkami kilo-
gramów akt jednej sprawy.

Zdjęciom nie pozostają-
cym bez kontekstu towarzy-
szą osobiste historie sędziów, 
opowieści o  najważniejszych 
rozprawach oraz komentarze 
o  przyszłości niezawisłych 
sądów. Piotr Wójcik przepro-
wadził wywiady z  tymi, któ-
rzy mówią „nie” destrukcji 
sądownictwa.

Wernisaż wystawy zapla-
nowano na czwartek (4 sierp-
nia) na 17. Po nim, w czytelni 
czasopism w Wojewódzkiej Bi-
bliotece Publicznej, odbędzie 
się spotkanie, podczas którego 

dyskutować będą: sędzia Doro-
ta Zabłudowska (Sąd Rejono-
wy Gdańsk-Południe), sędzia 
Paweł Juszczyszyn (sędzia 
Sądu Rejonowego w  Olszty-
nie) oraz prokuratorzy Ewa 
Wrzosek i Jarosław Onyszczuk 
(Prokuratura Rejonowy dla 
Warszawy Mokotowa).

Piotr Wójcik jeszcze przed 
1989 rokiem kolportował wy-
dawnictwa podziemne. Po 
1989 roku był fotoreporterem 
„Gazety Wyborczej”, a  w  la-
tach 2001-2011 szefem jej 
działu fotograficznego. Wie-
lokrotnie nagradzany w kon-
kursach fotografii prasowej, 
w 2022 roku otrzymał drugą 
nagrodę w  konkursie Grand 
Press Photo w kategorii Cur-
rent Events za fotografię po-
kazującą dramat uchodźców 
wojennych z Ukrainy.

Olsztyn.eu

Niedawno otwarta aula widowiskowo-konferencyjna przy ul. Kościńskiego 11 w Olsztynie, bę-
dąca w  zasobach Centrum Edukacji i  Inicjatyw Kulturalnych, zyskała swoją patronkę. Od 
wtorku (26 lipca) jest nią Anna Wasilewska.

Anna Wasilewska 
(1958-2021) w  2007 roku 
została zastępcą prezy-
denta Olsztyna, natomiast 
w 2009 roku objęła stano-
wisko dyrektora Depar-
tamentu Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie.

Powołana do zarządu 
województwa warmiń-
sko-mazurskiego z ramie-
nia Platformy Obywatel-
skiej pełniła tę funkcję 
w latach 2010-2015.

W  2015 r. wystarto-
wała w  wyborach parla-
mentarnych, zdobywa-
jąc mandat poselski z  listy 
PO w  okręgu olsztyńskim. 
W wyborach w 2019 r. z po-
wodzeniem ubiegała się 
o poselską reelekcję.

Pracowała m.in. w komi-
sji ds. petycji, komisji edu-
kacji, nauki i młodzieży oraz 
komisji kultury i  środków 
przekazu.

– Jedną z  osób, których 
autorytet i dorobek społeczny 
wymaga trwałego upamięt-
nienia, bez wątpienia jest 
Anna Wasilewska – mówił 
podczas spotkania Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek 
województwa. – Pedagog, 
nauczyciel akademicki, dzia-
łaczka społeczna, samorządo-

wiec i  polityk. Ambasadorka 
kultury, edukacji i  sportu, 
a  także turystyki i  promocji 
na Warmii i Mazurach. Dbała 
o jakość dialogu społecznego, 
komunikację z organizacjami 
pożytku publicznego. Ściśle 
współpracowała ze środowi-
skiem senioralnym w  regio-
nie. Serdeczna przyjaciółka, 

która posiadała wielką 
zdolność jednoczenia, bez 
względu na przekonania. 
Kobieta o wielkim sercu, 
którym dzieliła się po-
przez aktywność chary-
tatywną. Kiedy oddawa-
liśmy do użytku niniejszy 
obiekt, stwierdziliśmy, że 
potrzebuje on wyjątko-
wego patrona. Kogoś, kto 
inspiruje niczym artysta 
i  uczył jak najlepszy bel-
fer. Na wspomnienie któ-
rego pojawia się uśmiech 
i  pozytywna nostalgia. 
Silnie związanego z  re-
gionem Warmii i  Mazur. 
Nasze myśli od razu ukie-

runkowały się w stronę Anny 
Wasilewskiej.

W  wydarzeniu wzięli 
udział m.in.: rodzina i  zna-
jomi Anny Wasilewskiej, 
przedstawiciele samorządu 
województwa czy delega-
cja parlamentarna na czele 
z  Małgorzatą Kidawą-Błoń-
ską, wicemarszałek Sejmu RP.
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Letni zastrzyk kultury 

P l e n e r ow y   
F e s t i w a l  
T e a t r u   
J a r a c z a

2 sierpnia - 
- 16 września

DONATORZY:

Cykl „Latem wybieram kulturę” to wakacyjna oferta Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Bibliotekarze chcą kulturalnie rozruszać olszty-
nian po wielu miesiącach lockdownu.

Trzy spotkania autorskie 
z  czołowymi w  swoich dzie-
dzinach polskimi twórcami 
i dwa seanse kinowe pod go-
łym niebem – tak wygląda 
zestaw wydarzeń przygoto-
wanych przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną. Spotkania od-
bywają się w Planecie 11 (al. 
Piłsudskiego 38). 

20 lipca bibliotekę od-
wiedziła popularna pisarka 
książek kryminalnych i fan-
tastycznych – Anna Kań-
toch, nieco ponad tydzień 
później odbyła się pierwsza 
projekcja filmowa. Przed 
nami jeszcze dwaj goście 
i  jeden seans. 12 sierpnia 
o  godz. 18 bibliotekę od-
wiedzi Bartosz „Fisz” Wa-
glewski – wokalista, kompo-
zytor i  autor tekstów znany 
z grupy Fisz Emade Tworzy-
wo. Natomiast 26 sierpnia 
odbędzie się kolejny seans 
filmowy, a 9 września w pla-

netarnych progach zjawi się 
jeden z najpopularniejszych 
współczesnych polskich pi-
sarzy – Jakub Żulczyk. 

– Idea projektu jest taka, 
by kulturalnie ożywić olsz-
tynian po wielu miesiącach 
covidowego lockdownu, 
kiedy spotkania tego typu 
w bibliotekach nie mogły się 
odbywać – tłumaczy koor-
dynujący spotkania Łukasz 

Wieliczko z  Planety 11. – 
Zależy nam także na zaofe-
rowaniu wolnej od nałogów, 
wartościowej alternatywy 
spędzania wolnego czasu. 

Projekt dofinansowano ze 
środków MZPiTU w ramach 
Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2022.
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Przedstawiamy mały meldunek z aktualnie budowanych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Dywity. Najbardziej zaawansowana 
jest ścieżka z miejscowości gady do Gady kolonia, ale duży postęp prac widać też w Słupach i Wadągu.  

Budowa ścieżki Gady-
-kolonia Gady

Na całej długości ścieżki, 
a  jest to odcinek ponad 1,1 
km, ułożony został już równy 
asfalt, wykonano też odwod-
nienie ścieżki. Mieszkańcy 
już jeżdżą po niej rowerami, 

hulajnogami i  na wrotkach. 
I bardzo sobie ją chwalą. Fir-
ma Colas wykonuje jedynie 
drobne prace wykończenio-
we. Powstała tu ścieżka o dłu-
gości ok. 1225 metrów i  sze-
rokości 2,5 metra. Jej koszt to 
prawie 1,4 mln zł. 

Ścieżka w Wadągu
Na odcinku od ul. Osiec-

kiej do skrzyżowania na My-
ki i  Zalbki zakończyły się 
prace bitumiczne i  na całej 
długości tego odcinka jest 
już równiutki asfalt. Wzdłuż 
tego odcinka trwają prace 
przy montażu fundamen-
tów pod lampy i oświetlenie 
ledowe. Z  kolei na odcinku 

od sklepu Agro w  Wadągu 
do skrzyżowania na Myki 
i  Zalbki trwają prace zwią-
zane z  krawężnikowaniem 
i  podbudową pod ścieżkę 
z kostki betonowej. Koszt re-
alizacji inwestycji w Wadągu 
to prawie 2,5 mln zł. Gmina 
pozyskała unijne dofinanso-
wanie na budowę tej ścieżki. 
Termin wykonania to 20 paź-

dziernika 2022 r. Inwestycję 
realizuje firma Sanbud.

Ścieżka Słupy-Osiedle 
Leśne-kapliczka przy 
Domagały w Kieźlinach

Trwają prace związane 
z  korytowaniem, wymianą 
ziemi, krawężnikowaniem 
oraz wykonywana jest podbu-
dowa. Wcześniej wytyczony 

został pas pod budowę ścież-
ki, wycięte pod nadzorem or-
nitologicznym zostały drzewa 
i krzewy. Długość planowanej 
ścieżki asfaltowej to 1,1 km, 
a  jej koszt to prawie 1,1 mln 
zł. Wykonawcą ścieżki w Słu-
pach jest firma Colas. Reali-
zacja tej inwestycji powinna 
potrwać planowo do końca 
października 2022.

Od 12 do 14 sierpnia w godz. od 10 do 20 podczas oficjalnego otwarcia 
studia stylizacji, detailingu i oklejania samochodów Racing Logistics 
w Dywitach będzie można obejrzeć wystawę lamborghini i superca-
rów, prawdziwe wyścigówki czy american muscle.  

Otwarcie ma charakter 
wystawy motoryzacyjnej 
bez punktu kulminacyjne-
go, więc organizator Łukasz 
Wierciński, właściciel Ra-
cing Logistics z  Dywit za-
prasza w  dniach od 12 do 
14 sierpnia w  godz: 10-20.  
– Studio Racing Logistics to 
jedyne tego typu miejsce na 
Warmii i  Mazurach stwo-
rzone, aby dbać o  samocho-
dy oraz zabawki najbardziej 
wymagających klientów, 
zgodnie z najwyższymi stan-
dardami – mówi Łukasz 
Wierciński, który wcześniej 
dał się poznać szerszemu gro-

nu jako organizator wyścigów 
Night Power w  Olsztynie.  
Łukasz Wierciński postano-
wił siedzibę swojego biznesu 
ulokować w Strefie Przedsię-
biorczości Dywity/Ługwałd 
(adres studia to Ługwałd 179).  
– Gmina Dywity wspiera 
lokalnych przedsiębior-
ców na wiele sposobów, 
więc uznałem ją za dobre 
miejsce na swój biznes – 
mówi Łukasz Wierciński.  
W  weekend od 12 do 14 
sierpnia zainteresowani fa-
ni motoryzacji będą mogli 
obejrzeć z bliska m.in. Mer-
cedes AMG GT-R GT3 – 

wersja torowa; Good Speed 
Racing Team – Lamborghi-
ni Aventador S; Lamborghi-
ni Gallardo Spyder Superla-
gera; Mercedes AMG GT-R; 
Chevrolet Corvette Z06 
ZR1; Strefę aut amerykań-
skich; Limitowane motocy-
kle Ducati oraz Harley Da-
vidson a także wiele innych. 

Podczas wydarzenia od-
będą się też pokazy tego, jak 
działają folie samochodowe, 
powłoki ceramiczne i  wie-
le innych tematów, które są 
ogarniane w  dywickim stu-
diu. Gmina Dywity jest part-
nerem wydarzenia. 

Lambo i wyścigówki w Dywitach

Rowerowa gmina Dywity!

Wójt Daniel Zadworny dokonał wstępnego, technicznego przeglądu 
ścieżki pieszo-rowerowej w Gadach z synem Leonardem

Na Wadągu na odcinku od ul. Osieckiej do skrzyżowania na Myki  
i Zalbki jest już położony równy asfalt

W Słupach trwają prace związane z korytowaniem, wymianą ziemi, 
krawężnikowaniem oraz wykonywana jest podbudowa
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Blisko 1,8 mld euro funduszy europejskich trafi na Warmię, Mazury i Powiśle. To rekordowa kwota w historii naszego członkostwa w Unii 
Europejskiej, wynegocjowana przez zarząd województwa. 

