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“
INNA PERSPEKTYWA” Ilona Lik

Twoja reklama w Internecie GRATIS!
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9 minut i 35 sekund to średni czas potrzebny na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną w ra-
mach programu „Dobry start”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 2,7 mln 
świadczeń dotyczących ponad 3 mln dzieci. Do rodziców trafiło w sumie ok. 827 mln zł. 

Wnioski o  wyprawkę 
szkolną w  ramach programu 
„Dobry start” można składać 
od 1 lipca do 30 listopada. 
Wypłata świadczeń rozpo-
częła się 18 lipca i realizowa-
na jest na bieżąco.

– Liczba dzieci, na 
które rodzice i  opiekuno-
wie złożyli już wnioski do 
ZUS o  tak zwane 300 plus, 
przekroczyła 3,4 miliona. 
W  województwie warmiń-
sko-mazurskim wypłacono 
już blisko 90 tys. świadczeń, 
którymi objętych jest ponad  
115 tys. dzieci na kwotę ok. 
27 mln zł – informuje Kata-
rzyna Krupicka, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa podlaskiego .

Z wyprawki szkolnej ma 
skorzystać w  tym roku po-
nad 4,4 mln dzieci. Środki 
z  programu przysługują ro-
dzicom dzieci do 20. roku 
życia i  do 24. roku życia – 
w  przypadku dzieci z  nie-
pełnosprawnościami. 

– ZUS po raz drugi przy-
znaje świadczenie 300 plus 
w ramach rządowego progra-
mu „Dobry start”. Jeśli wnio-
sek będzie prawidłowo wy-
pełniony i złożony do końca 
sierpnia, to pieniądze zosta-
ną wypłacone najpóźniej 30 
września. Gdy wniosek zo-
stanie złożony w  kolejnych 
miesiącach tj. we wrześniu, 
październiku lub listopadzie, 
to wsparcie trafi do rodziny 
w  ciągu 2 miesięcy od zło-
żenia wniosku – wyjaśnia 
rzeczniczka.

Wnioski o  świadczenie 
„Dobry start” na rok szkol-
ny 2022/2023 można składać 
do ZUS tylko drogą elek-
troniczną trzema kanałami, 
przez PUE ZUS, bankowość 
elektroniczną i  portal Emp@
tia, a  wypłata środków od-
bywa się wyłącznie w  formie 
bezgotówkowej, na wskazane 
konto bankowe. Informację 
o  przyznaniu świadczenia 
rodzic zobaczy na swoim 

profilu na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS. Wcze-
śniej otrzyma powiadomie-
nie o umieszczeniu informa-
cji o przyznaniu świadczenia 
na PUE ZUS, które przyjdzie 
na adres mailowy wskazany 
we wniosku. Pieniądze z pro-
gramu „Dobry Start” zostaną 
przekazane na konto w ciągu 
5 dni roboczych od przyzna-
nia świadczenia.

Jeśli będzie zachodziła 
konieczność przeprowadze-
nia postępowania wyjaśnia-

jącego, do klienta zostanie 
skierowane wezwanie w  celu 
uzupełnienia wniosku, które 
zostanie umieszczone na je-
go profilu PUE ZUS, o czym 
wnioskodawca zostanie po-
informowany SMS-em wy-
słanym na numer telefonu 
wskazany we wniosku.

Katarzyna Krupicka 
regionalny 

rzecznik  prasowy ZUS  
województwa podlaskiego

Niespełna 10 minut trwa złożenie 
wniosku o „Dobry start”

„Coś szalonego”
w galerii

Tak jak złodzieje, starają się być coraz lepsi 
w  swoim „fachu”, tak i  zabezpieczenia stają 
się coraz lepsze i  trudniejsze do przekrocze-
nia. 21-latka, po rozstaniu z  chłopakiem, po-
stanowiła „zrobić coś szalonego”, więc ukra-
dła ubrania ze sklepu na kwotę powyżej 500 
zł. Niestety nie przewidziała, że jej „szaleń-
stwo” wykryje system alarmowy.

W  czwartek (11.08.2022) 
oficer dyżurny Komendy 
Miejskiej Policji w  Olsztynie 
otrzymał zgłoszenie dotyczące 
kradzieży sklepowej w  jednej 
z galerii handlowych. Na miej-
sce przybyli policjanci, którzy 
ze wstępnych ustaleń dowie-
dzieli się, że ochroniarz ujął 
mieszkankę Olsztyna, która 
chciała opuścić sklep ze skra-
dzionym towarem, który był 
spakowany w  torbie foliowej, 
a następnie całość była umiesz-
czona w  torbie materiałowej. 
Bramki sklepu nie dały się 
oszukać i  zadziałały błyska-
wicznie, uruchamiając alarm. 

Przedmiotem kradzie-
ży były ubrania takie jak 
szlafrok, spódnica, sukienki, 
bluzki, bielizna, a  nawet pa-
rasol. Towar został spraw-
dzony przez pracowników 

sklepu i  powróci do ponow-
nej sprzedaży. 21-latka tłu-
maczyła, że chciała „zrobić 
coś szalonego” po rozstaniu 
z  chłopakiem. Kobieta po 
obejrzeniu na stronach inter-
netowych filmików o oszuka-
niu systemów alarmowych, 
stwierdziła, że postanowi to 
wypróbować. Policjanci nie 
mogli zakończyć tego zdarze-
nia inaczej jak sporządzeniem 
dokumentacji do wniosku 
o ukaranie do sądu, ponieważ 
wartość skradzionego towaru 
łącznie przekroczyła 500 zł, 
co kwalifikuje zdarzenie jako 
przestępstwo.

Kto zabiera w  celu przy-
właszczenia cudzą rzecz 
ruchomą, podlega karze po-
zbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5.

KMP Olsztyn

Japończycy z pomocą Ukrainie
Niezwykłą wizytę w  Olsztynie i  w  regionie złożył młody, japoński piłkarz. Cykl wydarzeń, 
w których bierze udział, organizowany jest przy okazji programu wymiany japońsko–polsko–
ukraińskiej, wspieranego przez Ambasadę Japońską w Warszawie.

Wydarzenie zorganizo-
wała jedna z  firm, zajmu-
jących się szeroko pojętym 
marketingiem sportowym, 
która ma siedzibę w  Olszty-
nie. Jest jednocześnie zaan-
gażowana w pomoc Ukrainie.

Jednym z  takich wyda-
rzeń pomocy Ukrainie po-
przez wydarzenia sportowe 
jest zaproszenie japońskiego 
młodego piłkarza do Polski 
i  jego uczestnictwo w  kilku 

treningach z polskimi i ukra-
ińskimi kolegami. Przy oka-
zji pobytu w  stolicy Warmii 
i Mazur zawodnik spotkał się 
z Prezydentem Olsztyna.

– Jestem pierwszy raz 
w  Polsce – mówi 15-letni 
Shuta Ichikawa. – Bardzo mi 
się tu podoba. Szczególnie 
urokliwe są krajobrazy i ota-
czająca Was przestrzeń.

Japoński piłkarz jest pod-
opiecznym Yasuhiro Kato, 

który przed laty reprezento-
wał barwy Stomilu Olsztyn. 
Teraz w  swojej ojczyźnie, 
w  mieście Gamagori prowa-
dzi swoją akademię piłkarską, 
w której trenuje 120 młodych 
zawodników.

– Bardzo dziękuję za tę 
inicjatywę – mówi prezy-
dent Olsztyna, Piotr Grzy-
mowicz. – Każdy sposób 
zwrócenia uwagi na to, co 
dzieje się w  Ukrainie i  ja-

kie są tego konsekwencje 
jest ważny.

Młody Japończyk treno-
wał w  Akademii Piłkarskiej 
Stomilu, wziął także w  za-
jęciach w  Dobrym Mieście. 
W piątek (12 sierpnia) po po-
łudniu wziął udział w spotka-
niu w  restauracji japońskiej 
na Starym Mieście, gdzie po-
kazywane były rytuały parze-
nia herbaty po japońsku.

Olsztyn.eu
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Prezydent Olsztyna zaprasza do udziału w  jedenastej odsłonie 
Narodowego Czytania.

Już 3 września 
olsztyńscy bibliote-
karze przedstawią 
własną twórczą inter-
pretację wybranych 
utworów Adama 
Mickiewicza ze zbio-
ru „Ballady i  roman-
se”. Cykl czternastu 
utworów, wydany po 
raz pierwszy w  1822 
r., wyznaczył począ-
tek dziejów polskiego 
romantyzmu.  Mic-
kiewicz nowatorsko 
i  oryginalnie, a  jed-
nocześnie w  sposób 
niezwykle naturalny 
i prosty ukazuje świat 
uczuć, fantazji oraz 
ludowości w  oparciu 
o  potęgę przyrody 
i  siły natury. „Ballady i  ro-
manse” wciąż zachwycają 
i  są źródłem inspiracji dla 
wielu artystów.

Zachęcamy do wspólnego 
wysłuchania tej wyjątkowej 

poezji w sercu Olsztyna – te-
goroczne Narodowe Czytanie 
odbędzie się w centrum mia-
sta, w Zajezdni Trolejbusowej 
(Park Centralny, ul. Knosały 
3b) w godz. 12-14. 

