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Policyjny pies 
odszedł na 
emeryturę
Na zasłużoną emeryturę odszedł Bert – policyjny 
owczarek, który służył w olsztyńskiej jednostce policji 
jako pies patrolowo-tropiący. 

Bert swoją służbę w Ko-
mendzie Miejskiej Policji  
w Olsztynie rozpoczął 12 lat 
temu i od tamtej pory przy-
czynił się m.in. do odnalezie-
nia i wskazania mężczyzny od-
powiedzialnego za zabójstwo.

Wspólnie ze swoim prze-
wodnikiem asp. Januszem 
Kurowskim pełnił służbę  
w Wydziale Interwencyj-
nym i Sztabu Policji KMP  
w Olsztynie. Bert uczestni-
czył w większości działań po-
szukiwawczych, a za jeden  
z wielu jego zawodowych 
sukcesów można wskazać 

przyczynienie się do usta-
lenia i zatrzymania sprawcy 
brutalnego ataku i zabójstwa 
starszej kobiety w 2016 roku 
w Olsztynie.

Bert wielokrotnie brał 
udział w spotkaniach profi-
laktycznych z najmłodszy-
mi mieszkańcami naszego 
regionu. Po 12 latach służby 
nadszedł dla psa czas emery-
turę. Odejście na psią eme-
ryturę nie oznacza rozstania 
– Bert na stałe zamieszkał 
w domu swojego przewod-
nika, gdzie od dawna miał 
swoje miejsce.

Szokujący 
news do 
nauczycieli
– „Jeśli chcesz, aby Polska była odpowiedzialna za 
drugą wojnę światową, aby szeroką ławą napływali 
do nas uchodźcy, aby polska szkoła wychowywała de-
wiantów, to musisz strajkować. Bożena” – takiej treści 
SMS-y otrzymała część strajkujących nauczycieli  
w Olsztynie.

Z rozszyfrowaniem, kto 
stoi za wiadomością, peda-
godzy nie mieli problemu. 
Znają ją, bo to znana olsz-
tyńska wizytatorka zatrud-

niona w kuratorium oświaty.
Ten SMS zszokował strajku-
jących nauczycieli. 

– To jawne wywieranie 
nacisku, wręcz próba zastra-

szenia – mówi jeden ze straj-
kujących nauczycieli z Li-
ceum Ogólnokształcącego 
nr 3 w Olsztynie. – Sytuacja 
i tak jest nerwowa.

Przedstawiciele kura-
torium udają, że nic się nie 
stało. W rozmowie z „Wy-
borczą Olsztyn” Małgorzaty 
Hochleitner, dyrektor Wy-
działu Kształcenia, Wycho-
wania i Opieki KO, która 
pełni również funkcję rzecz-
nika olsztyńskiego kurato-
rium, stwierdziła, że wy-
syłane SMS-y to prywatna 
sprawa wizytatorki.

– Na pewno SMS-y nie 
zostały wysłane ze służbo-
wego telefonu, bo takiego ta 
osoba nie posiada, a co robi 

prywatnie to nie nasza spra-
wa. Dlatego nie będziemy 
wyjaśniać, kto te SMS-y wy-
słał, do kogo zostały skiero-
wane – powiedziała rzecz-
niczka kuratorium.

Zbulwersowany zacho-
waniem wizytatorki kurato-
rium są władze olsztyńskie-
go Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.

– Treść tych SMS-ów 
świadczy o samej osobie, 
które je wysyłała – mówi To-
masz Branicki, prezes ZNP 
w Olsztynie. – Zachowanie 
pracownika kuratorium po-
winno być apolityczne. Agi-
tacja, z którą mamy w tym 
przypadku do czynienia, nie 
może mieć miejsca.

Drogowcy 
doświetlą 
przejścia
Przejścia dla pieszych nie do końca są w Olsztynie 
bezpieczne. Jednym z powodów jest ich nieodpo-
wiednie oświetlenie. Teraz władze Olsztyna zapowia-
dają, że dobrze oświetlonych przejść będzie więcej.