– Podpisaliśmy z polskim 
rządem kontrakt programo-
wy, który określa kierunki 
i warunki dofinansowania no-
wego programu regionalne-
go, który w  tej edycji nazywa 
się Fundusze Europejskie dla 
Warmii i Mazur na lata 2021-
2027 – mówi Gustaw Marek 
Brzezin. – Teraz mamy zielone 
światło, by bezpośrednio z Ko-
misją Europejską uzgadniać 
warunki wdrażania przydzie-
lonych nam pieniędzy. Mamy 
dobry plan na realizację tego 
budżetu, a sukces pełnego wy-
korzystania RPO 2014-2020 
pokazuje, że jesteśmy skutecz-
ni i  dobrze znamy potrzeby 
województwa. 

Zarząd województwa 
wraz z  ekspertami i  partne-
rami społecznymi pracował 
nad nowym programem od 
2020 roku. Jego główny cel to 
dalsza transformacja regionu, 
zgodnie z  wytycznymi euro-
pejskimi przede wszystkim 
zielona, cyfrowa i  gospodar-
cza. Priorytetowe obszary 
wsparcia to w  nowej per-
spektywie: gospodarka, śro-
dowisko, mobilność miejska, 
transport, edukacja, rynek 
pracy, zdrowie, rewitalizacja 
obszarów miejskich, włącze-

nie i integracja mieszkańców, 
turystyka i kultura. 

– Zdajemy sobie sprawę, 
że to nie będą łatwe do wy-
korzystania pieniądze, ale 
jesteśmy przygotowani i  ma-
my znaczące doświadczenie 
– mówi marszałek Brzezin. 
– Nie ma sfery społecznej czy 
gospodarczej, gdzie dotąd nie 
inwestowalibyśmy funduszy. 
Także w  sytuacjach kryzyso-
wych, podczas pandemii czy 
w  dobie inflacji i  uciążliwej 
polityki fiskalnej, nasi bene-
ficjenci sprawdzili się i stanęli 
na wysokości zadania. Środki 
z  poprzedniej puli wykorzy-
staliśmy już prawie w całości, 
realizujemy projekty z list re-
zerwowych, trwają dosłownie 
ostatnie konkursy. Czas na re-
alizację nowych wyzwań. 

Tak jak w  poprzednich 
edycjach programów, tak 
i  w  tej są wyznaczone pro-
jekty strategiczne z  punktu 
widzenia rozwoju całego wo-
jewództwa. 

– To są nasze marzenia, 
ale także poparte badania-
mi istotne kierunki rozwoju 
– dodaje marszałek Brzezin. 
– Jesteśmy gotowi do nego-
cjacji z  Komisją Europejską, 
aby je wszystkie uzasadnić, 

a  następnie realizować. Ma-
my na to czas do końca roku. 
Chcielibyśmy za rok o tej po-
rze ogłaszać nowe konkursy. 

Wytyczone projekty stra-
tegiczne w nowym programie 
regionalnym:

– Centrum Urazowe 
przy Szpitalu Wojewódzkim 
w Olsztynie i Północne Cen-
trum Psychiatrii Dziecięcej 
w Ameryce – 27, 5 mln euro, 

– rozwój Ekonomicznej 
Strefy Awiacji (RESA) przy 

lotnisku Olsztyn-Mazury – 
19,8 mln euro, 

– modernizacja Planeta-
rium w  Olsztynie, Europej-
skie Centrum Copernicus we 
Fromborku, szlak kulturowy 
Kanału Elbląskiego, rozwój 
Szlaku Kopernikowskiego – 
40,1 mln euro, 

– parki krajobrazowe – 
8,5 mln euro, 

– budowa nowego przebie-
gu ul. Bałtyckiej w  Olsztynie 
w  ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 527, poprawa dostępności 
komunikacyjnej subregionu 
EGO – 45,8 mln euro, 

– port morski w Elblągu – 
39,1 mln euro, 

– EGO Kraina Bociana – 
33 mln euro, 

– Związek Gmin i Powia-
tów Kanału Elbląskiego i  Po-
jezierza Iławskiego – 88 mln 
euro, 

– Stowarzyszenie „Polskie 
Miasta Cittaslow” – 54 mln 
euro, 

– Stowarzyszenie „Wiel-
kie Jeziora Mazurskie 2020” 
– 113 mln euro. 

Tak jak w  poprzedniej 
edycji, tak i teraz, jest wyzna-
czona specjalna pula środków 
dla dużych miast, proporcjo-
nalnie do ilości mieszkańców. 
Na tzw. ZIT-y, czyli Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne, 
dla Olsztyna przypada ponad 
68 mln euro, dla Elbląga – 
blisko 49 mln euro i dla Ełku 
ponad 21 mln euro. 

Zielone światło do rozwoju regionu
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W Olsztynie zaczął funkcjonować kontenerowy dworzec główny. A to oznacza początek burzenia i budowy zupełnie nowego obiektu. Po po-
nad pół wieku. 

Dworzec tymczasowy 
jest położony w  bezpośred-
nim sąsiedztwie obecnego 
budynku, na lewo od niego, 
patrząc od strony placu Kon-
stytucji 3 Maja. Został on 
zbudowany z  42 modułów 
kontenerowych i  posiada 
dwie kondygnacje. Na par-
terze podróżni znajdą prze-
strzeń obsługi podróżnych 
z  holem-poczekalnią o  po-
wierzchni 144 mkw., w  któ-
rym zlokalizowano okienka 
kasowe. W  sąsiedztwie ho-
lu zaprojektowano również 
toalety dla podróżnych. Na 
piętrze dworca tymczaso-
wego będą mieścić się m. in. 
pomieszczenia biurowe oraz 
Straży Ochrony Kolei. Do 
dworca dostaniemy się zarów-
no z peronu 1 oraz od strony 
pl. Konstytucji 3 Maja. Obiekt 
jest w pełni przystosowany do 
obsługi podróżnych o ograni-
czonej sprawności ruchowej.

„Jedna z najwięk-
szych inwestycji PKP”

– Otwarcie dworca tym-
czasowego oznacza zamknię-
cie dotychczasowego dworca 
i wyłączenie go z obsługi po-

dróżnych. Na czynne perony 
podróżni dostaną się scho-
dząc z peronu 1 do przejścia 
podziemnego – informuje 
Bartłomiej Sarna z Wydziału 
Współpracy z Mediami PKP.

Nowy dworzec konte-
nerowy spotkał się z  pozy-
tywną reakcją pasażerów 
korzystających z  niego. 
Szczególną uwagę zwracają 
na obecność... toalet. 

– Obiekt jest schludny 
i  czysty w  przeciwieństwie 
do tego starego. Możliwość 
skorzystania z  darmowych 
toalet jest nie bez znaczenia – 
stwierdził jeden z nich. 

Zdaniem kolejarzy, budo-
wa nowego dworca Olsztyn 
Główny to jedna z  najwięk-
szych inwestycji PKP w  ra-
mach Programu Inwestycji 
Dworcowych na lata 2016-
2023. Jest ona dofinansowana 
ze środków unijnych z  Pro-
gramu Operacyjnego Polska 
Wschodnia. Jej koszt to 70,97 
mln złotych brutto. Wyko-
nawcą robót budowlanych 
jest Torpol. Planowany ter-
min otwarcia nowego dworca 
dla podróżnych to druga po-
łowa 2023 roku.

Nowoczesny obiekt
Budynek będzie składał 

się z trzech kondygnacji – jed-
nej podziemnej i dwóch nad-
ziemnych. Pierwszą z  nich 
rozdzieli funkcjonalnie przej-
ście prowadzące na perony 
i  dalej w  kierunku osiedla 
Zatorze. Po jego zachodniej 
stronie zlokalizowane będą 
lokale komercyjne, natomiast 
po wschodniej przestrzeń 
obsługi podróżnych, urzą-
dzona w nowoczesny sposób, 
zajmująca łącznie dwie kon-
dygnacje połączone ze sobą 
ciągami komunikacyjnymi 
w  formie schodów tradycyj-
nych i ruchomych oraz wind. 
W  podziemiu zaprojektowa-
no kasy biletowe, toalety oraz 
strefę podróżnego, natomiast 
na parterze – reprezentacyjny 
hol z dostępem do poczekalni, 
strefy dla rodziców z dziećmi 
oraz lokali komercyjnych. 

Nowa stacja PKP 
Olsztyn 

Niezależnie od planowa-
nej budowy nowego dworca, 
metamorfozę przechodzi 
sama stacja PKP Olsztyn 
Główny. 

Zamontowano pierwsze 
nowe rozjazdy i tory na od-
cinku pomiędzy Olsztynem 
Głównym i  Olsztynem Za-
chodnim. Umożliwiło to 
powrót na początku lipca 
pociągów regionalnych na 
odcinku między Olsztynem 
Głównym a  Olsztynem Li-
kusy i  bezpośrednich po-
łączeń do Gutkowa oraz 
Elbląga. Nowe elementy 
torów zwiększą możliwo-
ści prowadzenia ruchu po-
ciągów i  poprawią obsługę 
nowego przystanku Olsztyn 
Śródmieście.

Łącznie na stacji Olsztyn 
Główny jest już 3,6 km no-
wych torów i  12 rozjazdów. 
Montowane są słupy i bramki 
sieci trakcyjnej. Położono już 
półtora kilometra okablowa-
nia systemu sterowania ru-
chem kolejowym.

– Powstaje zupełnie nowe 
przejście podziemne, które 
połączy Zatorze z  pl. Kon-
stytucji 3 Maja i zapewni do-
stęp na wszystkie perony. Są 
wybudowane trzy segmenty 
konstrukcji i  rozpoczęły się 
przygotowania do realizacji 
czwartego segmentu i  doj-
ścia do tunelu od ulicy Marii 
Zientary-Malewskiej – infor-
muje Martyn Janduła z biura 
prasowego PKP PLK. 

Obiekt wyposażony 
w  windy i  schody ruchome 
zapewni wygodny dostęp 
do pociągów także osobom 
o  ograniczonych możliwo-
ściach poruszania się.

Dworzec z konkursu 
Pierwszy olsztyński dwo-

rzec został oddany do użytku 
w 1872 r. W 1902 r. pod tora-
mi wydrążono tunele łączące 
poszczególne perony. Pięć 
lat później uruchomiono 
pierwszą linię tramwajową, 
która połączyła dworzec ze 
Śródmieściem i  umożliwiła 
wygodne skomunikowanie 
stacji z miastem. 

W  1911 r. ukończo-
no elektryfikację budynku 
dworcowego oraz peronów. 
Obiekt nie przetrwał długo. 
W 1945 r. dworzec zniszczy-
ły wchodzące do miasta woj-
ska radzieckie. Na odbudowę 
czekał aż do 1948 r. Ten, któ-
ry stoi dzisiaj, powstał w  la-
tach 1968-1971.

Otwarty w grudniu 1971 
roku budynek powstał w wy-
niku konkursu wewnętrzne-
go pracowni PKP. Zwycięski 
projekt przygotowali archi-
tekci pod kierownictwem 
Zygmunta Kłopockiego. 
Budynek był najprawdopo-
dobniej pierwszym w Polsce, 

który w tak przemyślany spo-
sób łączył ze sobą dworzec 
PKP i  PKS-u. Do jego wy-
kończenia użyto także dobrej 
jakości materiałów, a  działo 
się to przy udziale artystów, 
którzy zaprojektowali deko-
racje wnętrz.

Obecna inwestycja na 
pewno rozpoczęłaby się o kil-
ka lat wcześniej, gdyby nie 
batalia wpisania obiektu do 
rejestru zabytków. Z  takim 
wnioskiem wystąpili lokalni 
społecznicy. 