Narodowe Czytanie 2022

Program Narodowego 
Czytania w Olsztynie:
– muzyczny występ 

zespołu Czysty Tryton 
pod kierownictwem 
Mateusza Cwalińskiego,

– głośne czytanie w wyko-
naniu bibliotekarzy,

– otwarty mikrofon,
– konkurs literacki.

Prowadzenie:
Łukasz Ślusarczyk

Organizatorzy: Samorząd 
Miasta Olsztyna, Miejska 
Biblioteka Publiczna, 
Miejski Ośrodek Kultury 
w Olsztynie

Wydarzenie pod Honorowym Patro-
natem Pary Prezydenckiej.
Dofinansowano ze środków Samo-
rządu Olsztyna.
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Sierpień w gminie Dywity
pod znakiem sportu, muzyki i przyjaźni

Sezon ogórkowy w pełni, tymczasem w gminie Dywity „się dzieje.” Rowery, piwo i dobra muzyka – tak można podsumować początek sierpnia. 
Dwie duże, flagowe imprezy o charakterze ponadlokalnym, do tego potyczki sołectw na dorocznym festynie i nowe, międzynarodowe przy-
jaźnie. A to dopiero początek…

Za nami szósta edy-
cja maratonu rowerowego 
WARNIJA - Szlakami War-
mii. W  tegorocznej imprezie 
promującej aktywny tryb ży-
cia, piękno Warmii i  gminę 
Dywity  wzięło udział ponad 
500 rowerzystów, co stanowi 
prawdziwy rekord w  historii 
wydarzenia. Oprócz „lokal-
sów” na starcie pojawili się za-
wodnicy z  różnych zakątków 
Polski, a nawet z Litwy i Biało-
rusi. Tym razem kolarze pró-
bowali swych sił w  czterech 
dystansach szosowych: 70, 
120, 200 i 400 km, odwiedza-
jąc Dobre Miasto, Barczewo, 
Jeziorany, Bisztynek, Pienięż-
no, Frombork, gdzie zlokali-
zowane były punkty żywienio-
wo-regeneracyjne. Natomiast 
„Trasa rodzinna” o długości 23 
km prowadziła w całości przez 
malownicze tereny naszej 
gminy: ze stadionu w  Dywi-
tach, przez Ługwałd, Spręco-
wo, Rozgity, Dąbrówkę Wiel-
ką, Różnowo i  z  powrotem 
do Dywit. Ze względu na jej 
rekreacyjny charakter, wzięły 
w niej udział głównie rodziny 
z dziećmi. Nie było tu zwycięz-
ców i  przegranych – wygrał 
każdy, kto samodzielnie dotarł 
do mety. Najwięksi twardziele, 
„wystartowani” przez wójta 
Daniela Zadwornego i  pre-
zesa stowarzyszenia Warnija 
– Andrzeja Ejmę, wyruszyli 
w trasę kilka minut po półno-
cy. Przejechanie dystansu 400 
km w  dobrym czasie kwalifi-
kuje do udziału w najstarszym 
wyścigu rowerowym Francji 
– kultowym 1200-kilometro-
wym Paris-Brest-Paris orga-
nizowanym przez Audax Club 
Parisien.

***
Święto Warmińskiego Pi-

wowara to unikalne w  skali 
kraju wydarzenie organizo-
wane przez gminę, promujące 
bogate dziedzictwo browar-
nicze Warmii, a  także wyso-
kiej jakości zdrową żywność 
od lokalnych producentów 
i  rolników. Pokazuje cieka-
we, nowe zjawiska w  branży 

piwowarstwa domowego, 
rzemieślniczego i  regional-
nego. Swoje miejsce mają tu 
też rękodzielnicy i  małe ma-
nufaktury. Nie inaczej było 
i  tym razem. W  pierwszą 
sobotę sierpnia, nie tylko 
mieszkańcy gminy, ale i całe-
go regionu bawili się podczas 
kolejnej, szóstej już edycji na-
szego gminnego wydarzenia. 

W  tym roku nad jeziorem 
Dywickim zaprezentowała się 
rekordowa liczba 10 browa-
rów z naszego województwa, 
wśród których znalazły się: 
Mazurski z  Ełku, Mikołajki 
z  Giżycka, Last Bell z  Pasłę-
ka, Green Head z Działdowa, 
Nowomiejski z Nowego Mia-
sta Lubawskiego, Biskupiecki 
i  Heilsberg, a  także olsztyń-
skie: Kormoran, Warmia 
i Ukiel. Licznie zgromadzeni 
goście mogli więc wybierać 
spośród około 40 piw z  kra-
nu, ponad 60 rodzajów piw 
w  butelkach, a  oprócz tego 
piwa w puszkach, beczułkach 
czy zestawach prezentowych. 
Tradycyjnie, jak co roku, od-
był się finał Warmińskiego 
Konkursu Piw Domowych, 
rozegrano też Mistrzostwa 
Gminy Dywity w Grze w Kap-
sle. Były stoiska z nalewkami, 

jedzeniem oraz rzemiosłem 
innym niż spożywcze: ręko-
dziełem, biżuterią, makrama-
mi, kowalstwem artystycz-
nym i zielarskie.

Na scenie zagrały energe-
tyczne kapele: Korzuh i  Me-
ssy Brain, a także klimatyczna 
Patrycja Kunert z  zespołem 
z koncertem „Tribute to Amy 
Winehouse”. Mocnym akcen-
tem na zakończenie części 
koncertowej był fenomenalny 
występ legendarnej Kobra-
nocki, która dała prawdziwe-
go „czadu” – jak za dawnych 
lat. Tłumnie zgromadzona 
publiczność była zachwy-
cona i  bawiła się doskonale. 
Gmina Dywity szacuje, że 
w trakcie całej imprezy przez 
plażę nad jeziorem Dywickim 
przewinęło się kilka tysięcy 

osób. Organizację wydarze-
nia wsparli lokalni przedsię-
biorcy, a wśród nich sponsor 
strategiczny kultury i  sportu 
w gminie Dywity – firma Bu-
jalski Sp. z o.o. 

***
Za nami także XV edycja 

dorocznego konkursu na naj-
lepszy produkt żywnościowy 
gminy Dywity „O  Garniec 
Kłobuka”. Świetny – jak za-
wsze – klimat, ciekawe wystę-
py, bogactwo pysznego jedze-
nia oraz kreatywność sołectw 
w kwestii autoprezentacji – to 
znaki rozpoznawcze tego 
cyklicznego gminnego wy-
darzenia. Były tańce, śpiewy, 
zabawne skecze, pomysłowe 
przebieranki oraz artyści, któ-
rych występy uświetniły wy-
darzenie. „Wisienkę na torcie” 
stanowił występ znakomitej 
ukraińskiej skrzypaczki – 
Aliny Kholodnaya. Mimo ża-
ru lejącego się z nieba zabawa 
była przednia, a  jadło i  na-
pitki sprzedawane na sołec-
kich stoiskach – znakomite. 
Licznie zgromadzeni smako-
sze mogli wybierać spośród 
pysznych potraw, napoi, prze-
tworów i  wypieków. Oprócz 
obłędnego wyglądu i smako-

witego zapachu, nagrodzone 
produkty kusiły także dzia-
łającymi na wyobraźnię na-
zwami: „Żebro Adama”, „Ser-
nikowa chmurka z  polewą”, 
„Malinowy cielaczek”, „Sie-
lawa z warmińskiej piwnicy”, 
„Kurczak pod dekielkiem”, 
„Pikantna uzdrowicielka” czy 
„Szymonowe Love” – to tylko 
niektóre z nich. W konkursie 
na stoisko sołeckie I  miejsce 
(uprawniające do organizacji 
przyszłorocznej edycji wyda-
rzenia „u siebie”) zajęło sołec-
two Gady. Następne w kolej-
ności były: Ługwałd, Frączki 
i Tuławki. Organizatorem wy-
darzenia był Gminny Ośro-
dek Kultury w Dywitach.

Przy okazji tej gminnej 
imprezy wydarzyło się coś, co 
do głębi poruszyło serca pu-
bliczności. 15-osobowa grupa 
młodzieży pod opieką dwóch 
nauczycielek z  partnerskiej 
gminy Hołowyn na Ukrainie, 
goszcząca w  gminie Dywity 
w  ostatnich dniach na let-
nim wypoczynku, zaskoczyła 
wszystkich zgromadzonych 
swym wzruszającym wystę-
pem. Nawiązywał on do obec-
nej sytuacji w  ich Ojczyźnie, 
a  symbolika jasno wskazy-