Zarząd Dróg Zieleni  
i Transportu ma opracowa-
ne projekty na 22 wybrane 
przejścia dla pieszych. 

– W tym roku zaplano-
wana jest realizacja sześciu 
przejść za kwotę około 200 
tys. zł – mówi prezydent 
Piotr Grzymowicz. – Dodat-
kowo ZDZiT zgłosił sześć 
przejść do realizacji za po-
średnictwem ratuszowego 
wydziału strategii i fundu-
szy europejskich. O dofinan-
sowanie będziemy starać się  
z rządowego „Programu 
ograniczenia przestępczo-
ści i aspołecznych zacho-
wań Razem Bezpieczniej”. 
Właśnie otrzymaliśmy do-

finansowanie w wysokości  
100 tys. zł.

Lokalizacja przejść 
do doświetlenia: 
* Ul. Wilczyńskiego 
– Centrum HB,
* Ul. Dworcowa 
– budynek 47,
* Ul. Dworcowa 
– Tortex,
* Ul. Żołnierska – Agora,
* Ul. Grunwaldzka 
– Królowej Jadwigi,
* Ul. Synów Pułku 
– Orłowicza,
* 4 przejścia na 
al. Wojska Polskiego,
* 2 przejścia na 
al. Sybiraków.

Darmowy 
żłobek 
w Olsztynie
Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy mieszkać  
w Olsztynie, być bezrobotnym, nieaktywnym zawo-
dowo, bądź powracać po urlopie macierzyńskim lub 
wychowawczym do pracy. 

– Chcemy zaktywizo-
wać zawodowo naszych 

mieszkańców będących 
opiekunami dzieci do lat 3.  

– mówi Monika Mich-
niewicz, dyrektor Wy-
działu Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Organizacji 
Pozarządowych. – Może-
my to zrobić dzięki dofi-
nansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego pod nazwą 
„Żłobek szansą na powrót 
do aktywności zawodowej 
rodziców”.

Dzięki temu we wrze-
śniu uruchomionych zo-
stanie 40 nowych miejsc 
dla dzieci w wieku do lat 
3., będzie też dostosowany 
do potrzeb dzieci z niepeł-
nosprawnościami. Oddział 
powstanie w Żłobku Miej-
skim nr 4 w Olsztynie przy 
ul. Wyspiańskiego 2. 

W projekcie mogą wziąć 
udział rodzice/opiekunowie 
prawni spełniający poniższe 
kryteria:

* miejscem zamieszka-
nia przynajmniej jednego  
z rodziców jest Olsztyn,

* przynajmniej jedno  
z rodziców / opiekunów 
prawnych powraca do pracy 
po urlopie macierzyńskim /
rodzicielskim lub jest bezro-
botne lub bierne zawodowo. 

Pierwszeństwo udziału 
w projekcie mają:

* dzieci z niepełnospraw-
nościami,

* dzieci, których przy-
najmniej jeden z opieku-
nów ma orzeczoną niepeł-
nosprawność,

* dzieci z rodzin wielo-
dzietnych (troje i więcej).

Rodzice/opiekunowie 
prawni biorący udział w pro-
jekcie ponoszą jedynie koszty 
wyżywienia dziecka. Rekruta-
cja (przyjmowanie dokumen-
tów) odbędzie się w dniach 
6-31 maja 2019 roku.

Nowi 
profesorowie 
na UWM
Do tego grona dołączyły dwie osoby. Nominacje ode-
brały od prezydenta RP.

Tytuł profesora nauk 
weterynaryjnych otrzyma-
ła prof. Magdalena Gajęc-
ka, która pracuje na co dzień  
w Katedrze Prewencji We-
terynaryjnej i Higieny Pasz 
Wydziału Medycyny Wete-
rynaryjnej.

Studia ukończyła w 2001 
r. (X semestr odbyła na Wy-
dziale Medycyny Wete-
rynaryjnej Uniwersytetu 
Complutense w Madrycie 
– Hiszpanii). W 2006 roku 
uzyskała stopień naukowy 
doktora nauk weterynaryj-
nych na Wydziale Medycy-
ny Weterynaryjnej UWM, 
a w 2014 r. stopień doktora 
habilitowanego nauk wete-
rynaryjnych.