Argumentowali, że Olsz-
tyn Główny to jedna z ostat-
nich pamiątek modernizmu 
w  Olsztynie, a  przy tym 
obiekt niezwykle ciekawy, 
a wręcz unikalny. Jego, ciągle 
jeszcze istniejącym atutem, 
jest np. zintegrowanie dworca 
kolejowego z  autobusowym. 
Uwagę zwraca też zachowany 
w dużej części wystrój wnętrz, 
a  nawet część wyposażenia. 
Mimo że od czasu jego otwar-
cia minęło niemal pół wieku, 
to np. zastosowane okładziny 
czy elementy drewniane prze-
trwały i nadają się do renowa-
cji. Trzykrotnie wojewódzkie 
służby odmawiały wpisania 
dworca do rejestru. Ostatecz-
ną decyzję wydało Minister-
stwo Kultury. 

Krzysztof Szymański

Wielka budowa
nowego dworca PKP
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Ruszamy z ważnymi inwestycjami
Jest zielone światło dla powstania nowego wiaduktu na Tracku oraz modernizacji fragmentu ul. Pstrowskiego wraz z budową ul. Plażowej. 
Olsztyńscy radni zmienili budżetowe zapisy podczas nadzwyczajnej, piątkowej sesji (29 lipca).

Wnioski do konkursów 
finansowanych z  programu 
Polski Ład samorząd Olsztyna 
złożył w lipcu 2021 roku. Prze-
widywana wówczas wartość 
projektu związanego z ulicami 
Pstrowskiego i Plażową wyno-
siła 30 mln zł, natomiast wia-
duktu – pięć mln zł.

Zmiany rynkowe, a  także 
– w  przypadku wiaduktu na 
Tracku – wynikające z wyma-
gań kolejarzy sprawiły, że war-
tość zadań wzrosła o ok. 1/3. Po 
otwarciu ofert okazało się, że na 
realizację tych zadań potrzeba 
dodatkowych 12 mln złotych.

– Na te dwie inwestycje 
mamy duże dofinansowa-
nie, które stracimy jeśli nie 
rozstrzygniemy przetargów 
– mówi prezydent Olsztyna, 
Piotr Grzymowicz. – Zadania, 
które na razie zawieszamy, 
miały być wykonane ze środ-
ków własnych. Oczywiście bę-

dziemy na bieżąco analizować 
nasze możliwości finansowe i, 
w miarę możliwości, dążyć do 
realizacji tych zadań.

Wśród zawieszonych za-
dań są m.in. przebudowa da-
chów Szkoły Podstawowej nr 
2 i Pałacu Młodzieży, a także 
przebudowa części pomiesz-
czeń Szkoły Podstawowej nr 
12 przy ul. Turowskiego.

W  przypadku ulicy Pla-
żowej powstałoby kolejne po-
łączenie południowych osie-
dli z  al. Piłsudskiego, a  także 
otwarcie komunikacyjne tere-
nów inwestycyjnych w pobliżu 
Olsztyńskiego Parku Naukowo-
-Technologicznego. Natomiast 
modernizacja ul. Pstrowskiego 
to kolejny etap poprawy infra-
struktury drogowej naszego 
miasta. Zaplanowane prace 
dotyczą odcinka między al. Si-
korskiego a skrzyżowaniem ulic 
Wyszyńskiego z Synów Pułku.

Budowa wiaduktu z praw-
dziwego zdarzenia nad torami 
to z  jednej strony ułatwienie 
komunikacyjne dla miesz-
kańców Tracka. Z drugiej zaś 
– wraz z planowaną realizacją 
Olsztyńskiego Parku Przemy-
słowego – może być szansą 
na kolejne połączenie komu-
nikacyjne szeroko rozumia-
nego Zatorza z  resztą miasta 
i okolicami obwodnicy.

Przedstawiony projekt 
związany z  zagospodaro-
waniem terenów przemy-
słowych wschodniej części 
Olsztyna spełnia wszystkie 
kryteria tej edycji programu 
„Polski Ład”. Teren inwesty-
cji jest objęty miejscowym 
planem zagospodarowania, 
udział gruntów już zagospo-
darowanych przemysłowo 
przekracza 50 proc., są tam 
również tereny należące do 
Skarbu Państwa.

Ruch „Tak! Dla Polski” to jedna z najważniejszych organizacji reprezentujących polski samorząd. Jej przedstawiciele spotkali się w stolicy 
Warmii i Mazur, by dyskutować o możliwościach mierzenia się z najtrudniejszymi wyzwaniami.

Liderzy Ruchu: Jacek 
Karnowski (prezydent So-
potu), Jacek Sutryk (prezy-
dent Wrocławia) i  Tadeusz 
Truskolaski (prezydent Bia-
łegostoku) przyjechali na za-
proszenie prezydenta Olsz-
tyna Piotra Grzymowicza. 
Najważniejszymi tematami 
spotkania z  przedstawiciela-
mi warmińsko-mazurskich 
samorządów była coraz trud-
niejsza i niełatwa do przewi-
dzenia w przyszłości sytuacja 
ekonomiczna gmin.

– Dręczą nas cztery pla-
gi: inflacja, centralizacja 
państwa, wojna i  pandemia 
– mówił przewodniczący 

Ruchu, Jacek Karnowski. 
– Z  konsekwencjami woj-
ny czy pandemii jesteśmy 
w  stanie sobie poradzić. 
Natomiast spotkaliśmy się 
tu po to, żeby rozmawiać 
o  tym, w  jaki sposób radzić 
sobie z  tymi dwiema pozo-
stałymi plagami. Bo nam 
samym, jako samorządom, 
może być bardzo trudno.

Jak podkreślają przed-
stawiciele samorządów – 
przez zmiany podatkowe 
kolejne miliony odpływają 
z  lokalnych budżetów. Bra-
kuje natomiast systemo-
wych rozwiązań dotyczą-
cych utraconych wpływów. 

Inflacja, rosnące ceny, pła-
ce – to wszystko ma wpływ 
na koszt świadczenia usług 
komunalnych i ich jakość.

– Tym tematom poświę-
cone było nasze spotka-
nie – powiedział prezydent 
Olsztyna, Piotr Grzymo-
wicz. – Dało nam poczucie 
wspólnoty, co do ocen i ko-
niecznych działań, jakie mu-
szą być podjęte, żeby „samo-
rząd” przetrwał i nie zmienił 
się w „sam rząd”.

Jak szacują przedstawi-
ciele Ruchu „Tak! Dla Pol-
ski”, w  najbliższych latach 
samorządy mogą stracić na-
wet 15 mld złotych.

Budowa ul. Plażowej oraz modernizacja fragmentu ul. Pstrowskiego to jedno z zadań, na jakie Olsztyn dostał 
dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład

O przyszłości samorządów w Olsztynie

Prezydenci największych polskich miast ostrzegają, że sytuacja ekonomiczna samorządów staje się coraz gorsza
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Podróże, przygoda, kreatywność, odżywianie – to tylko wycinek zainteresowań twórców bloga This Expansive Adventure. Fay i Matt Doyle, na 
zaproszenie Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Londynie, odwiedzili nasz kraj, a jednym z miejsc, w których się za-
trzymali, był Olsztyn.

Twórcy bloga, który czy-
ta ponad pół miliona osób 
miesięcznie, całe swoje za-
wodowe życie byli związani 
z  komercyjną fotografią, fil-
mem i  reklamą. By poradzić 
sobie ze stresem najpierw 
zaczęli spacerować po swoim 
mieście, a  potem odkryli, że 
podróżowanie może być do-
skonałym sposobem na do-

bre życie. Z tego narodził się 
pomysł m.in. na blog.

Zanim dostali propozycję 
przylotu do Polski i do nasze-
go regionu, nie planowali tu 
wizyty. Jednak po otrzymaniu 
propozycji nie zastanawiali 
się nad wyprawą zbyt długo.

Goście z Wielkiej Brytanii 
przylecieli do Gdańska. Na-
tomiast Olsztyn był dla pary 

blogerów pierwszym praw-
dziwym przystankiem w  po-
dróży po naszym regionie.

– Centrum miasta jest 
zwarte i  można szybko poru-
szać się po nim na piechotę 
– zauważają autorzy bloga. – 
Nasza przewodniczka była fan-
tastycznym źródłem wiedzy. 
Przeszliśmy nie tylko przyspie-
szony kurs średniowiecznej hi-

storii, ale także współczesnych 
wydarzeń, które ukształtowały 
obecną Polskę.

Goście zwiedzili Śród-
mieście i  Stare Miasto. Do-
wiedzieli się o  działalności 
w Olsztynie Mikołaja Koper-
nika, mieli okazję spróbo-

wać specjałów serwowanych 
przez lokalne restauracje.

– Ta podróż naprawdę 
otworzyła nam oczy na kraj, 
o  którym, szczerze mówiąc, 
wcześniej niewiele wiedzie-
liśmy – podsumowują blo-
gerzy. – Zaskoczyły mnie 

krajobrazy i ogrom przyrody, 
a poza tym gościnność i życz-
liwość, z  jaką spotykaliśmy 
się wszędzie, gdzie poszliśmy, 
była po prostu cudowna.

Poza Olsztynem Fay 
i Matt odwiedzili także m.in. 
Giżycko, Ryn i Mikołajki.

Rowery, piłki, wózki dziecięce – to tylko część przedmiotów, jakie trafią do potrzebujących dzieci i rodzin z Ukrainy. Przekazany sprzęt nie 
został w terminie odebrany z ratuszowego Biura Rzeczy Znalezionych.

Wykaz przedmiotów, ja-
kie zostały przekazane przez 
gminę Olsztyn to łącznie 49 
pozycji. Trafiły do Biura Rze-
czy Znalezionych i – zgodnie 
z przepisami – po dwóch la-
tach przeszły na własność sa-
morządu. Prezydent Olsztyna 
zdecydował o  przekazaniu 
tych ruchomości, jako daro-
wiznę, jednej z  olsztyńskich 
organizacji pozarządowych.

– To przykład doskonałej 
współpracy osób prywatnych, 
organizacji pozarządowej 
i  samorządu – mówi pełno-
mocnik prezydenta Olsztyna 
ds. współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi, Bartosz 
Kamiński. – Nie mam wąt-
pliwości, że te wszystkie prze-

kazane dziś przedmioty trafią 
do osób ich potrzebujących, 
którym przydadzą się w  co-
dziennym funkcjonowaniu.

W  przekazaniu przed-
miotów pośredniczy Fede-
racja Organizacji Socjalnych 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego FOSa.

– Często nasi goście z Ukra-
iny potrzebują właśnie np. ro-
weru, żeby sprawnie dostać się 
do pracy – mówi koordynator-
ka Centrum Wolontariatu przy 
Federacji FOSa, Magdalena 
Chojnacka. – Szczególnie, że 
zazwyczaj nie mają tutaj prak-
tycznie nic, zaczynają życie 
niemal od nowa. Przyjeżdżają 
z jedną torbą, z najpotrzebniej-
szymi rzeczami.

Wśród przekazanych 
przedmiotów najwięcej, bo 
31, jest rowerów i rowerków 
dziecięcych. To sprzęt w do-
brym stanie, wymagający 
przede wszystkim przeglądu 
i bieżącej konserwacji. Zajmą 
się tym olsztynianie, którzy 
w  ostatnich miesiącach od-
nowili i  przekazali potrze-
bującym uchodźcom już ok. 
130 rowerów.

– W  połowie kwietnia 
wiozłem z  granicy dziew-
czynę z  dzieckiem, która 
opowiadała mi, że jej syn 
bardzo lubi jeździć rowe-
rem – mówi Piotr Paliński, 
który wraz z ojcem zaanga-
żował się w  obsługę rowe-
rów. – Nie miała nic, poza 

jedną torbą, więc pomy-
ślałem, że znajdę jej rower. 
Dałem ogłoszenie na porta-
lu społecznościowym i oka-
zało się, że dostałem ok. 15 
rowerów. Po odnowieniu 
ich ogłosiłem więc, że mam 
je do oddania, i  tak to się 
zaczęło. Działamy z  ojcem, 
który jest na emeryturze. 
On naprawia, ja zajmuję się 
transportem i tak to działa.