wała Polskę jako sojusznika 
Ukrainy. Młodzież dekla-
mowała i  śpiewała; wykona-
no m.in. starą patriotyczną 
pieśń „Czerwona kalina”, zna-
ną większości z nas z utworu 
„Hey, Hey, Rise Up!” formacji 
Pink Floyd i ukraińskiego wo-
kalisty Andrija Chływniuka. 
Wiele osób obserwujących 
ten piękny występ miało łzy 
w  oczach. Ze sceny padło 
mnóstwo słów o  przyjaźni 
i  braterstwie, a  obopólnym 
podziękowaniom nie było 
końca. I  choć każda ze stron 
mówiła we własnym języku 
– wszyscy rozumieli się do-
skonale. Wójt gminy Dywity, 
Daniel Zadworny odebrał 
z rąk gości order za zasługi dla 
gminy Hołowyn nadany przez 
tamtejszego wójta – Oleksan-
dra Baczuka, a także specjalne 
podziękowania za współpracę, 
wsparcie i pomoc humanitar-
ną. Wiele ciepłych słów, uści-
sków i  podziękowań zebrała 
przewodnicząca rady gminy 
i  sołtys Tuławek – Agnieszka 
Sakowska-Hrywniak, a  także 
uczniowie i grono pedagogicz-
ne Szkoły Podstawowej w Tu-
ławkach. – Jesteśmy szczęśliwi, 
że choć na chwilę mogliśmy 
stworzyć Wam namiastkę 
normalności. Życzymy, aby na 
Ukrainie jak najszybciej za-
panował pokój i Wasze serca 
w końcu przepełniła nadzieja 
i  radość – mówi wójt gminy 
Dywity, Daniel Zadworny. 
W  niedzielę 14 sierpnia po-
żegnał naszych młodych go-
ści, którzy z żalem opuszczali 
gościnne polskie progi po 
10-dniowych bardzo inten-
sywnych, twórczych i  nieza-
pomnianych wakacjach. 
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Ponad 245 mln zł kosztowała rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 
na odcinku Pieniężno-Górowo Iławeckie-Bartoszyce. Inwestycja na 
odcinku blisko 50 km wiąże się przede wszystkim z  poprawą we-
wnętrznej dostępności transportowej województwa warmińsko-ma-
zurskiego oraz ograniczeniem liczby kolizji i wypadków drogowych.

– Jest to kolejna inwe-
stycja w  infrastrukturę dro-
gową, którą finalizujemy 
dzięki unijnym funduszom 
– przyznaje marszałek Brze-
zin. – Celem samorządu jest 
promowanie zrównoważo-
nego transportu i  usuwanie 
niedoborów przepustowości 
w  każdym zakątku regio-
nu. W  pierwszej kolejności 
wybierane są ważne trasy 
o  dużym natężeniu ruchu 
i  wymagające modernizacji. 
Nowa droga ułatwi miesz-
kańcom północnej części 
Warmii i  Mazur przemiesz-
czanie się przy znacznej 

poprawie bezpieczeństwa. 
Mam tutaj na myśli nie tylko 
samych kierowców, bo dzięki 
tej inwestycji stworzyliśmy 
również odpowiednie wa-
runki dla komunikacji zbio-
rowej, pieszej czy rowerowej. 
Tylko w  minionym roku na 
realizację zadań w  zakresie 
transportu i  łączności prze-
znaczyliśmy aż blisko 500 
mln zł. Z  czego ponad 341 
mln zł to wydatki na utrzy-
manie i  modernizację dróg 
wojewódzkich.

Przedsięwzięcie koszto-
wało ponad 245 mln zł (od-
cinek Pieniężno-Górowo 

Iławeckie: ok. 135,6 mln zł, 
odcinek Górowo Iławeckie 
-Bartoszyce: ok. 109,8 mln 
zł), natomiast dofinansowa-
nie z  Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
wynosiło blisko 200 mln zł 
(dofinansowanie z  Unii Eu-
ropejskiej: 189 400 201 zł, 
dofinansowanie z  budżetu 
państwa: 10 501 994 zł). Z ko-
lei wsparcie z  budżetu woje-
wództwa to ponad 45 mln zł 
(w tym dotacja gminy Góro-
wo Iławeckie: ponad 495 tys. 
zł, dotacja gminy Bartoszyce: 
1,5 mln zł oraz dotacja miasta 
Bartoszyce: 5 mln zł).

80 mln zł poprawi trasę
z Olsztyna na zachód

Zarząd województwa zatwierdził finansowanie modernizacji drogi 
wojewódzkiej 527 na trasie Morąg-Łukta (odcinki Morąg-Bramka oraz 
Florczaki-Łukta).

Remont 12-kilometro-
wego szlaku pochłonie ok. 
82 mln zł, z czego niemal 70 
mln zł stanowią środki unij-
ne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020.

– To kolejny etap kom-
pleksowej przebudowy 
trasy 527. Kontynuujemy 
proinwestycyjny kieru-
nek działań na naszych 
drogach – mówi Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek 
województwa. – Już teraz 
remontujemy odcinek Olsz-
tyn-Łukta, a za chwilę ruszy 
przebudowa od Kwietniewa 
do granicy województwa. 

Tam, gdzie dobre drogi, 
tam jest rozwój – dodaje 
marszałek Brzezin.

Zatwierdzone przez za-
rząd województwa dofinan-
sowanie w  kwocie 81,4 mln 
zł stanowią środki unijne (85 
proc.) oraz wkład własny (15 
proc.) z  budżetu wojewódz-
twa oraz budżetu państwa.

Droga wojewódzka 527 
jest strategiczną trasą w  za-
chodniej części województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
Obecnie trwa intensywna 
modernizacja na odcinku 
Olsztyn-Łukta, której łączny 
koszt wynosi ponad 100 mln 
zł (w  tym 87,4 mln zł z  fun-
duszy unijnych).

Nowa droga w północnej
części regionu
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ANDRZEJ SASSYN przez około 50 lat był niezwykle barwną i kreatywną postacią w Olsztynie. Dał się poznać jako twórca wielu inicjatyw oraz 
animator wielu wydarzeń. Wszędzie i przy wielu okazjach można było Go spotkać. Choć zdaję sobie sprawę, że pamięć jest ulotna, podejmę 
próbę przypomnienia Jego olsztyńskich dokonań.

Andrzej Sassyn był dzia-
łaczem społecznym i  samo-
rządowym. Przez dwie ka-
dencje, w  latach 1994-1999 
był olsztyńskim radnym. Był 
też, w latach 1991-2001, pre-
zesem Towarzystwa Miłośni-
ków Olsztyna, był ponadto 
przewodniczącym Olsztyń-
skiego Oddziału Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Gdy narodziła się wolna 
Polska i  w  1990 roku przy-
wrócono Święto Konstytucji 
3 Maja, w czasie olsztyńskich 
uroczystości na „beton placu”, 
Andrzej Sassyn dotarł na dach 

budynku komitetu partii, 
zdjął czerwony sztandar i za-
wiesił na maszcie biało-czer-
woną flagę. Po latach, gdy 
ustanowiono Święto Flagi, to 
On zainicjował biało-czerwo-
ny alert w najwyższym punk-
cie miasta, na Obserwatorium 
Astronomicznym. W tym też 
czasie zrealizował pomysł 
integrowania mieszkańców 
Olsztyna podczas „Sylwestra 
pod Ratuszem”.

To On był inicjatorem 
między innymi odbudowy po-
mnika Jana Nepomucena na 
moście św. Jana, a także tablic 

poświęconych Janowi z  Łajs 
i  Erichowi Mendelsohnowi 
oraz tablicy upamiętniającej 
poparcie w  1956 roku walki 
narodu węgierskiego. Jego 
życiowym osiągnięciem stało 
się postawienie na Placu Kon-
sulatu Polskiego, przy współ-
udziale wielu zacnych olszty-
nian, Kolumny Orła Białego. 

Z inicjatywy Andrzeja Sa-
ssyna w  1995 roku, w  30-le-
cie TMO został powołany 
Honorowy Komitet Budowy 
pomnika. W  skład Komi-
tetu weszli: Janusz Lorenz 
– wojewoda olsztyński, ks. 

arcybiskup Edmund Piszcz 
– metropolita warmiński, 
Andrzej Ryński – marszałek 
województwa warmińsko-
-mazurskiego i Regina Szub-
starska. Wmurowanie kamie-
nia węgielnego miało miejsce 
11 listopada 1997 roku. Uro-
czyste przekazanie pomnika 
społeczeństwu odbyło się 3 
maja 2001 roku w  roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Figurę orła wieńczy 
pozłacana korona z  walorów 
rodzinnych Sassynów. Jej du-
plikat znajduje się w Muzeum 
Warmii i Mazur.

Andrzej Józef Sassyn 
urodził się 29 listopada 1933 
roku w  Brześciu nad Bu-
giem. Za zasługi dla Olszty-
na, któremu poświęcił wiele 
lat aktywnego życia, został 
odznaczony między innymi 
Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Gdy był w  pełni sił, za-
wsze można było Go spo-

tkać podczas uroczystości 
państwowych, miejskich, 
regionalnych i  środowisko-
wych. Jego ulubionym miej-
scem pobytu był olsztyński 
zamek. Muzeum Warmii 
i Mazur otrzymało od Niego 
liczne pamiątki.

Z mego archiwum wybra-
łem kilka fotografii ilustru-
jących aktywność Andrzeja 
Sassyna, człowieka nietuzin-
kowego, o  którym Olsztyn 
zapewne będzie pamiętał. 

Mirosław Rogalski

Wspomnienie Andrzeja Sassyna
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Na początku, kiedy w 1353 roku powstał Olsztyn, jego obszar zamykały miejskie mury. Była to mała osada z dużym kościołem i potężnym 
zamkiem. Niestety w obrębie obronnych szańców było ciasno, a osiedleńców przybywało. Zaczęli więc budować swoje domy za murami miej-
skimi dając początek dwóm przedmieściom Dolnemu i Górnemu. 