Staże naukowe odbyła 
m.in. w Universidad de San-
tiago de Compostela (sty-
pendystka programu Socra-
tes/Erasmus); Universidad 
Complutense, Madryt, (sty-
pendystka programu Socra-
tes/Erasmus).

Prof. Janusz Połom 
otrzymał tytuł profesora 
sztuk filmowych. Pracuje  
w Instytucie Sztuk Pięknych 
Wydziału Sztuki.

Urodził się 16 paździer-
nika 1950 r. w Toruniu.  

W 1977 r. obronił dyplom 
na Wydziale Operator-
skim i Realizacji Telewizyj-
nej w PWSFTviT w Łodzi. 
W 1979 r. uzyskał absoluto-
rium na Wydziale Reżyse-
rii Filmowej i Telewizyjnej.  
W 1984 r. wyjechał do Mek-
syku, aby uczyć na Univer-
sidad Autonoma Azcapot-
zalco i w narodowej szkole 
filmowej Centro de Capaci-
tación Cinematografica. Do 
Polski powrócił w 2001 r.  
W czasie studiów w Szko-
le Filmowej przystąpił  
w 1971 r. do działającej tam 
neoawangardowej grupy 
Warsztat Formy Filmowej. 
Z perspektywy historycz-
nej grupa ta uznawana jest 
za najważniejszą polską gru-
pę neoawangardową w dzie-
dzinie mediów, w latach 70. 
ubiegłego stulecia.

Był współpracownikiem 
Studia Małych Form Filmo-
wych SE-MA- FOR w Ło-
dzi. Fotografował również 
filmy w Wytwórni Filmów 
Oświatowych. Współpraco-
wał z wybitnymi reżysera-
mi filmów dokumentalnych  
i o sztuce. W 1987 roku został 
zaangażowany w Université 
du Quebec w Montréalu.
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Pitaval znad Łyny

Przygodda z trucicielką 
i inne zbrodnie
Jeśli wydaje nam się, że człowiek na przestrzeni wieków się zmienia, to jest to tylko częściowa prawda. Zawsze drzemią w nas pierwiastki dobra, ale z drugiej strony 
– tkwią zbrodnicze instynkty, choć z pewnością ma na to wpływ otoczenie, zwłaszcza rozwój cywilizacyjny. Tak było również ponad 100 lat temu w Olsztynie, rozwija-
jącym się mieście z dużym garnizonem wojskowym, który przyciągał młodych mężczyzn oraz... prostytutki.

Na przełomie 
XIX i XX wieku kro-
niki kryminalne 
Olsztyna notowały 
liczne przestępstwa, 
w tym te najcięż-
sze, kończące się ka-
rą śmierci. Opisu-
je je Andrzej Wakar 
w rozdziale "Pitaval 
olsztyński", w pra-
cy "Olsztyn, dzie-
je miasta". Są to hi-
storie mrożące krew 
w żyłach. Na przy-
kład sprawa Danie-
la Wittka, skazanego 
na ścięcie toporem 
za uduszenie swego ojczy-
ma. Olsztyński sąd nie miał 
wątpliwości, choć oskarżo-

ny nie przyznawał się do wi-
ny, nawet gdy prowadzono 
go na miejsce kaźni. Chociaż 

termin egzekucji (13 wrze-
śnia 1898 roku) utrzymywa-
no w tajemnicy, to jednak 

tego dnia przed wię-
zieniem zebrały się 
tłumy gapiów. Ska-
zańcowi towarzyszy-
li ksiądz, komisarz 
policji i czterooso-
bowa eskorta policji 
z wyciągniętymi sza-
blami. A na miejscu 
straceń czekał kat, 
który sumiennie wy-
konał swoja robotę. 
Tego dnia na mieście 
pojawiły się czerwo-
ne plakaty z ogłosze-
niami o wykonaniu  
wyroku.