Darowizna trafi do 
uchodźców, którzy przeby-
wają teraz m.in. w  dawnym 
Domu Studenckim nr 11 
Bratniak przy ul. Żołnierskiej. 

W  tej chwili w  Olsztynie 
w  sześciu zorganizowanych 
obiektach przebywa ok. 1,1 
tys. uchodźców z Ukrainy.

Ten sprzęt trafi do uchodźców

Brytyjscy blogerzy
zachwyceni Olsztynem i regionem

Zagraniczni blogerzy coraz chętniej przedstawiają w swoich relacjach stolicę Warmii i Mazur

Przekazanie potrzebującym przedmiotów z Biura Rzeczy Znalezionych 
to doskonały przykład współpracy między organizacją pozarządową, 
wolontariuszami a Urzędem Miasta Olsztyna
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Niepozorna, ukryta, ale bez wątpienia klimatyczna. Jest szansa, że ul. Podwale na Starym 
Mieście zdecydowanie zmieni swoje oblicze.

O tym, że ten brukowany 
trakt między ul. Okopową a ul. 
Jana z Łajs może być atrakcyj-
ny, mogliśmy przeko-
nać się wraz z urucho-
mieniem tam nowego 
baru. To m.in. dzięki 
sympatycznie zaaran-
żowanemu ogródkowi 
uliczka zaczęła być do-
strzegana przez miesz-
kańców Olsztyna i go-
ści naszego miasta.

Kolejnym kro-
kiem w tworzeniu tego 
miejsca jest realizacja 
zwycięskiego projek-
tu minionej edycji 
Olsztyńskiego Budże-
tu Obywatelskiego. 
Choć to niewielkie za-
danie, to może dać tej 
części Starego Miasta 
bardzo dużo.

– Wielokrotnie słyszy-
my, że bliskie okolice Starego 
Miasta są bardzo zaniedbane, 
zapomniane i psują efekt spa-
cerów po historycznej części 

Olsztyna – mówią pomysło-
dawcy projektu „Podwale 
najpiękniejszą uliczką Starego 

Miasta”. – Nie możemy napra-
wić wszystkiego od razu, ale 
warto od czegoś zacząć. Niech 
to nie będzie już aleja potłu-
czonych butelek i  rozrzuco-

nych opakowań po jedzeniu. 
Przemieńmy ją małym kosz-
tem w klimatyczną uliczkę na 

miarę europejskiego miasta 
turystycznego.

I rzeczywiście, wielokrot-
nie zachwycamy się nie tylko 
słynnymi zabytkami połu-

dniowoeuropejskich krajów. 
Często oczarowują też scho-
wane, malutkie, wciśnięte 

między kamienice, ale 
za to pięknie urządzo-
ne uliczki, zachęcające 
do odpoczynku i spę-
dzenia tam czasu.

Na ul. Podwa-
le mają więc szansę 
pojawić się dwie ła-
weczki, dwa kosze na 
śmieci i osiem grani-
towych donic wraz 
z roślinnością. Wśród 
nasadzeń mają się 
znaleźć m.in. pióro-
pusznik strusi, tawuł-
ka japońska „Peach 
Blossom” czy różne 
odmiany funkii.

Pomysłodawcy 
projektu liczą tymcza-
sem, że to działanie 

zainspiruje innych do podob-
nych działań. Jak przekonu-
ją – dzięki temu niewielkim 
kosztem można zmienić ob-
licze wielu zakątków miasta.

Rozpoczęły się poszukiwania firmy, która zre-
alizuje prace przy uszkodzonej iglicy hełmu 
wieży Nowego Ratusza. Jako że to zabytkowy 
obiekt, niezbędne było przygotowanie wcze-
śniej specjalnego programu prac.

Do zniszczenia elementów 
ratuszowej wieży – iglicy oraz 
kuli wraz z  wiatrową chorą-
giewką – doszło pod koniec 
lutego. Zdarzenie było efek-
tem porywistych podmuchów 
wiatru, a uszkodzone elemen-
ty niebezpiecznie zwisały ok. 
60 metrów nad ziemią.

Sam ich demontaż był nie-
zwykle skomplikowany i wy-
magał specjalistycznej inter-
wencji. Dopiero po zadaniu 
skutecznie wykonanym przez 
grupę pracowników wysoko-
ściowych, można było zarów-
no ocenić poziom zniszczeń, 
jak i  poszerzyć historyczną 
wiedzę na temat zabytkowego 
ratusza, dzięki kapsule czasu 
znalezionej w kuli.

Prace, których wykonawca 
zostanie wyłoniony w  toczą-
cym się właśnie postępowaniu, 
zostały opisane w specjalnym 
opracowaniu. Poza szczegó-
łowym opisem elementów 
składających się na zwień-
czenie wieży, ich wykonania, 
możemy dowiedzieć się, co 
pierwotnie mogło przyczynić 
się do uszkodzenia iglicy.

To przede wszystkim 
brak odizolowania stalo-
wych elementów od mie-
dzianych, co – w środowisku 
wilgotnym – miało wpływ 
na ich korodowanie. Poza 
tym miedziana kula została 
uszczelniona od spodu, co 
również miało wpływ na 
postępującą korozję mo-
cowania. Dodatkowo ele-
ment obrotowy chorągiew-
ki wiatrowej, wykonany 
pierwotnie w  formie łoży-
ska kulkowego, okazał się 
nietrwały w  długotrwałym 
użytkowaniu w warunkach 
zewnętrznych.

Błędy w pierwotnych roz-
wiązaniach konstrukcyjnych 
mają zostać skorygowane 
podczas zaplanowanych prac. 
Poza tym po zaplanowanych 
robót konserwatorskich mie-
dzianej kuli zostanie w  niej 
umieszczona uzupełniona 
kapsuła czasu.

O  tym, kto może wyko-
nać zaplanowaną renowację 
dowiemy się po 2 sierpnia. 
Prace mają potrwać cztery 
miesiące.

Kto naprawi iglicę 
ratuszowej wieży?

Zwieńczenie ratuszowej wieży uległo uszkodzeniu podczas wichur pod 
koniec lutego            fot. Jerzy Nadziak

Ma blisko 130 metrów kwadratowych, a przy malowaniu go wykorzystano 180 odcieni niemal 
wszystkich kolorów. Mowa o  nowym muralu „Mazurski Dziedziniec”, który powstał dzięki 
Olsztyńskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.

– Pracowaliśmy po 11 go-
dzin dziennie, pogoda nam 
dopisała więc w pięć dni uda-
ło nam się namalować mu-
ral, który zaprojektowaliśmy 
zgodnie z  zadaną tematyką  
– mówi Dominik Rutkowski 
z  KolorArt. – Choć nie oby-
ło się bez niespodzianek, bo 
wjazd na podwórko, na któ-
rym wykonywaliśmy mural 
wiedzie przez niezwykle wą-
skie przejście pomiędzy bu-
dynkami, przez co nie dało się 
tam przetransportować ruszto-
wania i  musieliśmy wszystko 
przenosić ręcznie. Dodatkowo 
pod muralem znajduje się boks 
śmietnikowy i  musieliśmy 
trochę kombinować z  rozsta-
wieniem rusztowania, ale, jak 
widać, wszystko da się zrobić.

Do wykonania tego nie-
zwykłego dzieła sztuki artyści 
użyli specjalnych spray’ów 
i emulsji fasadowych.

– Mamy już sprawdzone 
produkty, które dają gwaran-
cję, że przez pięć lat kolor mu-
ralu nie wyblaknie – dodaje 
Rutkowski. – I  oczywiście 
pod spodem zawsze dajemy 
podkład, dzięki czemu prę-
dzej odpadnie tynk niż nasz 
rysunek zmieni kolor.

Mural jest jednym z  ele-
mentów projektu numer 66. 
ubiegłorocznego Olsztyńskie-
go Budżetu Obywatelskiego. 
Pozostałe to m.in. wymia-
na nawierzchni podwórka, 
zgodnie z  ideą miasta gąbki. 
Teren zrewitalizowany w taki 
sposób pozwala na retencję 
wody i  zapobiega zalaniom 
przy intensywnych opadach.

Powstanie muralu jest 
współfinansowane dzięki 
wsparciu samorządu woje-
wództwa warmińsko–mazur-
skiego w  konkursie „Łączy 
nas turystyka” w 2022 roku.

Ta uliczka może stać się perełką

Olsztyn z nowym muralem

Mieszkańcy wpadli na pomysł, by dzięki Olsztyńskiemu Budżetowi Obywatelskiemu odmie-
nić obliczę urokliwej uliczki

Podwórko przy ul. Mickiewicza zyskuje nowy wygląd m.in. dzięki orygi-
nalnemu muralowi
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Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” kupiło od miasta 
blisko 30-arową działkę przy ulicy Czapli w Olsztynie. Już został podpisany akt notarialny na 
sprzedaż nieruchomości.

Działka sąsiaduje z  bli-
sko półhektarowym grun-
tem, który od 2013 roku 
stowarzyszenie dzierżawi od 
miasta i na którym prowadzi 
Niepubliczną Szkołę Podsta-
wową z Oddziałami Integra-
cyjnymi „Razem”.

– Wniosek, który skie-
rowałem do rady miasta 
w  maju zyskał aprobatę 
radnych i  nieruchomość 
przy ul. Czapli mogła zostać 
sprzedana w trybie bezprze-
targowym, na rzecz „Strza-

łu w  10” – mówi prezydent 
Olsztyna, Piotr Grzymo-
wicz. – Trzymam kciuki za 
stowarzyszenie i  wierzę, że 
dzięki temu będzie mogło 
rozwijać swoją działalność, 
która znakomicie uzupełnia 
ofertę edukacyjną miasta, 
i że dzieci z niepełnospraw-
nościami będą mogły konty-
nuować naukę w jak najlep-
szych warunkach.

Tymczasem stowarzysze-
nie równolegle z  załatwia-
niem formalności związanych 

z  zakupem działki przygoto-
wało projekt i planuje w przy-
szłym roku rozszerzyć ofertę 
kształcenia.

– Jesteśmy coraz bliżej 
spełnienia naszych marzeń 
– mówi prezes stowarzysze-
nia „Strzał w  10”, Ewa Ko-
werzanow-Luto. – A w tych 
marzeniach zakładamy, 
że w  drugiej połowie roku 
szkolnego dzieci będą już 
mogły się uczyć w  nowej 
szkole. Będzie to placówka 
dla dzieci z  trudnościami 

społecznymi, ale również 
dla dzieci z  depresjami, bo 
widzimy że po pandemii jest 
ich coraz więcej. Chcemy by 
znalazły akceptację, miłość 
i zrozumienie.

Do nowego obiektu ma 
zostać przeniesiona edukacja 
klas 4-8 oraz zajęcia rehabili-
tacyjne.

Działka została sprzedana 
za 570 tysięcy złotych netto. 
Aby ułatwić stowarzyszeniu 
spłatę działki, raty zostały 
rozłożone na 10 lat.

Najprawdopodobniej ponad trzy razy więcej 
Urząd Miasta w Olsztynie będzie musiał zapłacić 
w przyszłym roku za ceny prądu. Takie są wstęp-
ne wyceny firm energetycznych na 2023 rok.

Trwają przygotowania do 
przetargu na dostawę ener-
gii elektrycznej w  kolejnym 
roku. Rynek może okazać się 
bezwzględny – tak przynaj-
mniej wynika z  przeprowa-
dzonego rozeznania.

– W  odpowiedzi na na-
sze zapytania ofertowe do-
stajemy stawki ok. 1,3 tys. 
zł za MWh – mówi Łukasz 
Pikuła z  Wydziału Inwesty-
cji Miejskich Urzędu Miasta 
Olsztyna. – W  porównaniu 
do bieżącego roku to na-
prawdę znaczący wzrost cen. 
Teraz płacimy 430 zł.