Za Łyną na Dolnym 
Przedmieściu powstały przy-
tułki, szpitale, kaplice, jak 
również drobne zakłady rze-
mieślnicze. Górne rozwijało 
się wolniej, ale za to powsta-
wały tam murowane kamie-
nice, a  potem dostosowana 
do zamożności mieszkańców 
infrastruktura. Bujny roz-
wój tego za Wysoką Bramą 
przedmieścia rozpo-
czął się z  chwilą zlo-
kalizowania na nim 
wojskowych koszarów 
oraz doprowadzenie 
do Olsztyna kolei. 
Górne Przedmieście 
stało się bogatą dziel-
nicą, a Dolne siedzibą 
biedoty oraz Żydów, 
którym w XVIII wieku 
pozwolono na osie-
dlanie się w  miastach, 
w  tym i  w  Olsztynie. 
To nie znaczy, że boga-
ci Żydzi nie budowali 
swoich kamienic i  fa-
bryk w obrębie Górne-
go Przedmieścia.

Ta dzielnica, moż-
na powiedzieć, po-
dzielona była na trzy 
części: handlowo-
-mieszkalną, zatorze 
i  część przemysłową 
– zlokalizowaną koło 
dworca. Na dzielni-
cę Zatorze prowadziły dwa 
żelazne mosty nad torami. 
W planach był jeszcze trzeci, 
ale jego budowy nigdy nie 
zrealizowano. Przebiegać po 
nim miała ulica łącząca obec-
ną Kościuszki z ulicą Okrzei.

W  okresie międzywojen-
nym praktycznie budownic-
two mieszkaniowe kończyło 
się przy ulicy Kościuszki. Za 
nią były ogrody i pola upraw-
ne. Wszystkie wychodzące 
drogi były gruntowe i prowa-
dziły do podolsztyńskich wsi 
Grądek i Ostaszewa. W oko-

licach dzisiejszej filharmonii 
była nawet cegielnia, a ze Sta-
wu Górnego, istniejącego do 
dzisiaj koło dawnego OSiR-u, 
puki nie wybudowano miej-
skich wodociągów, drewnia-
nymi rurami, wodę doprowa-
dzono do niektórych domów 
na Starym Mieście i  do pu-
blicznej studni przy Wysokiej 
Bramie. 

Na Górnym Osiedlu 
budownictwo rozwijało się 
przede wszystkim przy Dwor-
cowej, obecnej Partyzantów, 
Zepellinstrasse, czyli 11 Li-
stopada, Coppernikusstrasse 
teraz Kopernika i Kaiserstras-
se – Dąbrowszczaków.

Przy zbiegu obecnych ulic 
Partyzantów i Kościuszki zlo-
kalizowana była największa 
w  Olsztynie a  może nawet 
w  Prusach odlewnia żeliwa 
z  kuźnią i  fabryka maszyn. 
Właścicielem był Karl Ro-
ensch – honorowy obywatel 

Olsztyna i  przewodniczący 
rady miejskiej. Zmarł w 1921 
roku i  pochowany został na 
nieistniejącym już cmentarzu 
przy ulicy Partyzantów w po-
bliżu tunelu pod torami.

Koło dworca, tu gdzie 
teraz są pawilony handlo-
we, zlokalizowane były duże 
zakłady, w  których produ-
kowano wyroby z  cementu 

i  sztucznego betonu. Nale-
żały one do Maxa Hessego. 
On sam mieszkał w  pałacy-
ku koło zakładów. Zawieru-
cha wojenna oszczędziła ten 
dom. Po wojnie otworzono 
w nim Olsztyński Teatr Lalek. 
W 1956 roku byłem tam jako 
dziecko na przedstawieniu 
„Król Lew”. 

W  tej części dzielnicy 
przemysłowej były jeszcze 
dwa hotele: Rittel i  Dworco-
wy oraz gospoda Zur Ost-
baun. Te budynki nie zostały 
zniszczone przez wyzwolicie-

li. Po 1945 roku przejęła je ko-
lejowa służba zdrowia. Cieka-
we, ale czerwonoarmiści nie 
spalili również stojącego przy 
żelaznym moście młyna. Nie 
zniszczyły go bomby podczas 
rosyjskiego nalotu w 1944 ro-
ku. W sumie był to nieudany 
nalot. Prawie nie wyrządził 
strat. Uszkodzonych zostało 
tylko kilka domów na Za-

torzu. Młyn czynny był do 
początków XXI wieku. Teraz 
nieczynny. Stoi pusty i  nisz-
czeje. Zauważyłem już wybi-
te okna i  uszkodzony dach. 
Ciekawe kiedy ten zabytko-
wy (wpisany do rejestru za-
bytków w  1984 roku) obiekt 
wybudowany w  1924 roku 
według projektu znanego 
i cenionego architekta Augu-
sta Feddersena, zamieni się 
w stertę gruzu. 

Ostatnio gdy byłem na 
rejsie z moim kolegą Mirkiem 
prowadziliśmy przy ognisku 

długie rozmowy. Między in-
nymi Mirek zapytał mnie, czy 
jest jakaś ulica, która przed 
wojną i  obecnie nazywa się 
tak samo. Tu mnie nie za-
skoczył. Oczywiście chodzi 
tu o  ulicę Kopernika. To ja 
go zapytałem. A  czy kiedyś 
w naszym mieście istniał plac 
imienia wielkiego astrono-
ma? Tego mój przyjaciel nie 

wiedział. Oczywiście chodzi 
o  rondo Bema. W  okresie 
międzywojennym był tu naj-
ładniejszy skwer im Koper-
nika, na którym miał nawet 
stanąć pomnik astronoma. 
Powstał nawet projekt, ale 
nigdy go nie zrealizowano. 
A  gdy zapytałem, na którym 
domu przy rondzie Bema są 
inicjały M I  H w  uścisku, to 
zbaraniał, a ja mu na to, że na 
kartuszu kamienicy nr 2. To 
ta z wieżyczką z hełmem.

Wybudowana ona została 
w 1905 roku przez Maxa Hes-

sego, jednego z  bogatszych 
przedsiębiorców z  branży 
budowlanej w  Olsztynie, na 
przełomie XIX i  XX wieku. 
Mieściły się tam mieszkania 
o  podwyższonym standar-
dzie, w których zamieszkiwa-
li urzędnicy i oficerowie. Były 
też mniejsze lokale zajmowa-
ne przez wykwalifikowanych 
robotników i rzemieślników. 

Mirek mi przerwał. 
Zaczął opowiadać, jak 
wojna oszczędziła bu-
dynek, między innymi 
dlatego, że kwaterowa-
li tam rosyjscy oficero-
wie. Zaraz po przejęciu 
go przez Skarb Pań-
stwa RP, na górnych 
piętrach były lokale 
czynszowe, na parterze 
zaś swoją siedzibę mia-
ła Polska Partia Robot-
nicza, a po zjednocze-
niu w 1948 roku z PPS 
urzędowała PZPR. Bu-
dynek różnym firmom 
i organizacjom, w tym 
Wydziałowi Finanso-
wemu WRN, służył do 
1957 roku, kiedy to do 
budynku wprowadziło 
się liceum pielęgniar-
skie, które w  1962 ro-
ku przeniosło się do 
budynku zajmowane-
go przez seminarium 

duchowne przy ulicy Mariac-
kiej, a klerycy przenieśli się do 
budynku przy Bema. Semina-
rium Duchowne Hosianum 
funkcjonowało tu do 1991 
roku i  przeniosło się do no-
wej siedziby w  olsztyńskich 
Redykajnach. W  budynku 
z inicjałami HM zaczęło urzę-
dować TUR-Polisa, a  potem 
gdy firma upadła, rozpoczął 
się remont budynku i  rożne 
afery związane z  nieprawi-
dłowościami w  prowadzeniu 
prac. Teraz, jak zauważyłem, 
dom stoi pusty.

Znane i nieznane
historie Olsztyna



8 “Nowe Życie Olsztyna” nr 16 (330) 2022 www.zycieolsztyna.plKTO MA RACJĘ
To jest pytanie, które ostatnio zaprząta moją 
głowę, jak również zastanawia się nad nim 
mnóstwo ludzi, szczególnie mających miesz-
kania komunalne, jak również spółdzielcze. 
Ostatnio dowiedziałem się, że pewna rodzina 
za własnościowe mieszkanie nie płaciła w spół-
dzielni czynszu prawie dwadzieścia lat. 
Zadłużenie przekroczyło wartość mieszkania.

Poruszasz, Jacku, bardzo newralgiczny pro-
blem, który, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, 
staje się utrapieniem wielu polskich rodzin. Na 
postawione przez Ciebie pytanie nasuwa się 
z pozoru jednoznaczna odpowiedź. Te wszyst-
kie sprawy, o których piszesz, rozstrzyga pra-
wo mieszkaniowe, spółdzielcze, lokatorskie 
itd. zazębiając się wzajemnie. Nie jestem praw-
nikiem, więc nie będę zagłębiał się w  temat. 
Nie wiem także, czy ustawodawca (a  pewnie 

jest ich kilku) ogarnął przepisami większość pojawiających się sytu-
acji, bo jestem pewien, że na pewno nie wszystkie. I kto tu ma być 
zadowolony? Ten, kto ustanowił przepisy, czy ci, których one doty-
czą? Bo przecież nie jedni i drudzy. 

Płacz i płaćSpółdzielnia przejęła 
nieruchomość. Główna na-
jemczyni została wykwatero-
wana. Prawo nakazuje, aby 
przenieść ją do jakiegoś in-
nego lokalu, więc spółdziel-
nia umieściła ją w  małym 
komunalnym pokoiku przy 
ulicy Towarowej w Olsztynie. 
Nasuwa się pytanie płacić czy 
nie płacić? W tym wypadku ta 
pani chyba wygrała. Ma mały 
ciepły lokal bez rodziny, z któ-
rą mieszkała i do tego spokój. 
Praktycznie teraz za nic nie 
musi płacić, nawet jak ko-
mornik coś uszczknie z eme-
rytury, na skromne spokojne 
życie starczy. A dług? Pewnie 
spyta mój adwersarz Andrzej. 
Spółdzielnia otrzymała prze-
cież ładne trzy-pokojowe 
mieszkanie i jest zadowolona, 
bo sprzeda i może jeszcze za-
robi, a potem czynsz i opłaty, 
także strat prawie nie ma. 

Prawdopodobnie 
czynszów nie płaci sporo 
ludzi zastanawiając się pła-
cić czy nie płacić, szcze-
gólnie teraz, gdy czynsze 
i  opłaty są bardzo wysokie. 
W  bardzo trudnej sytuacji 
są starsi ludzie, którzy ma-
ją niskie emerytury. Kto 
wie, co oni myślą, ale pew-
ne jest, że długi lokatorskie 
wobec spółdzielni czy gmin 
są ogromne. Dobrze albo 
niedobrze prawo stanowi, że 
jak zabieramy czy wyrzuca-
my z mieszkania, lokatorowi 

trzeba zabezpieczyć inny 
lokal. I  co? Znowu pytam. 
Płacić czy nie płacić? 

Trochę inaczej sytuacja 
przedstawia się z  opłatami 
za media. Nie zapłacimy, 
odcinają i  nikt nie daje nic 
zastępczego. Moim zdaniem 
zamiast odcinać, a  potem 
na nowo liczniki instalować, 
właściciele mieszkań na wy-
najem powinni mieć licznik 
na kartę płatniczą. Płacisz – 
masz, nie płacisz – nie masz, 
a  jak dostaniesz pieniądze, 
wkładasz kartę i  znowu 
masz. Prawda, że to proste 
rozwiązanie!

Zbliżają się ciężkie czasy. 
Kiedy opłaty za mieszkania 
przekroczą jedną trzecią, 
a  może nawet jedną czwar-
tą, naszego wynagrodzenia 
i  opłaty za media też będą 
wysokie, przyjdzie czas, jak za 
dobrych lat socjalistycznych, 
że w jednym mieszkaniu będą 
mieszkały dwie-trzy rodziny, 
aby było taniej. 

Starsi ludzie będą zmu-
szeni pozbywać się dużych 
mieszkań i  przechodzić do 
małych tanich albo wynaj-
mować jeden lub dwa po-
koje, bo niestety nie będzie 
ich stać na utrzymanie. 
Kiedyś zgłaszałem prezy-
dentowi Olsztyna pomysł 
na tworzenie dzielnicowych 
domów spokojnej starości. 
Starsi ludzie, zamiast wyda-
wać na utrzymanie miesz-

kań i  pomoc, zamieszkali-
by w  małych komunalnych 
mieszkankach na przykład 
w  wieżowcu. Na parterze 
stołówka, rehabilitacja, 
służba zdrowia, świetlica, 
na pozostałych piętrach 
jedno- lub dwu-pokojowe 
mieszkanka lub inne. My-
ślę, że jednak w dzisiejszych 
czasach, na razie to utopijny 
pomysł, ale może komuś się 
spodoba! Tylko po to, aby 
nie zastanawiać się płacić 
czy nie płacić! 

Jacek Panas

Płacić czy nie płacić?

Sądy kierują się literą pra-
wa. Ale Temida nie jest ślepa. 
Jej zakryte oczy symbolizują 
bezstronność, za jej wyro-
kami stoją przecież ludzie, 
którzy powinni się opierać na 
merytorycznych argumen-
tach stron. Dziwne, że spół-
dzielnia zareagowała dopiero 
po dwudziestu latach. Czyżby 
wcześniej nie miała podstaw? 
Zapewne były, ale zgodnie 

z  prawem (o  którym zresztą 
piszesz), przy eksmisji należy 
zabezpieczyć lokatorowi za-
stępczy lokal. A  tych też jest 
jak na lekarstwo. Podejrze-
wam, że nie jest to sytuacja 
odosobniona. Ludzi w  trud-
nej sytuacji finansowej (z róż-

nych powodów) jest bardzo 
wielu. Nie podzielam jednak 
Twojego zdania, że wykwate-
rowanie głównej najemczyni 
jest jej jakąś szczególną wy-
graną. Mały, komunalny po-
koik, być może rozwiązał jej 
sytuację mieszkaniową, ale na 
pewno nie był celem samym 
w sobie. 

Za lokal komunalny też 
przecież trzeba płacić. Oczy-
wiście można uzyskać jakąś 
pomoc socjalną, ale nie są to 
chyba marzenia pozwalające 
na beztroskie życie. Czy spół-
dzielnia jest zadowolona, bo 
odzyskała mieszkanie? Ktoś 
przecież musi ponieść koszty. 

Pewnie pozostali spółdzielcy. 
Przecież w przyrodzie (także 
tej mieszkaniowej) nic nie gi-
nie. Nie jest to chyba sposób 
na życie zarówno dla spół-
dzielni jak i lokatorów.

Czynsze i  opłaty idą 
w górę. Tu nikt nie odkrywa 

Ameryki. Skąd na to wszyst-
ko brać? Dowcipniś powie, że 
z bankomatu. Ale nie każde-
mu w  takich sytuacjach jest 
do śmiechu. Z mediami spra-
wa jest o wiele prostsza. Okre-
ślone zaległości powodują ich 
odcięcie i  problem niby sam 
się rozwiązał. 

Podoba mi się Twój po-
mysł licznika na kartę płat-
niczą. Co prawda nie jest 
oryginalny, takie rozwiązania 
istnieją już od dawna w  in-
nych krajach, ale pewnie 
i u nas by się sprawdził. Tele-
wizory na bilon funkcjonują 
w wielu szpitalach i nikogo to 
już nie dziwi. Płacisz i masz. 
Chociaż cena nie zawsze jest 
adekwatna do usługi. 

Domy spokojnej starości, 
bardzo popularne zwłaszcza 
w USA, funkcjonują również 
w  naszym kraju. Niestety, 
i  tam i  tu, są bardzo dro-
gie. Nie każdego na to stać, 
zwłaszcza kiedy dysponuje się 
tylko emeryturą. Na pewno 
jednak jest to przyszłość, Przy 
finansowym wsparciu samo-
rządów i  lokalnych władz. 
Czyli jak zawsze wszystko 
rozbija się o pieniądze. 

Ciekawą poradę otrzymał 
ostatnio mój znajomy, kiedy 
poszedł negocjować z  ban-
kiem spłatę kredytu. – Nie 
stać pana? Ma pan samo-
chód? To niech pan sprzeda. 
Ma pan mieszkanie? To niech 
pan zamieni na mniejsze. 
Prawda, jakie to proste?

Andrzej Zb. Brzozowski

Rys. Zbigniew Piszczako
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BARAN  21.03-20.04
Swoją niespożytą energię postaraj się 
wykorzystać tam, gdzie masz niemal 
pewność sukcesu. Na pewno nie będzie to 
wysyłanie SMS-ów na audiotele.

BYK  21.04-20.05
Możesz spotkać kogoś interesującego, 
ale okazja do zacieśnienia kontaktów nie 
nadarzy się zbyt szybko. Nie masz więc 
wyjścia, musisz po prostu czekać.

BLIŹNIĘTA  21.05-21.06
Zamiast narzekać wycofaj się na ubocze 
i zajmij sobą szczególnie starannie. Będziesz 
w dobrej formie fizycznej i psychicznej, ale 
czy to wszystko jest ważne? 

RAK  22.06-22.07
Unikaj załatwiania skomplikowanych spraw. 
Wbrew zasadzie, że lepsze jest wrogiem 
dobrego – niczego teraz nie ulepszaj, bo 
wszystko możesz tylko zepsuć.

LEW  23.07-23.08
W  najbliższym czasie nie będzie się 
działo nic szczególnego. To dobry 
moment na zrewidowanie planów i  ocenę 
dotychczasowych postępów. Jeżeli takie są.

PANNA  24.08-23.09
Korzystaj z  życia. Może się teraz pojawić 
jakaś wielka szansa. Nie przegap jej. Nie 
ma nic gorszego jak przegapione szanse 
i niespełnione nadzieje.

WAGA  24.09-23.10
Choć nie nastąpią żadne epokowe 
wydarzenia, szykuje się korzystny finansowo 
okres. Nie potrwa on jednak zbyt długo, 
więc bierz co swoje i do domu.

SKORPION  24.10-22.11
Możesz stać się dla kogoś bliskiego 
prawdziwym natchnieniem. W  pracy 
zaskoczysz niejednym, nie tylko 
współpracowników, ale i  szefa. Skutki 
trudno przewidzieć.

STRZELEC  23.11-21.12
Masz dobrą aurę dla finansowej i zawodowej 
sfery życia. Możesz teraz rozwinąć skrzydła 
i realizować swoją niezaspokojoną potrzebę 
tworzenia. Inteligentne, nie?