Prognozowane wzrosty 
są ogromne, ale mogłyby być 
jeszcze wyższe gdyby nie dzia-
łania, które od lat podejmuje 
w  tej sprawie urząd miasta. 
To kupowanie energii w  gru-
pie zakupowej, która podczas 
zbliżającego się przetargu bę-
dzie liczyć ok. 350 podmiotów.

– To daje nam szansę na 
niższe stawki, w porównaniu 
do indywidualnych zakupów 
– dodaje Łukasz Pikuła.

Dokładne ceny poznamy 
pod koniec sierpnia. Wów-
czas zaplanowane jest roz-
strzygnięcie postępowania.

Ponad sześć razy więcej – o tyle poszła w górę 
średnia cena węgla na unijnym rynku rok do 
roku. Embargo na dostawy tego surowca 
z Rosji sprawiły, że węgiel drożeje w niespo-
tykanym tempie, a  jego ceny są rekordowe. 
To niestety przełoży się na wzrost cen ciepła 
również dla mieszkańców Olsztyna. 

– Celem naszego przed-
siębiorstwa jest zapewnienie 
stabilnych, nieprzerwanych 
dostaw ciepła dla naszych klien-
tów – mówi prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w  Olsztynie, Konrad 
Nowak. – W tej sytuacji nie by-
ło możliwe dalsze utrzymanie 
obecnej ceny ciepła.

W  czerwcu 2022 roku 
średnia cena węgla na giełdzie 
wg indeksu cen ARA (Amster-
dam-Rotterdam-Antwerpia) 
wyniosła ponad 330 dolarów 
za tonę, podczas gdy w czerw-
cu 2021 roku było to ok. 50 
dolarów za tonę. Gwałtownie 
rosną również ceny upraw-
nień do emisji CO2. Obecnie 
koszt jednej tony emisji to ok. 
84 euro. Dla porównania – 
w  czerwcu 2021 roku stawki 
oscylowały w  granicach 52 
euro, a w czerwcu 2020 roku 
– w granicach 23 euro.

Tym samym  Prezes 
Urzędu Regulacji Energety-

ki zatwierdził nowe taryfy, 
a  wprowadzona zmiana za-
wiera jedynie dwa czynniki 
kosztotwórcze – wzrost cen 
węgla oraz uprawnień do 
emisji CO2. 

To oznacza, że mieszkań-
cy Olsztyna średnio za ciepło 
i  usługi przesyłowe zapłacą 
o ok. 20 proc. więcej.

– Spółka MPEC od wielu lat 
dokłada wszelkich starań, aby 
w  miarę możliwości obniżać 
i  optymalizować koszty pro-
wadzonej działalności, w  tym 
koszty środowiskowe – dodaje 
prezes Nowak. – Szczególnym 
tego wyrazem jest realizowa-
ny obecnie proces głębokiej 
transformacji w obszarze wy-
twarzania ciepła, w  którym 
udział wykorzystania węgla 
jako najbardziej emisyjnego 
paliwa zostanie już w 2023 ro-
ku zredukowany z 99 proc. do 
niespełna 40 proc.

Zmiana taryfy obowiązu-
je od 1 sierpnia 2022 roku.

Dobre położenie i sprawny dojazd z obwodnicy – to jedne z atutów tej nieruchomości. Wkrótce 
na sprzedaż zostanie wystawiona działka przy dawnym torze motocrossowym.

Inwestorzy są w Olsztynie 
stale poszukiwani. Jest szan-
sa, by na jednej z działek w 
dzielnicy przemysłowej stoli-
cy Warmii i Mazur powstało 
kolejne przedsiębiorstwo. To 
nieruchomość położona przy 
ul. Bublewicza, w pobliżu ob-

wodnicy, niedaleko Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych oraz powsta-
jącej Instalacji Termicznego 
Przekształcania Odpadów.

– Zapraszamy do licytacji, 
bo jest to jedna z najatrakcyj-
niejszych działek inwesty-

cyjnych na terenie Olsztyna 
– mówi zastępca prezydenta 
Olsztyna, Halina Zaborow-
ska-Boruch.

Działka o powierzchni 
1837 m2 została przeznaczo-
na do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieogra-

niczonego. W tym miejscu 
możliwa jest przede wszyst-
kim działalność usługowa 
lub handel.

Cena wywoławcza działki 
została ustalona na 550 tys. 
złotych. Przetarg jest plano-
wany na listopad.

Tej podwyżki 
nie dało się uniknąć

Ile zapłacimy za prąd 
w następnym roku?

Akt notarialny
podpisany

Działka pod inwestycję 
na sprzedaż

Działka położona w pobliżu obwodnicy jest jedną z najatrakcyjniejszych z przeznaczonych pod inwestycje
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Pod koniec niby gorącego lipca siedziałem 
u siebie w ogrodzie na rozwalającym się samo-
chodowym fotelu i zastanawiałem się, czy je-
stem szczęśliwy. Po długim rozmyślaniu w pro-
mieniach prażącego słońca, doszedłem do 
wniosku, że w tym momencie, kiedy odpoczy-
wam, to tak!

Chociaż każdy ma zapewne własną definicję 
szczęścia, w  większości przypadków łączy ona 
w sobie elementy zadowolenia, radości i dobre-
go samopoczucia. Widać to, Jacku, także 
w  Twoim przypadku, kiedy piszesz, że w  taki 
stan wprowadza Cię relaks w  upalny dzień na 
ulubionym fotelu w  ogrodzie. Natomiast dziwi 
mnie, że to wszystko zaniknie (i jesteś tego pe-
wien), kiedy wstaniesz i  udasz się w  cień. Nie 
dość, że szczęście pryśnie, to na dodatek poja-

wia się frustracja. Trzymam więc kciuki, abyś jak najdłużej siedział w fo-
telu w afrykańskich klimatach. Skoro Ci to służy to tylko pozazdrościć.

Szczęśliwym być
Jestem jednak pewien, że 

jak wstanę i udam się w cień, 
to szczęście pryśnie i  przyj-
dzie frustracja. Bo tak na-
prawdę to z czego się cieszyć? 
Węgla nie ma i  pewnie nie 
będzie, gaz będzie drogi, mię-
dzy innymi dlatego, przezor-
nie już dwa dni temu wycią-
gnąłem schowane na strychu 
kożuchy i wietrzę na słonku, 
bo przecież trzeba będzie 
w domu grzać na pół gwizd-
ka z  powodu wysokich cen 
i  braku w  lesie chrustu, nie 
wspomnę już o drewnie, które 
obecnie masowo jest ekspor-
towane, a odpady przerabiane 
na drogi pellet w cenie węgla. 
Zwykłego obywatela praw-
dopodobnie nie będzie stać 
na jako takie ogrzewanie, za 
które i tak będzie musiał wy-
dawać pół pensji. 

Coś za coś, albo ciepło 
w domu, albo względnie do-
bre jedzenie. W  jadłospisie 
trzeba będzie zrobić korek-
tę. Zrezygnować przyjdzie 
z szynki, niektórych owoców, 
masła, oleju, cukru czy nawet 
mleka, bo jak żyje na tym 
świecie ponad pół wieku, to 
jeszcze ponad 4 złote za litr 
tego najtańszego produktu 
dla wszystkich, nie płaciłem. 
O mięsie będzie trzeba zapo-
mnieć, nie mówiąc już o po-
siłkach w  restauracjach czy 

innych jadłodajniach. I z cze-
go tu się cieszyć?

Paliwo drogie i jeszcze bę-
dzie droższe, czyli samochód 
będzie stał w garażu. Czynsze 
za mieszkania, dzierżawy 
i  podatki będą wyższe. Skąd 
na to wszystko brać pienią-
dze? I jak tu się cieszyć! 

Ostatnio dowiedziałem 
się i  bardzo mnie to urado-
wało, że naszym parlamen-
tarzystom i  członkom naj-
wyższych władz ma zostać 
podniesiona o  kilka procent 
gaża. To dobra wiadomość, 
bo przecież w dobie szaleją-
cej inflacji, im to się należy. 
Będę się natomiast smucił, 
gdyby jednak zostali przy 
obecnych dietach.

Cieszę się również z  te-
go, że przy budującym się 
nowym dworcu w  Olsztynie 
powstał już nowy tymczaso-
wy w  kontenerach i  pasaże-
rowie nie muszą chodzić po 
placu budowy.

Prawie skaczę z  radości, 
gdy mój kolega z  pracy do 
domu zamiast 20 minut je-
dzie, dzięki bezmyślnym pra-
com drogowym około 1,5 do 
2 godzin. Tylko zazdrościć, 
bo w  klimatyzowanym sa-
mochodzie. Toć to wspaniały 
relaks po ciężkim dniu. Każ-
dy korzystający z  auta po-
winien wiedzieć, że w  dobie 

kryzysu powinno się jeździć 
komunikacją miejską, jak to 
robi mój adwersarz Andrzej. 
Taniej i szybciej. 

W  wolnych chwilach na-
prawiłem rower i  będę się 
mógł niedługo poruszać po 
nowej ścieżce między Słupa-
mi a  Wadągiem. Będzie to 
prawie europejska arteria. 
Oświetlona z kanalizacją i su-
perasfaltem. Moim zdaniem 
jest ona droższa 
niż naprawa na 
tym odcinku 
bardzo zniszczo-
nej drogi. Tylko 
się cieszyć. 

Jak ktoś spyta 
czy wytrzymamy: 
inflację, bałagan 
uliczny, różne in-
westycje, w  tym 
samym czasie? 
Odpowiem: Po-
lak potrafi. Wy-
trzymamy, a  ja 
swoją frustrację 
przezwyciężę. 
Będę kiedyś zno-
wu szczęśliwym 
człowiekiem. Na 
koniec mam do-
brą informację, 
zima będzie cie-
pła z dużą ilością 
opadów. 

Jacek Panas

Pamiętaj jednak, że frustra-
cja, jako stan związany z nieza-
spokojeniem istotnych potrzeb, 
może nie tylko zniechęcić do 
działania, ale także stać się do-
skonałą motywacją. Oczywiście 
tego Ci życzę z  całego serca. 
Widzę jednak, że starasz sobie 
jakoś radzić. Pomysł z kożucha-
mi może nie najlepszy, ale jest 
to zawsze jakaś alternatywa. 
Ciekawe co powiesz, kiedy się 

okaże, że zima nie będzie taka 
mroźna jak niektórzy, i o dziwo 
także Ty, się spodziewają. Wte-
dy nawet nie znajdziesz kupca 
na swoje kożuchy. 

Na dość oryginalny spo-
sób spędzenia zimy (gdyby 

jednak pojawiła się w bardzo 
mroźnej wersji) wpadł jeden 
z moich znajomych. Postano-
wił nie korzystać ani z węgla, 
ani z  gazu. Za zaoszczędzo-
ne pieniądze, wzmocnione 
rządowymi dopłatami, ma 
zamiar wyjechać na najtań-
szy pobyt w ciepłych krajach 
i  tam przeczekać najzim-
niejszy okres. Produkty spo-
żywcze (w  najskromniejszej 

wersji) nie są 
tam zbyt drogie. 
Zresztą sam, 
Jacku, piszesz, że 
coś za coś, albo 
ciepło w  domu, 
albo względnie 
dobre jedzenie. 
Głównie zależy 
to od tego, gdzie 
się udasz. Gorzej 
jak większość 
wpadnie na ten 
pomysł. Tu po-
dzielam Twoje 
zdanie, że Polak 
potrafi.

Komunika-
cja to jak zwykle 
Twój ulubiony 
temat i  podcho-
dzisz do niego 
niezwykle su-
biektywnie. Co 
prawda na ceny 
paliwa zwykły 
obywatel nie 
ma wpływu, ale 

na sposób poruszania się po 
mieście już tak. Jakbyś nie 
liczył, nikt nie dojedzie swo-
im własnym samochodem 
z  Jarot do centrum za 4 zło-
te. A  tramwajem można. Ze 
zniżką nawet za 2 złote. Na 

paliwo nikt nie ma zniżki. 
Oczywiście masz tu argu-
ment, że nie każdy mieszka 
na Jarotach i nie każdy jeździ 
tylko do centrum, ale w wie-
lu przypadkach może tak się 
zdarzyć. Do tego tramwaj je-
dzie ok. 20 minut bez wzglę-
du na porę dnia. Wiem to 
z  własnego doświadczenia. 
Te „bezmyślne prace drogo-
we”, o których, Jacku, piszesz, 
są po to, żebyś w  niedalekiej 
przyszłości mógł tę trasę 
przejechać własnym samo-
chodem w  podobnym czasie 
jak tramwaj. 

Cieszę się, że nie opuszcza 
Cię poczucie humoru. Z wy-
marzonych, planowanych 
podwyżek pensji dla parla-
mentarzystów, ministrów 
i  członków najwyższych 
władz, chyba jednak nic nie 
będzie. Tak przynajmniej za-
powiada prezes wszystkich 
prezesów. Nie popadaj jednak 
z tego powodu we frustrację.

W  końcówce swojego fe-
lietonu chyba trochę zaprze-
czasz sam sobie. Piszesz, że 
naprawiłeś rower i  niedługo 
będziesz mógł nim jeździć po 
nowej ścieżce rowerowej mię-
dzy Słupami a Wadągiem. Ni-
czym po europejskiej arterii. 
Z  drugiej strony uważasz, że 
lepszym rozwiązaniem była-
by naprawa starej drogi. To 
się zdecyduj! Albo ścieżka ro-
werowa, albo droga?

Nie wiem, skąd wiesz, 
że zima będzie ciepła, ale 
trzymajmy się tej wersji. Bez 
względu na ceny węgla i gazu.

Andrzej Zb. Brzozowski

Żywot człowieka 
szczęśliwego

Rys. Zbigniew Piszczako
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BARAN 21.03-20.04
Przypadkowo znaleziony bilet autobusowy 
może być przyczyną wielu nieprzyjemności 
i  problemów. Naprawdę, łatwo można 
stwierdzić, czy był już raz skasowany.

BYK 21.04-20.05
Osoba, na którą zawsze możesz liczyć, 
da Ci kolejny dowód swojej przyjaźni, 
zrozumienia i sympatii. Odwzajemnij jej to 
czymś gorącym. Może być kawa.

BLIŹNIĘTA 21.05-21.06
Jeżeli zauważysz, że znajomi i  koledzy 
z pracy ostatnio uważnie ci się przyglądają, 
nie traktuj tego zbyt serio. Powód jest bardzo 
błahy. Po prostu zmień makijaż.

RAK 22.06-22.07
Miła niespodzianka w  domu. Szykują 
się spore oszczędności Z  powodu awarii 
instalacji, mniej zapłacisz w  tym miesiącu 
za zużycie ciepłej i zimnej wody oraz mydła. 

LEW 23.07-23.08
Decyzja, którą podejmiesz w tym miesiącu, 
może wpłynąć na całe Twoje życie. Ale 
warto spróbować. Nawet kilka kilogramów 
mniej, to już duży sukces. Spróbuj. 

PANNA 24.08-23.09
Nie słuchaj żadnych plotek. I  nie bądź 
zazdrosna. Tak naprawdę, to powinna być 
zazdrosna żona twojego przyjaciela, czyli 
Twoja najlepsza przyjaciółka.

WAGA 24.09-23.10
Masz szczęście. Trudno Ci będzie w  to 
uwierzyć, ale należysz do wybranych. 
Problemów w pracy nie mają tylko ci, którzy 
nie mają pracy. Naprawdę masz szczęście. 

SKORPION 24.10-22.11
Nie terroryzuj rodziny. I  tak od dłuższego 
czasu są dla Ciebie bardzo tolerancyjni. 
Jeżeli ci smakuje to, co ugotowałaś, jedz 
sama. A może oni naprawdę wolą pizzę?

STRZELEC 23.11-21.12
Niespodziewany list rozwieje Twoje 
wątpliwości. Nie zwlekaj i  odpisz jak 
najszybciej. Tak będzie po prostu lepiej. 
Pamiętaj, że odsetki za zwłokę naliczane są 
automatycznie.

KOZIOROŻEC 22.12-20.01
Po nocnej wizycie w  pubie nie będzie Ci 
raczej do śmiechu. Cóż tak czasami może się 
zdarzyć. Oczywiście nastąpiła pomyłka. To 
nie była na szczęście Twoja karta debetowa.

WODNIK 21.01-19.02
Telefon komórkowy, to nie jest jedyny sposób 
spędzania wolnego czasu. Poszerzaj horyzonty, 
póki są na to sposoby i możliwości. Zrób sobie 
zmianę i obejrzyj jakiś film w telewizji.

RYBY 20.02-20.03
Dobra wiadomość. Niedługo nie wydasz już 
więcej ani grosza. Przekroczysz debet, a nikt 
na Twoje szczęście nie pożyczy ci pieniędzy. 
Chyba wiesz dlaczego.

AZB

Dowcipy na każdą okazję :) :) :)

Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn!

Żona opowiada mężowi: 
– Kiedyś zabrakło mi pieniędzy na 
zakupy, więc wstąpiłam do twojego 
biura, ale nie było cię w pokoju, więc 
wyjęłam z marynarki trzysta złotych. 
Zauważyłeś brak pieniędzy? 
– Nie, moja droga, już od miesiąca 
pracuję w innym pokoju.

Rozmawia dwóch kumpli. Nagle 
jeden z nich kaszle, a drugi mówi: 
– Mój dziadek przed śmiercią tak 
kaszlał. 
– I jak zmarł? 
– Przejechał go samochód... 

Narzeczona do wybranka: 
– Po ślubie będziemy się dzielić 
wszystkimi problemami... 
– Ale ja nie mam żadnych proble-
mów! 
– Bo jesteś kawalerem. 

– Proszę księdza, czy jak w każdą 
niedzielę dam na tacę czterdzieści 
złotych, to czy pójdę do nieba? 
– Zawsze warto próbować...

Na Podhalu do sklepu wpada złodziej: 
– Dawaj kasę! 
– Jakom? Jęcmienną cy grycaną? 

Rozmowa dwóch koleżanek: 
– Wyobraź sobie, moja siostra uro-
dziła dziecko i nie napisała mi czy 
dziewczynkę, czy chłopca. Teraz nie 
wiem, czy jestem ciocią, czy wuj-
kiem...

Po wizycie u okulisty: 
– I co powiedział lekarz? 
– Wzrok mam dobry, ale muszę 
nauczyć się alfabetu! 

Spotyka się dwóch ojców: 
– No jak tam, co u ciebie? Jak dzieci? 
– A, nie najlepiej... Chodzę na wywia-
dówkę pod przybranym nazwiskiem.

Żona do męża: 
– Nawet nie zapytasz jak się czuję... 
– Jak się czujesz, kochanie? 
– Nawet nie pytaj... 

Rozmawia dwóch facetów. Jeden 
mówi do drugiego: 
– Wiesz, miałem okropny sen! Śniło 
mi się, że na świecie nie było kobiet, 
tylko same teściowe.

Wybrał: AZB
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Gotówka dla ucznia

Sierpień, schyłek wakacji 
i pora pomyśleć o kolejnym 
roku nauki. Przed nami wi-
zyty w  sklepach z  akceso-
riami szkolnymi. Od 1 lipca 
można ubiegać się o pienią-
dze na wyprawkę szkolną 
z  programu „Dobry start”. 
Czasu jest wiele, ale „szybki 
pieniądz, to dobry pieniądz”. 
Wnioski o  świadczenie – 
wyłącznie elektroniczne 
– na rok szkolny 2022/23 
rodzice i  opiekunowie skła-

dać mogą do 30 listopada. 
Można to uczynić na trzy 
sposoby – poprzez Platfor-
mę Usług Elektronicznych 
(PUE ZUS), system ban-
kowości elektronicznej lub 
portal Emp@tia. Zaintere-
sowani z  reguły wiedzą jak 
postąpić, ale niekiedy zda-
rzają się błędy. Wówczas ko-
nieczne będą poprawki. Jeśli 
zajdzie taka konieczność lub 
potrzeba przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniające-

go, to do takich rodzin trafi 
stosowne wezwanie o  uzu-
pełnienie danych. Pojawi 
się ono na profilu klienta na 
portalu PUE ZUS. O  fakcie 
tym wnioskodawca zosta-
nie poinformowany SMS-
-em, który przyjdzie na 
telefon wskazany we wnio-
sku. W  lipcu ZUS przyznał 
pierwsze świadczenia. Środ-
ki pieniężne wpłynęły na ra-
chunki bankowe. Udanych 
zakupów.

Podatek od deszczu

Tegoroczna susza spowo-
dowała, że gospodarowanie 
wodą, dbanie o  wilgoć oraz 
rozsądne wykorzystywanie 
niemal każdej kropli stało 
się tematem poważnych roz-
ważań. Gromadzenie wody 
„na zapas” stało się niezbęd-
ną potrzebą, a  udzielanie 
kar za rozrzutną gospodarkę 
stało się czymś oczywistym. 
Wszystko bowiem ma swój 
wymiar finansowy.

Powiadają, że „podatek od 
deszczu” to kara za betono-
wanie świata, a mówiąc języ-
kiem urzędowym to – „opłata 
za zmniejszenie naturalnej re-
tencji terenowej”. Ten rodzaj 
podatku obciąża właścicieli 
niektórych nieruchomości na 
przykład za urządzenie na po-
sesji parkingu lub asfaltowego 

podjazdu do garażu. Ta dani-
na ma zrekompensować skut-
ki „gubienia wilgotności”, bo 
tereny bez roślinności, a  po-
kryte betonem nie zatrzymują 
wody, która wówczas w  spo-
sób niekontrolowany spływa 
do kanalizacji. 

Nie wszyscy zdają sobie 
z  tego sprawę i  nie wszyscy 
znają odpowiednie przepisy. 
Lepiej zatem sprawdzić czy 
daną posesję ograniczenie to 
obowiązuje i   wnieść odpo-
wiednią zapłatę z własnej ini-
cjatywy niż narażać się na ad-
ministracyjną decyzję fiskusa 
oraz odsetki od niezapłaconej 
w terminie należności.

Te opłaty obowiązkowo 
wnoszą przede wszystkim 
przedsiębiorcy dysponujący 
nieruchomościami o  znacz-

nej powierzchni, powyżej 
3.500 metrów kwadrato-
wych. Płacą za niewłaściwe, 
zdaniem ekologów zagospo-
darowanie terenu, w sposób 
wpływający na zmniejsze-
nie retencji wody. Przepisy 
określają tzw. powierzchnie 
biologicznie czynne, któ-
re posiadają nawierzchnię 
urządzoną w  sposób za-
pewniający naturalną we-
getację roślin i  zatrzymanie 
zbawiennej wilgoci na po-
sesji. Może to być niewielki 
staw lub zbiornik połączo-
ny rurami do gromadzenia 
deszczówki. Stosowne prze-
pisy, do których odsyłamy 
zainteresowanych, szczegó-
łowo określają również kie-
dy można uniknąć płacenia 
tego podatku. Wystarczy 

Mirosław Rogalski

zastosować się do sugerowa-
nych ograniczeń lub wpro-

wadzić wymagane rozwią-
zania. Niekiedy, by uniknąć 

niejasności, potrzebna może 
być rada fachowca. 