KOZIOROŻEC 22.12-20.01
Czas sprzyja podejmowaniu wyznań. Jeśli 
masz coś trudnego do załatwienia, zrób to 
teraz. Nie dlatego, że to jakiś sprzyjający 
okres… tylko może Ci się uda.

WODNIK  21.01-19.02
Powiedzie Ci się w  interesach, nawiążesz 
nowe kontakty, załatwisz jakąś ważną 
sprawę. Krótko mówiąc, powinieneś być 
zadowolony. I o to chodzi.

RYBY  20.02-20.03
Kieruj się zasadą, że co za dużo to 
niezdrowo. Wykaż się rozsądkiem i dobrze 
przemyśl każdą decyzję. Jeżeli będziesz miał 
problemy, przeczytaj swój horoskop.

AZB

Dowcipy na każdą okazję :) :) :)

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

Wakacje w pełni. W związku z tym 
garść dowcipów związanych z turysty-
ką, podróżowaniem i wypoczynkiem 

Przyszły wczasowicz dzwoni do nad-
morskiego hotelu, aby dowiedzieć 
się, gdzie dokładnie jest położony.  
– Rzut kamieniem od plaży – słyszy 
odpowiedź.  
– A jak go rozpoznać?  
– To ten z powybijanymi szybami... 

Mąż do żony wychodząc rano z na-
miotu: 
– Świetnie dziś spałem, śniło mi się, 
że spędzałem urlop bez ciebie. 

W Dolinie Kościeliskiej przed wej-
ściem do Jaskini Mroźnej przewod-
nik objaśnia: 
– Ta jaskinia, wydrążona w skałach, 
powstała dzięki Jaśkowi ze Smreko-
wej Wsi, który kiedyś zgubił tu pięć 
złotych i powiedział o tym sąsiadom. 

W luksusowym hotelu przy basenie 
stoi elegancko ubrany pan i krzyczy 
z zachwytem: 
– Wspaniałe, niewiarygodne! 
Podchodzi drugi elegancko ubrany 
pan i kulturalnie pyta: 
– A czym to się pan tak zachwyca? 
Na to on odpowiada: 
– Proszę tylko spojrzeć, to moja 
cudowna żona. Wczoraj nauczyła 
się pływać, a dzisiaj nurkuje i już pół 
godziny wytrzymuje pod wodą.

Zmęczona turystka na wycieczce 
wchodzi do pobliskiej restauracji. 
Podchodzi do niej kelner i pyta:
– Co podać? 
– Szklankę wody.
– Przykro mi, ale nie można zajmo-
wać stolika dla jednej szklanki wody.
– To poproszę dwie.

Egzaltowana turystka mówi do 
górala: 
– Ależ pan musi być szczęśliwy... 
patrzy pan na zaślubiny górskich 
szczytów z obłokami, widuje pan 
zachodzące słońce wypijające czar 
niknącego tajemniczego dnia... 
– Oj, widywałem ja, widywałem – 
przerywa góral – ale już teraz  
nie piję. 

 Recepcjonista hotelowy mówi do 
turysty:
– Cieszę się, że jest pan naszym go-
ściem.
– Kim? Gościem? Za pięćset złotych 
za dobę?

Dwaj turyści poszukują noclegu.
Właściciel przydrożnego hoteliku 
pokazuje im bardzo elegancki pokój.
Jeden z turystów pyta:
– Ile za ten chlew?
– Po 200 złotych od jednej świni!

Wybrał: AZB
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O niesfornych rowerzystach – raz jeszcze

Często, nawet bardzo 
często, widzimy rowerzystów 
jadących po przejściu dla 
pieszych. Jest to nagminne ła-
manie Prawa o ruchu drogo-
wym. Wynika to z  nieznajo-
mości przepisów, albo wręcz 
ze świadomej jazdy, bo tak 
szybciej, bo tak lepiej. Znacz-
na część miłośników dwóch 
kółek choć wie, że przepisy 
rowerowe zabraniają takiego 
zachowania, świadomie łamie 
prawo. To prawdopodobnie 
efekt niezbyt częstego nakła-
dania kar za to wykroczenie. 
W  sumie wychodzi na to, że 
– tak czy inaczej – nie wszy-
scy cykliści są świadomi, iż 
z Kodeksu drogowego wynika 

jednoznacznie, że rowerzy-
ście nie wolno jechać wzdłuż 
po przejściu dla pieszych. To 
nie jest ścieżka rowerowa! 
Przed przejściem, także tym 
ze światłami, należy zsiąść 
z  roweru i  przeprowadzić go 
przez zebrę.

Jest jeden wyjątek. Otóż 
obowiązek zsiadania z  rowe-
ru przy pokonywaniu przej-
ścia dla pieszych nie dotyczy 
dzieci do 10. roku życia oraz 
ich opiekunów jadących naj-
częściej za nimi na rowerze. 
Wynika to z  przepisu, który 
mówi, że rowerzysta to oso-
ba mająca co najmniej 10 lat. 
Dlatego dziecko jadące na 
rowerku w świetle prawa jest 

uważane za pieszego. Z  tego 
przepisu dodatkowo wynika 
też, że młodzi cykliści nie po-
winni korzystać ze ścieżek ro-
werowych, a mogą natomiast 
poruszać się po chodnikach. 
To już jednak inna sprawa. 

Wracając jednak do za-
chowania się młodych cykli-
stów na przejściach wypada 
powtórzyć, że w  omawianej 
sytuacji również opiekun ma-
łolata ma prawo przejechać 
rowerem przez przejście dla 
pieszych. To dla niektórych 
jest mylące. Ja osobiście prze-
pis ten zmieniłbym tylko po 
to, by dzieci od małego uczyć 
właściwego zachowania się 
w ruchu drogowym.

Ile może ważyć uczniowski plecak?

Połowa sierpnia to pora 
na zakupy w  księgarniach, 
w  sklepach papierniczych 
i  z  przyborami szkolnymi. 
Każde dziecko, w  zależno-
ści od wieku, ma swoje po-
trzeby. Nie zawsze wystarczą 
pieniądze z  programu „Do-
bry start”. Za niedużą kwotę 
wyprawkę można skomple-
tować w  dyskontach lub su-
permarketach. By nie prze-
płacać warto szukać promocji 
i  innych okazji cenowych. 
Przed laty uczeń idący do 
pierwszej klasy wkładał do 

tornistra zeszyt, kredki i  ele-
mentarz. To na początek 
wystarczało. Obecnie lista 
potrzebnych rzeczy znacznie 
się wydłużyła. Właśnie dla-
tego nie wypada postępować 
pochopnie. Większość zaku-
pów można zrobić dopiero 
po pierwszym kontakcie ze 
szkołą. Zanim kupimy strój 
gimnastyczny lub obuwie na 
zmianę, warto dowiedzieć 
się jakie w danej placówce są 
wymagania. Dotyczy to rów-
nież innych szkolnych akce-
soriów. Niekiedy w tej kwestii 

obowiązują konkretne zale-
cenia i  regulacje. Natomiast 
już teraz można zadbać o  to, 
by tornister swą konstrukcją 
był dostosowany do pleców 
dziecka, by nie wpływał ne-
gatywnie na kształtowanie 
jego postawy. Przypomnieć 
wypada, że zgodnie z zalece-
niami Głównego Inspektowa 
Sanitarnego, waga załadowa-
nego plecaka ucznia klas I-III 
nie powinna przekraczać 10% 
wagi dziecka. A zatem z prak-
tycznego punktu widzenia 
tornister dziecka, które waży 

Mirosław Rogalski

30 kilogramów i jest w owych 
początkowych klasach, nie 
powinien ważyć więcej niż 3 
kilogramy. To bywa kontro-
lowane. W szkołach niekiedy 
sami rodzice organizują akcje 

ważenia plecaków. Zbyt czę-
sto okazuje się, że mają one 
większy ciężar, niż ten zale-
cany. Z  obserwacji wynika, 
że uczniowie (nawet ci naj-
młodsi) z  własnego wyboru 

noszą w  plecakach zbędne 
rzeczy – zabawki, gry oraz 
niepotrzebne w  danym dniu 
zeszyty i podręczniki.

Testament samemu można napisać

Powszechnie uważa się, że 
testament spisują osoby star-
sze lub bliskie śmierci. Nic 
bardziej mylnego. Wystar-
czy być osobą pełnoletnią, 
to znaczy mieć ukończony 
18. rok życia i nie być osobą 
ubezwłasnowolnioną. Przy 
tej okazji warto mieć świado-
mość o pewnych regulacjach 
prawnych. Otóż na przykład 
oświadczenie woli może 
obejmować rozrządzenie ma-
jątkiem tylko jednej osoby. 
Ponadto spadkodawca w każ-
dym czasie może odwołać 
cały testament lub jego część. 
Testament można sporządzić 
samemu lub przy pomocy 
notariusza. Taki testament 
jest nie do podważenia. Spo-
rządzony w formie aktu czyni 
go dokumentem mocy urzę-
dowej.

Od 2011 roku przy Kra-
jowej Radzie Notarialnej 
działa Notarialny Rejestr Te-
stamentów. Zawiera on  in-
formacje o  zarejestrowanych 
testamentach, ale nie zawiera 
treści samych testamentów. 
Oznacza to, że spadkobierca 

może u dowolnego notariusza 
sprawdzić, czy taka ostatnia 
wola została przez zmarłego 
spisana i który notariusz od-
powiada za jej przechowanie. 
Jemu należy przedstawić akt 
zgonu spadkodawcy i dopiero 
wtedy można dokonać otwar-
cia i ogłoszenia testamentu.