Rowerowy zawrót głowy

W  latach 50. ubiegłego 
stulecia, rowery były popu-
larnym środkiem lokomo-
cji. Po czasie, w erze małych 
Fiatów, zostały wyparte 
przez samochody. Jednak 
po latach wraca stare. Po-
nownie nastaje era rowerów. 
Owe zmiany doprowadzi-
ły do tego, że w  Kodeksie 
drogowym pod wieloma 
względami zrównane zosta-
ły prawa, a  przede wszyst-
kim obowiązki kierowców 
i  rowerzystów. Nowy, obo-
wiązujący od kilku miesięcy 
taryfikator mandatów, obej-
muje jednych i drugich i jest 
bardzo surowy. Obejmuje 
też starszych i  młodszych, 
w  tym niepełnoletnich, za 
których odpowiadają i  ka-
ry płacą rodzice. Mandaty 
sięgają nawet 2500 złotych, 
a lista wykroczeń jest długa. 

Podstawowym obowiąz-
kiem rowerzysty jest po-
siadanie uprawnień. Osoba 
nastoletnia, która bez karty 
rowerowej pojawia się na 
drodze publicznej lub ścieżce 
rowerowej może dostać grzy-
wnę wynoszącą nawet 1500 
zł. Oczywiście, gdy tyczy to 
nieletniego, wspomniana ka-
ra finansowa wędruje na kon-
to opiekuna.

Przepis ten nie dotyczy 
małolatów do 10. roku życia, 
bo dzieci mogą poruszać się 
rowerami po ścieżkach lub 
chodnikach i tylko wyłącznie 
w  towarzystwie pełnoletnie-
go opiekuna. Innymi słowy, 
aby poruszać się po drogach 
publicznych bez narażenia 
na mandat, rowerzysta musi 
być pełnoletni. Jeśli nie ma 
ukończonego 18 roku życia, 
musi mieć stosowne upraw-
nienia na rower, czyli zdać 
egzamin na kartę rowerową 
(wymagany wiek to mini-
mum 10 lat), albo posiadać 
uprawnienia na prowadzenie 
pojazdów (wymagany wiek 
to minimum 16 lat). 

Z  uwagi na zbliżającą 
się jesień i  szarugi przypo-
minamy, że rower musi być 
wyposażony w  co najmniej: 
jedno światło przednie białe 
lub żółte, jedno światło od-
blaskowe barwy czerwonej, 
jedno światło tylne ciągłe 
lub migające oraz w  co naj-
mniej jeden sprawny hamu-
lec, dzwonek lub inny sygnał 
ostrzegawczy i  ewentualnie 
kierunkowskazy. Natomiast 
podczas jazdy rowerem 
w  ciągu dnia wystarczą od-
blaski białe z  przodu oraz 
czerwone z tyłu.

Przepisy jednoznacznie 
zabraniają ruchu rowerów po 
drogach ekspresowych i auto-
stradach. 

Odpowiednie przepisy 
szczegółowo określają za-
sady poruszania się po dro-
dze rowerowej lub ścieżce 
dla pieszych i rowerzystów 
oraz zasady korzystania 
z  jezdni lub ewentualnie 
z chodników.

Między innymi przypo-
mnieć wypada, że porusza-
jąc się jezdnią i  zbliżając się 
do przejścia dla pieszych 
rowerzysta jest obowiązany 
zachować szczególną ostroż-
ność i ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu znajdującemu się 
na przejściu. 

Jednak najwięcej kontro-
wersji i  niedomówień doty-
czy poruszania się rowerem 
podczas przekraczania jezd-
ni razem z  pieszymi. Nadal 
nie wszyscy są świadomi, iż 
z  Kodeksu drogowego wy-
nika jasno, że rowerzyście 
nie wolno jechać wzdłuż po 
przejściu dla pieszych. Przed 
przejściem (ze światłami lub 
bez)  należy zsiąść z roweru 
i  przeprowadzić go przez 
zebrę. Niestety, te zasady 
bardzo często nie są prze-
strzegane.

Właściwa reakcja świadków doprowadziła do zatrzymania dwóch nietrzeźwych kierujących. W obu przypadkach zgłaszający zadzwonili na 
numer alarmowy oraz zabrali skrajnie nieodpowiedzialnym mężczyznom kluczyki od aut. 52-latek wybrał się w podróż, mimo 2,5 promili al-
koholu krążących w jego organizmie. Kolejny nietrzeźwy kierujący – z ponad 1 promilem alkoholu – został zatrzymany w Dobrym Mieście. 
Ponadto okazało się, że 33-latek wsiadł za kierownicę auta wbrew sądowemu zakazowi. Obaj mężczyźni będą tłumaczyć się przed sądem.

W  czwartek oficer dyżur-
ny Komendy Miejskiej Policji 
w Olsztynie otrzymał zgłosze-
nie, że na jednej z olsztyńskich 
ulic świadkowie uniemożliwili 
dalszą jazdę nietrzeźwemu 
kierującemu. Natychmiast na 
miejsce został wysłany poli-
cyjny patrol. Z relacji zgłasza-
jących wynikało, że zauważyli 
osobowego opla, którego kie-
rowca zaparkował pod skle-
pem, do którego się udał. 
Mężczyzna miał problemy 

z utrzymaniem równowagi, co 
wzbudziło podejrzenia świad-
ków, że może być nietrzeźwy. 
Po chwili kierujący wrócił 
do auta i  próbował odjechać. 
Zgłaszający zareagowali na-
tychmiast. W bezpieczny spo-
sób zajechali mu drogę, za-
dzwonili na numer alarmowy 
oraz zabrali kluczyki od auta. 
Po chwili na miejscu pojawił 
się policyjny patrol, który za-
trzymał mężczyznę. Niestety 
przypuszczenia zgłaszających 

były słuszne. W  organizmie 
52-latka krążyło 2,5 promila 
alkoholu. Mężczyzna stracił 
już prawo. Odpowie za kie-
rowanie pojazdem w  stanie 
nietrzeźwości za co grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wolno-
ści, sądowy zakaz prowadze-
nia pojazdów i  wysoka kara 
grzywny.

Tego samego dnia doszło 
do kolejne obywatelskiego 
ujęcia nietrzeźwego kierują-
cego, tym razem w  Dobrym 

Mieście. Z  relacji zgłaszają-
cych wynikało, że na DK 51 
zauważyli osobowego seata, 
który nie trzymał się toru 
jazdy, poruszał się od prawej 
do lewej krawędzi jezdni, tym 
samym stwarzał zagrożenie 
dla innych uczestników ru-
chu drogowego. Świadko-
wie bez wahania zadzwonili 
na numer alarmowy, mając 
uzasadnione podejrzenie, że 
kierowca auta może być nie-
trzeźwy. W pewnym momen-

cie kierujący seatem zjechał 
na parking w  Dobrym Mie-
ście. Świadek po podejściu 
do kierującego wyczuł od 
niego silny zapach alkoholu, 
co tylko potwierdziło jego 
przypuszczenia, a  następnie 
zabrał mężczyźnie kluczyki 
od auta. Po chwili na miejscu 
pojawił się policyjny patrol, 
który sprawdził stan trzeźwo-
ści 33-letniego kierującego. 
Badanie alkomatem wykaza-
ło w  jego organizmie ponad 

jeden promil alkoholu. Po 
sprawdzeniu w  systemach 
informatycznych wyszło na 
jaw, że mężczyzna wybrał się 
w podróż, mimo ciążącego na 
nim sądowego zakazu kiero-
wania pojazdami.

33-latek odpowie za kie-
rowanie pojazdem w  stanie 
nietrzeźwości oraz wbrew 
sądowemu zakazowi. Grozi 
mu kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

KMP Olsztynie

Nietrzeźwi kierowcy zatrzymani dzięki reakcji świadków
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Znane i nieznane historie Olsztyna
Lipcową piękną pogodę wykorzystałem na pływanie po jeziorach leżących na szlaku wodnym kanału Ostróda-Elbląg. Dotarliśmy aż do Zalewa, 
a wypłynęliśmy z mariny Na Wyspie w Miłomłynie. 

Nie wiedziałem, że to 
miasteczko jest starsze od 
Olsztyna. Założone zosta-
ło przez Krzyżaków w  1315 
roku, a  prawa miejskie osa-
da otrzymała w  1335. 
Miasta bronił zamek 
oraz warowny kościół. 
Nazwa wzięła się od 
dwóch młynów na 
rzeczce Liwa (stara na-
zwa – Młyn nad Liwą ). 
Po zamku zostały tylko 
piwnice, a niestety mły-
nów już nie ma, ale na-
zwa została. 

W  1945 roku wy-
zwoliciele, to urokli-
we miasteczko leżące 
na skrzyżowaniu dróg 
wodnych do Ostródy, 
Iławy i  Małdyt, znisz-
czyli prawie w  80 pro-
centach. To spowodo-
wało, że stało się wsią. 
Wojna nie zniszczyła dużego 
tartaku i  cegielni oraz ślu-
zy. Te duże zakłady produk-
cyjne zlikwidowane zostały 
w latach dziewięćdziesiątych, 
razem z połączeniem kolejo-
wym z  Morągiem i  Ostródą. 
Niestety obecnie nie ma na-
wet torów, ale wioska się roz-
budowała, przybyło miesz-
kańców i  ponownie w  1998 
roku stała się miasteczkiem. 
Powoli odkrywana jest przez 
wodniaków dzięki bezpłatne-
mu gminnemu portowi i kil-
ku stanicom wodnym.

Siedząc na łódce zajrza-
łem do jachtowej bibliotecz-
ki, a tam znalazłem kilkana-
ście stron należących kiedyś 

do Ilustrowanego Przewod-
nika po Mazurach Pruskich 
i Warmii autorstwa znanego 
polskiego geografa i  po-
dróżnika Mieczysława Orło-

wicza. Pierwszy raz w  Pru-
sach był on w  1908 roku 
potem jeszcze raz w  1913, 
a  w  Olsztynie był w  1922 
roku, by rok później we 
Lwowie wydać przewodnik. 
Po wojnie w  naszym regio-
nie był jeszcze wielokrotnie, 
ponieważ brał udział w pra-
cach komisji nadającej miej-
scowościom polskie nazwy.

Czytając ostatnie strony 
przewodnika znalazłem dwa 
zdania mówiące o tym, że gdy 
Orłowicz był w Olsztynie, pił 
piwo w piwiarni należącej do 
Ottona Augustina.

Gdy przyjechałem do 
Olsztyna, zacząłem szukać 
miejsca, gdzie znany polski 

podróżnik mógł delekto-
wać się złocistym napojem. 
I znalazłem.

Niestety tej pijalni już nie 
ma, ale istnieje kamienica, 

w której była ona uloko-
wana. Jest to budynek nr 
30 przy ulicy Partyzan-
tów. Poznać ją łatwo, bo 
front domu udekorowa-
ny jest roślinnymi mo-
tywami. Nad głównym 
wejściem posadowiony 
jest murowany balkon 
ze szklanym okapem, 
opartym na bogato zdo-
bionych metalowych 
kolumienkach.

Ta trzypiętrowa ka-
mienica wybudowana 
została w  1905 
roku i należała od 
samego początku 
do rodziny Augu-
stinów. Były tam 

dwa duże ekskluzywne 
mieszkania oraz kilka 
małych na ostatnim 
piętrze. Na parterze 
zlokalizowana była pi-
wiarnia o  nazwie Au-
gustinus Bikerstuben. 
W  okresie międzywo-
jennym Olsztyn liczył 
około 50 tysięcy miesz-
kańców, którzy wolne 
chwile mogli spędzać w  40 
lokalach gastronomicznych. 
Prym wiodły restauracje i pi-
wiarnie. Kawiarni było 7 i trzy 
winiarnie. 

Gdy zmarł Otton Augu-
stin, wdowa po nim, parter 
budynku wynajmowała na 
różną działalność gastro-

nomiczna. Przez jakiś czas 
między innymi działały tam 
restauracje najpierw o nazwie 
Zum Kulmbacher a  potem 
Zum Radeberger. 

Wyzwoliciele z  domem 
obeszli się łaskawie. Nie zo-
stał nawet uszkodzony, ale za 
to dokonali ohydnego mordu 
w  schronie pod kamienicą. 
Zaraz po wojnie w  budynku 
istniała restauracja Polonia 
a  na piętrze hotel. Na po-
dwórku w  pomieszczeniach 
gospodarczych, jak pamię-
tam, był zakład szklarski, je-
den z  nielicznych w  mieście. 
Pod koniec lat pięćdziesią-
tych budynek przejął Skarb 
Państwa i  przeznaczył go na 

różne placówki służby zdro-
wia. Między innymi były tam 
gabinety fizykoterapii oraz 
działało całodobowe pogoto-
wie stomatologiczne. Pamię-
tam jak w  nocy zaczął mnie 
boleć ząb, wiec udałem się 
do dentysty. Diagnoza. Wy-
rwać! I  rozpoczęła się cała 

nieprzyjemna dla pacjenta 
procedura. Uprzedziłem, że 
nie lubię zastrzyków i potrafię 
zemdleć. Przyszły dwie pielę-
gniarki oraz otworzono okna, 
by było więcej powietrza. A że 
to była zima, to zmarzłem, nie 
zemdlałem i pozbyłem się bo-
lącego zęba. 

W  1990 roku budynek 
przejęła firma Sprint z  Olsz-
tyna. Dokonano generalne-
go remontu i  przywrócono 
przedwojenny wygląd. Mi-
nisterstwo Kultury i  Sztuki 
przyznało specjalną nagrodę 
oraz przyjęto przedsiębior-
stwo do Klubu Opieki nad 
Zabytkami. Potem w  budyn-
ku swoje podwoje otworzył 

ekskluzywny sklep Bolero. 
Teraz kamienica jest pusta 
i chyba czeka na lepsze czasy, 
aby tylko nie została rozgra-
biona i zniszczona.

Przed budynkiem od mo-
mentu rozebrania żelaznego 
mostu nad torami wybudo-
wanego w 1898 roku i utwo-

rzenia ronda Bema, istniał 
ostatni końcowy przysta-
nek tramwajowy trasy nr 1. 
Olsztyńskie tramwaje istnia-
ły w  mieście od 1907 roku. 
Łączyły one dworzec główny 
z  osiedlem Rybaki oraz linia 
numer 2 ratusz z Jakubowem. 
Pierwsze olsztyńskie tram-
waje zlikwidowano w  1965 
roku. Teraz zamiast pojazdów 
szynowych zatrzymują się 
przed budynkiem autobusy. 
Do lat 60. tu, gdzie jest teraz 
rondo, było skrzyżowanie ulic 
Partyzantów, Kętrzyńskiego, 
Kopernika i  Limanowskie-
go i  istniał skwer, na którym 
w  1923 roku odsłonięto po-
mnik poległych żołnierzy 

w czasie I wojny świa-
towej. Pomnik przed-
stawiał klęczącego 
żołnierza na wysokim 
cokole. W  1947 skwer 
jeszcze z  przedwojen-
ną nazwą Koperni-
ka. przemianowano 
na Armii Czerwonej, 
a  w  1956 roku nazwę 
placu zmieniono na 
Powstańców Węgier-
skich, a po roku nada-
no mu obecną nazwę.

Mało kto wie, że 
na przeciwko tego, od 

1989 zabytkowego, budynku 
przy Partyzantów 30 do lat 70 
ubiegłego wieku zlokalizowa-
ne były zakłady spółdzielni 
Mewa produkujące konser-
wy. Tam też produkowano 
sodową wodę oraz czerwoną 
oranżadę. 

Jacek Panas
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Jacht BEZ 2
Komplet żagli,
pełne olinowanie.
Używany
w dobrym stanie.

Kontakt tel. 
503 130 865

SPRZEDAM

Siatkarski zespół mężczyzn AZS UWM Olsztyn przegrał 
baraże o awans do II ligi. Olsztynianie złożyli papiery z wnio-
skiem o dopuszczenie ich do drugoligowych zmagań. I stał się 
cud. PZPS powiększył liczbowo grupy II ligi (do 12 zespołów) 
i w rezultacie akademicki klub będzie mógł w nich uczestniczyć. 
W drużynie prowadzonej przez Pawła Borkowskiego i Andrzeja 
Grygołowicza zaszło kilka zmian. Najpoważniejszym ubytkiem 
jest brak rozgrywającego Huberta Laseckiego. Przygotowania do 
nowego sezonu rozpoczną się w połowie sierpnia. Olsztynianie 
wystąpią w turniejach sparingowych w Olsztynie i Augustowie. 
Początek rozgrywek to 1 października.

W Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) odbył się Olimpijski Fe-
stiwal Młodzieży Europy. Wśród medalistów znalazła się Ana-
stazja Kuś (AZS UWM Olsztyn), która wywalczyła srebrny 
medal w tzw. sztafecie szwedzkiej. Bieg ten polega na tym, że 
zawodnicy biegną po kolei na 100 m, 200 m, 300 m i 400 m. 
Olsztynianka została zgłoszona do dystansu na 300 m i pobie-
gła w eliminacjach i w finale.

Piłkarze drugoligowego Stomilu Olsztyn pokonali u siebie 
Zagłębie II Lubin aż 6:2. Po remisie z Kotwicą Kołobrzeg mają 
na koncie cztery punkty i plasują się w ścisłej czołówce tabeli. 
Trzeci mecz rozegrali w Warszawie z Polonią. Spotkanie zakoń-
czyło się remisem 1:1. O drugoligowych poczynaniach Stomilu 
będziemy informować.

IRON

Kalejdoskop sportowy

W Olsztynie funkcjonują różne kluby futbolowe. Jednym z nich jest UKS Naki. Tam piłkarskie 
szkolenie odbywa się od podstaw.

Pomysł na założenie ta-
kiego klubu zrodził się w gło-
wie byłego piłkarza Andrzeja 
Nakielskiego (grał w  ekstra-
klasowym Stomilu – przyp. 
redakcja). I tak niemal 30 lat 
temu rozpoczęła się przygoda 
o nazwie Naki. 

– Naszego klubu nie nale-
ży pojmować jak wielu innych 
klubów piłkarskich. Przede 
wszystkim jesteśmy nasta-
wieni na popularyzację tego 
sportu. Mamy system szkole-
nia począwszy od maluchów 
do juniorów. U  nas już czte-
rolatki czy pięciolatki zaczy-
nają przygodę z piłką nożną. 
Oczywiście treningi są przy-
stosowane do wieku adeptów 
futbolu. Zaczynamy od zabaw 
z piłką, zajęć ogólnorozwojo-
wych. Chcemy w  ten sposób 
zachęcić dzieci i młodzież do 
uprawiania sportu – wyjaśnia 
Andrzej Nakielski, prezes 
i trener Naki. 

Co ciekawe w  Naki jest 
podział na grupy rekreacyj-
ne i  zaawansowane. W  ten 
sposób każdy zaintereso-

wany piłką nożną 
może ocenić swoje 
możliwości. 

– W  naszym 
klubie istnieją gru-
py rekreacyjne dla 
dzieci i  młodzieży. 
Każdy może spraw-
dzić swoje umiejęt-
ności. Część chłop-
ców ma możliwość 
dołączenia do grup 
zaawansowanych 
i  nadal podnosić swoje pił-
karskie umiejętności. Ponad-
to kładziemy nacisk na aspekt 
wychowawczy naszej pracy – 
poinformował Nakielski.

Jeśli chodzi o  rywali-
zację sportową to w  Naki 
jest tzw. kadra seniorska 
występująca obecnie w  kla-
sie okręgowej. Sama nazwa 
seniorska może niejednego 
fana piłkarstwa zmylić. Tym 
bardziej, że w drużynie gra-
ją głównie wychowankowie 
klubu w  wieku 15-16 lat, 
a  czasami ktoś o  rok star-
szy. Tak więc zajęcie loka-
ty w  górnej połówce tabeli 

za sezon 2021/2022 należy 
uznać za sukces tego klubu.  

– Od trzech lat gramy wy-
łącznie w  okręgówce. Młod-
sze roczniki naszych wycho-
wanków występują głównie 
w  różnego rodzajów turnie-
jach. Jeden z nich organizuje-
my pod nazwą Naki Cup i ma 
on wymiar międzynarodowy 
– dodał Nakielski.

Klub otrzymał w tym ro-
ku nagrodę pieniężną z  tzw. 
prosystemu junior. Kolejną 
sympatyczną wiadomością 
jest to, że w ostatnim okresie 
siedmiu wychowanków klubu 
trafiło do klubów Ekstraklasy. 

Warto nadmienić, 
że jeden z  nich – 
Kacper Zielski – tra-
fił do włoskiej Genui 
(tam grał niegdyś 
Krzysztof Piątek) 
i od dwóch lat szkoli 
się w tamtejszej pił-
karskiej akademii.

Oprócz tego 
klub organizuje 
warsztaty piłkarskie 
dla dzieci i młodzie-

ży. Tam każdy może podnosić 
swoje sportowe kwalifikacje 
pod czujnym okiem instruk-
torów warto też dodać, że 
klub dysponuje nowoczesną 
hala sportową przy ul. Tu-
wima, gdzie młodzież może 
uprawiać swój ulubiony sport. 
Dodatkowo klub jest w trak-
cie budowy otwartego boiska 
piłkarskiego. Większość prac 
włącznie z instalacją oświetle-
nia ma zakończyć się jesienią 
tego roku. W  zależności od 
sytuacji otwarcie boiska na-
stąpi najpóźniej wiosną przy-
szłego roku.

IRON

Wolny czas dobiegł końca. Piłkarze ręczni Warmii Energi Olsztyn zaczynają przygotowania do 
występów w Lidze Centralnej. 

Poprzedni sezon dla szczy-
piornistów Warmii nie był 
udany. Mimo, że utrzymali się 
w  lidze, to o  ten byt walczy-
li niemal do ostatniej kolejki 
spotkań. Wszystko skończyło 
się szczęśliwie i drużyna z du-
żymi nadziejami przystąpi do 
sezonu 2022/2023. Jednak jak 
co roku w  klubie doszło do 
wielu zmian. Obecnym szko-
leniowcem jest Dariusz Mol-
ski, który w przeszłości prowa-
dził takie zespoły jak Jurand 

Ciechanów, Meble Wójcik 
Elbląg, Nielbę Wągrowiec czy 
Pogoń Szczecin. 

Kolejne zmiany dotyczą 
kadry drużyny. Z  klubem 
pożegnali się Michał Klapka, 
Damian Didyk, Krystian Ma-
tusiak, Adrian Gruszczyński 
i  Adrian Chełmiński. Nato-
miast w  składzie pozostało 
jedenastu szczypiornistów  
– Michał Safiejko, Adam 
Konkel, Daniel Makowski, 
Dominik Stępień, Mateusz 

Kopyciński, Cezary Kacz-
marczyk, Marcin Laskowski, 
Jakub Zemełka, Marcin Ma-
lewski, Dawid Reichel oraz 
Michał Sikorski.

Do Warmii trafiło trzech 
nowych zawodników – Da-
mian Szniter (SMS Płock), 
Szymon Mucha (Górnik Za-
brze) i  Piotr Skiba (Gwardia 
Koszalin). Olsztyński klub 
poszukuje jeszcze dwóch 
zawodników, aby uzupełnić 
skład na ligowe rozgrywki.

Do 15 sierpnia piłkarze 
Ręczni Warmii Energi bę-
dą trenowali na własnych 
obiektach. Później wyjadą 
na zgrupowanie do Rynu. 
We wrześniu mają zapla-
nowane mecze sparingowe 
m.in. w  turnieju w  Białej 
Podlaskiej czy gry z  ekipa-
mi Szczypiorniaka Olsztyn, 
Jedynki Morąg, Szczypior-
niaka Dąbrowa Białostocka 
i Nielbą Wągrowiec.

IRON

Piłkarscy wychowankowie idą w świat

Naki nie próżnuje

Szczypiorniści Warmii przed sezonem

Koniec wakacji



16 “Nowe Życie Olsztyna” nr 15 (329) 2022 www.zycieolsztyna.plLATO W OLSZTYNIE