Testament można napisać 
własnoręcznie, przez samego 
siebie w  zaciszu domowym. 
Można też go w każdej chwili 
zmienić. Natomiast w  razie 
nagłej potrzeby można szyb-
ko ustnie ogłosić swą ostatnią 
wolę przy dwóch świadkach. 
Tych przykrych w  swej wy-
mowie zdarzeń można unik-
nąć.

Małżonkowie mogą bo-
wiem o kwestie dziedziczenia 
zadbać w bardzo prosty spo-
sób, sporządzając testamenty 
zwane potocznie „wzajemny-
mi”. Wówczas mąż w  swoim 
testamencie całość spadku 
przekazuje swojej żonie, zaś 
żona w  swoim testamencie 
w  całości spadek przekazuje 
mężowi. W  zgodnej rodzi-
nie jest to bardzo dogodne 

rozwiązanie, umożliwiające 
zgromadzenie posiadanych 
środków i nieruchomości, po 
śmierci jednego z  rodziców 
w  jednym ręku. Ułatwia to 
przyszłe, niekiedy uciążliwe 
dzielenie majątku.

Przy okazji jedno wyja-
śnienie. Chodzi o  testament, 
popularnie określany jako 
testament małżeński. Jest to 
dokument, w  którym mał-
żonkowie oświadczają swoją 
wolę i  oboje podpisują pi-
smo jednej treści. Tak bywa 
na świecie. W  Polsce nie ma 
takiej prawnej możliwości, bo 
dwie osoby nie mogą napisać 
jednego testamentu. Testa-
ment może zawierać wolę je-
dynie jednego spadkodawcy. 
Jeśli mimo tego małżonkowie 
sporządzą testament wspólny, 
to nie jest on brany pod uwa-
gę. Wówczas ma zastosowanie 
ustawowy porządek dziedzi-
czenia, co niekiedy znacznie 
komplikuje i przedłuża spra-
wy spadkowe. Dlatego praw-
nicy zwracają uwagę na zalety 
testamentów „wzajemnych”.

Policjanci poinformowali, że przestępcy coraz częściej za dnia włamują się do mieszkań i kradną głównie gotówkę i biżuterię.

– Zdarza się również, 
że złodzieje zadowalają się 
sprzętem RTV czy elektrona-
rzędziami – powiedział Rafał 
Prokopczyk, oficer prasowy 
KMP Olsztyn. Przyznał przy 
tym, że do części zdarzeń do-
chodzi także w dzień podczas 
nieobecności właścicieli.

Jeden z  olsztyńskich po-
licjantów powiedział, że zło-
dzieje są coraz bardziej bez-
czelni i zadowalają się łupami, 
które wynoszą w  podręcz-
nych torbach czy w plecakach. 
Łupy szybko spieniężają.

– Bywa, że rozkręcają zam-
ki w drzwiach, gdy domowni-

cy są w  pracy czy wyszli na 
dłuższy spacer z psem. Plądru-
ją mieszkania, szukając pienię-
dzy i biżuterii, ale zabierają też 
tablety i  laptopy. Sąsiedzi się 
nie znają i nie zwracają na nich 
uwagi, bo myślą, że to sąsiad 
zmienia zamek w drzwiach – 
powiedział policjant.

Przyznał, że kradzie-
że takie były popularne 
w  czasie, gdy wiele osób 
było bez pracy.

– Łupy nie są duże, sądzi-
my, że takie włamania robią 
desperaci, którym brakuje 
pieniędzy, zapewne na używ-
ki – dodał

W ostatnim czasie policja 
notuje też popularne przed 
laty przestępstwa polegające 
na dziurawieniu baków aut 
i  spuszczaniu z  nich paliwa. 
Prokopczyk poinformował, 
że od czerwca policja przyjęła 
osiem zawiadomień o  takich 
zdarzeniach.

W ostatnim czasie policja 
zatrzymała 16-, 17- i 18-latka, 
którzy kradli paliwo z baków 
w  Olsztynie i  w  podolsztyń-
skich Dywitach. Jak się okaza-
ło, ci młodzi złodzieje kradli 
też elektronarzędzia.

PAP

Włamywacze coraz bardziej zuchwali.
Mieszkania zagrożone także za dnia



„Nowe Życie Olsztyna” nr 16 (330) 2022 11Facebook.com/ZycieOlsztyna OLSZTYN

W końcu w Olsztynie odnawia się zabytkowe kamienice, które przez lata straszyły mieszkańców. Oto kilka przykładów. 

Uwagę zwraca remont ka-
mienicy przy ul. Dąbrowsz-
czaków 29. Wcześniej uwagę 
zwracał fatalny stan tej nieru-
chomości. Została wybudo-
wana ok. 1890 roku. Należy 
do najwcześniejszej zabudo-
wy tej ulicy.

Adaptacja budynku po 
1945 roku polegała na przysto-
sowaniu go do funkcji miesz-
kaniowej dla wielu rodzin. To 
z  tamtego okresu pochodzą 
wewnętrzne ściany działowe. 
Ostatni lokatorzy zostali wy-
kwaterowani z budynku w 1998 
roku. Obecnie należy do pry-
watnego właściciela. Stan ka-
mienicy przy ul. Dąbrowszcza-
ków 29 zagrażał przechodniom. 
Kilka razy odpadały z niej frag-
menty elewacji. 

Projekt budowlany za-
kłada remont, przebudowę 
i  nadbudowę tej zabytkowej 
kamienicy, obejmującego 
zmianę funkcji z  biurowej 
na mieszkalną, przebudowę 
układu pomieszczeń, remont 
zachowanych elementów bu-
dynku, nadbudowę budynku 
w poziomie poddasza o 40 cm. 

Kolejny remont prowa-
dzony jest w  zniszczonym 
zabytku przy ul. 15 Dywizji 
5. Zanim jednak doszło do 
rozpoczęcia prac sytuacja nie 
wyglądała różowo. 

– Po wielu latach zanie-
dbań poprzedniego właści-
ciela, mimo nakładanych 
przez nas nakazów i  kar ad-
ministracyjnych, ten poko-
szarowy budynek wraca do 
życia: nowy właściciel rozpo-
czął generalny remont obiek-
tu od wymiany zniszczonej, 
nadpalonej i dziurawej więź-
by dachowej – informuje 

Warmińsko-Mazurski Urząd 
Ochrony Zabytków. 

Odtworzone zostały deko-
racyjne końcówki krokwi oraz 
płatwi, oczyszczono też część 
ściany w  strefie korony muru, 
co daje już pewne wyobrażenie, 
jak obiekt będzie się prezento-
wał po zakończeniu prac. 

– Cieszy nas to szczegól-
nie, ponieważ często zmia-

ny własnościowe zabytków 
w  złym stanie technicznym 
(zwłaszcza w centrach miast) 
są przeprowadzane wyłącznie 
w  celu uniknięcia odpowie-
dzialności za doprowadze-
nie ich do całkowitej ruiny, 
a  w  dalszej kolejności skre-
ślenia ich z rejestru zabytków 
(co w praktyce zdarza się nie-
zwykle rzadko – bo ustawowo 

zabytek podlega ochronie bez 
względu na stan zachowa-
nia) i  pozyskania atrakcyjnej 
inwestycyjnie działki – pod-
kreślają wojewódzkie służby 
ochrony zabytków. 

Wcześniej odnowiony zo-
stał inny zabytek, który szpe-
cił okolice centrum miasta. 
To kamienica przy ul. Lanca 
2. Do rejestru zabytków zo-

stała wpisana pod koniec lat 
80. XX wieku. Były tu miesz-
kania, a  na parterze znana 
księgarnia. Gdy jednak jej 
stan zagrażał bezpieczeństwu, 
dom został wysiedlony.

Na kamienicę znalazł się 
jednak chętny, który ją kupił. 
Wreszcie olsztynianie docze-
kali się renowacji.

Krzysztof Szymański

Poznaliśmy opinie mieszkańców dotyczące korytarzy obwodnicy Olsztyna i Dywit oraz ich preferencje odnośnie poszczególnych wariantów 
trasy. Wszyscy są zgodni co do jednej rzeczy, w innych już nie. 

Drogowcy przedstawili 
proponowane warianty pół-
nocnej obwodnicy Olsztyna 
wraz z obejściem Dywit. Pod 
uwagę brane jest ominięcie 
Olsztyna od strony zachod-
niej lub od strony wschod-
niej, w każdym z tych dwóch 
obejść projektowych jest po 
kilka konkretnych wariantów 
przebiegu.

W  tej sprawie olsztyń-
ski oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad prowadził kon-
sultacje z  mieszkańcami 

i  samorządami, czekał też 
na ich opinie. 

Teraz powstał raport 
podsumowujący te dzia-
łania. Co z  niego wynika? 
Łączna liczba mieszkańców 
na terenie gmin, przez które 
przebiegają potencjalne wa-
rianty obwodnicy Olsztyna 
i  obwodnicy Dywit wynosi 
ponad 215 400. Swoją opinię 
wyraziło 3 517 osób, w tym 3 
367 mieszkańców gmin, na 
terenie których projektowa-
ne są potencjalne warianty 
obwodnic Olsztyna i Dywit. 

Preferencje ankieto-
wanych

– Spośród osób, które 
wyraziły opinię 89,28 proc. 
osób stanowczo popiera 
realizację inwestycji, 2,16 
proc. jest przeciwna, a pozo-
stałe osoby nie mają zdania 
lub nie określiły swojego sta-
nowiska jednoznacznie. Ze 
złożonych formularzy wy-
nika, że 48,34 proc. uczest-
ników ankiety preferuje ko-
rytarz zachodni, 33,58 proc. 
korytarz wschodni, a  18,08 
proc. nie ma zdania na ten 

temat – informuje Karol 
Głębocki, rzecznik olsztyń-
skiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

Dodaje, że głównym kry-
terium jakim kierowali się 
ankietowani był wybór ko-
rytarza/wariantu nieprzebie-
gającego przez tereny, które 
zamieszkują. 

– Przykładowo miesz-
kańcy Olsztyna w  głównej 
mierze opowiedzieli się 
za wariantem obwodni-
cy Olsztyna O3 w  koryta-

rzu zachodnim, który jest 
najbardziej oddalony od 
granic miasta. Natomiast 
mieszkańcy Dywit swoje 
preferencje wyrazili w  za-
leżności od położenia obrę-
bów, w  których mieszkają. 
Brąswałd najwięcej głosów 
oddał na wariant O1 w kory-
tarzu wschodnim, natomiast 
mieszkańcy miejscowości 
Myki na wariant O3 w  ko-
rytarzu zachodnim, a  więc 
również na warianty znacz-
nie oddalone od ich miejsco-
wości – zaznacza Głębocki. 

Co dalej z głosami 
mieszkańców?

Preferencje mieszkańców 
zostaną uwzględnione w kry-
terium społecznym wielokry-
terialnej analizy porównaw-
czej wariantów trasy, która 
zostanie wykonana w ramach 
studium korytarzowego. Wy-
niki tej analizy będą podstawą 
wyboru optymalnego koryta-
rza przebiegu obwodnic Olsz-
tyna i Dywit, co nastąpi pod 
koniec bieżącego roku.

Krzysztof Szymański

Mieszkańcy wypowiedzieli się w sprawie obwodnicy 

Szpetne kamienice odzyskują blask

Fot. Urząd Ochrony Zabytków w Olszytnie
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Kalejdoskop sportowy
Aleksandra Lisowska (AZS UWM Olsztyn) zdobyła złoty 

medal mistrzostw Europy w  maratonie. Polka uzyskała czas 
2:28.34. To pierwszy złoty medal mistrzostw Europy wywal-
czony przez Polką. Lisowska zdobyła także brąż w klasyfikacji 
drużynowej biegu maratońskiego.

Występujące w I lidze piłkarskiej Stomilanki rozpoczynają 
sezon. Olsztynianki zapowiadają walkę o awans do Ekstraligi. 
W ubiegłym sezonie były o krok od awansu, lecz ta sztuka się 
nie udała. Obecnie ekipę Stomilanek wzmocniły Justyna Li-
berda (UKS SMS Łódź) oraz Ester Sunday (Nigeria). Do kadry 
dołączyło także kilka uzdolnionych juniorek. Stomilanki mają 
za sobą kilka sparingów m.in. z Górnikiem Łęczna, Medykiem 
Konin czy Włókniarzem Białystok. Drużynę prowadzi Dariusz 
Maleszewski.

Występujący w I Lidze Centralnej piłkarze ręczni Warmii 
Energa Olsztyn przygotowują się do nowego sezonu. Po zgru-
powaniu w Rynie rozegrają kilka gier kontrolnych. Ich rywala-
mi będą m.in. Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka, AZS Biała 
Podlaska, Padwa Zamość, Nielba Wągrowiec. Sezon rozpoczy-
na się w trzeci weekend września. Jednak pierwszy ligowy mecz 
przed własną publicznością (w Biskupcu) olsztynianie zagrają 
w trzeciej kolejce spotkań.

W  Czechach odbyła się siódma runda eliminacji mi-
strzostw Europy strefy centralnej w  rallycrossie. Znako-
micie spisał się Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta RX), 
który wygrał w  najsilniejszej klasie Supercars. Po siedmiu 
rundach Zbigniew Staniszewski zajmuje pierwsze miejsce 
– 136 punktów. Za nim plasują się Ales Fucik – 89 pkt oraz 
Łukasz Złotnicki – 64 pkt.

IRON

Kolarze Warmińsko-Mazurskiego Klubu Sportowego mają za sobą udane starty. Dobre wyniki 
osiągali zarówno w zawodach szosowych jak i torowych.

Jedną z  najważniejszych 
imprez sportowych, w  których 
wzięli udział zawodnicy WMKS 
były mistrzostwa Europy w ka-
tegorii młodzieżowiec i  junior. 
Bardzo dobrze spisała się Mar-
tyna Szczęsna, która w wyścigu 
drużynowym na dochodze-
nie na dystansie 4 km zdobyła 
srebrny medal. W tym stuleciu 
to pierwszy medal wywalczony 
przez zawodnika z  Olsztyna. 
Kiedyś brąz wywalczył Bartło-
miej Saczuk. Trzeba nadmie-
nić, że Martyna ma 17 lat i była 
młodsza od innych uczestni-
czek mistrzostw.

Ważną imprezą była Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzie-
ży. Żeby się zakwalifikować 
trzeba było zdobywać punkty 
w  wyścigach eliminacyjnych. 
Zawodnicy WMKS osiągnęli 
kilka dobrych rezultatów. Cie-
szy srebrny medal wywalczony 
przez Adama Bronakowskiego 
i Piotra Jaczuna w wyścigu me-
dison. Dodatkowo Adam zajął 
doskonałe piąte miejsce w jeź-
dzie indywidualnej na czas (10 
km) na szosie. Na torze olszty-
nianie w składzie Piotr Jaczun, 
Gracjan Korzeniewski, Dawid 
Kocięcki i  Joachim Kostkow-

ski zajęli dziewiąte miejsce 
w wyścigu na dochodzenie na 
dystansie 3 km. W wyścigu in-
dywidualnym na dwa kilome-
try Bronakowski był dziewiąty, 
a Jaczun dziesiąty.

Kolejnym wydarzeniem 
był udział w Tour de Pologne 
junior. W  kategorii wieko-
wej młodzików i  żaków za-
wodnicy z  naszego regionu 
reprezentowali WMKS (do 
składu weszli także kolarze 
Szkółki Kolarskiej Stawiguda 
i SP1 Nidzica). W klasyfikacji 
drużynowej WMKS był drugi 
przegrywając tylko ze Ślężą 

Sobótka. W klasyfikacji ogól-
nej w  kategorii młodzików 
wysoką czwartą lokatę zajął 
Szymon Haponik. Natomiast 
w  rywalizacji żaków Olga 
Pacuszka była szósta, zaś Szy-
mon Stokłos siódmy.

Kolarze mają przed so-
bą jeszcze kilka startów. 
W sierpniu będą rywalizować 
w  młodzieżowych mistrzo-
stwach świata oraz górskich 
mistrzostwach Polski. We 
wrześniu odbędą się między-
wojewódzkie mistrzostwa 
młodzików w Nidzicy.

IRON

Udane starty olsztyńskich kolarzy

Na torze i na szosie

Piłkarze II ligi rozegrali już sześć kolejek spotkań. Na razie forma piłkarzy Stomilu faluje.

Przypominamy, że w 
pierwszych dwóch spotka-
niach olsztynianie zremiso-
wali na wyjeździe z Kotwicą 
Kołobrzeg (0:0), aby następ-
nie pokonać u siebie Zagłębie 
II Lubin (6:2). Później były 
dwa remisy z Polonią War-
szawa (1:1) oraz Garbarnią 

Kraków (2:2). Szczególnie za-
bolała strata dwóch punktów 
w starciu z krakowską dru-
żyną. Jeszcze wtedy nikt nie 
przypuszczał, że w kolejnym 
meczu Stomil dostanie srogie 
baty od Olimpii Elbląg. Der-
by województwa warmińsko-
-mazurskiego toczyły się pod 

dyktando elblążan, którzy 
nie mieli litości dla lokalne-
go rywala wygrywając aż 4:0. 
Po tym meczu szkoleniowiec 
olsztyńskiego zespołu Szy-
mon Grabowski przeprosił 
wszystkich sympatyków Sto-
milu za słabą postawę zawod-
ników. Piłkarze nie mieli zbyt 

dużo czasu, żeby ochłonąć po 
tym laniu. Kolejnym rywalem 
był bowiem spadkowicz z I li-
gi Górnik Polkowice. Jednak 
Stomil otrząsnął się z niemo-
cy i wygrał 2:1. Na razie Sto-
mil zajmuje siódme miejsce w 
tabeli II ligi. 

IRON

Zapraszamy osoby z doświadczeniem do aplikowania na stanowisko specjallisty do spraw promocji i reklamy

Falowanie Stomilu

w Nowym Życiu Olsztyna

tel. 505 129 273

Atrakcyjne zarobki
Podstawa plus premia
uzależniona od wyników

Nielimitowany czas pracy
Dla nas liczą się wyniki

Doskonała atmosfera
i mili współpracownicy