Takie plaka-
ty zawisły na słupach także  
w 1903 roku, gdy nad Łyną 
głośna była zbrodnia Ada-

ma Pella spod Olsztyna, oj-
ca jedenaściorga dzieci, ska-
zanego za zabójstwo swojej 
żony. Jeszcze bardziej opinię 
publiczną poruszyła spra-
wa trucicielki z Rebłowa 
(obecnie Lejkowo). Olsz-
tyński sąd okręgowy skazał 
na karę śmierci niejaką Ka-
rolinę Przygoddę, powab-
ną kobietę po trzydziestce, 
oskarżoną o otrucie – uwa-
ga – czterech mężów! Ów-
czesna prasa wymieniała ich 
nazwiska (przydomki?): Ba-
chora, Kempki, Parnaka  
i Wesołka. W czasie proce-
su zeznawało 34 świadków, 
z których większość mówiła 
po polsku, choć działo się to 
w sądzie Prus Wschodnich. 

Natomiast na widowni sie-
dział... piąty mąż Karoliny. 
Oskarżoną badali psycha-
trzy ze szpitala w Kortowie 
uznając ją za zdolną do od-
powiadania za swoje czyny. 
Ława przysięgłych skaza-
ła kobietę za otrucie trzech 
mężów, a z zarzutu o zabój-
stwo czwartego uwolniła ją 
z braku dowodów. Niemniej 
łączny wyrok mógł być tylko 
jeden – kara śmierci. Czym 
kierowała się sprawczyni tak 
haniebnych zbrodni, kroni-
ki milczą, choć pewnie cho-
dziło o majątek, który pa-
nowie wnosili do związku  
z Przygoddą.

Skryba Olsztyński
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Zagospodarowanie terenów nad jeziorem Dywickim

Kładka przez jezioro nową 
atrakcją Dywit
„Piękna, śliczna, prezentuje się wspaniale, będzie gdzie spacerować” – to tylko niektóre komentarze mieszkańców gminy Dywity po oddaniu do użytku drewnianej 
kładki edukacyjnej przez wąski przesmyk jeziora Dywickiego. Na kładce o długości około 100 metrów umieszczono też trzy tablice o faunie występującej w akwenie. 
Jak zapowiada wójt Daniel Zadworny to nie koniec pozytywnych zmian nad jeziorem. 

Drewniana kładka edu-
kacyjna przez jezioro Dy-
wickie została oddana 
mieszkańcom do użytku  
w poniedziałek 8 kwietnia 
 i od początku wzbudziła ich 
zachwyt. 

– Jestem pod wraże-
niem! Super – komentuje 
Anna Krakowiak. 

Inni mieszkańcy wypo-
wiadają się w podobnym  
tonie.

– Pięknieje nasza gmina, 
jest gdzie spacerować, coraz 
ładniej nad jeziorem – cieszy 
się pani Monika. 

Także spotkani przez nas 
mieszkańcy pozytywnie ko-
mentowali zakończoną in-
westycję nad jeziorem.

– Kładka piękna, ko-
lor na razie może zbyt in-
tensywny, ale pewnie lakier 
nieco wyblaknie od słońca 
– mówi mieszkanka, którą 
spotkaliśmy na kładce, gdy 
spacerowała z psem. 

Dzik płynął przez 
jezioro
Budowa kładki edu-

kacyjnej przez zachodnią 
część jeziora Dywickiego 
od strony drogi krajowej 
nr 51 ruszyła w listopadzie 
ubiegłego roku. Drew-
nianą konstrukcję na pa-
lach zrealizowała ostródz-

ka firma Dromo. Podczas 
wykonywania prac nie 
obyło się bez zabawnych  
niespodzianek. 

– Na początku kwietnia 
nasze niemałe zdziwienie 
wzbudził dzik przepływają-
cy przez jezioro przy kład-

ce – komentuje jeden z pra-
cowników. – Udało nam się 
go uwiecznić na zdjęciu. 

Koszt wykonania kład-
ki zamknął się w kwocie 369 
tysięcy złotych, z czego gmi-
na pozyskała dokładnie 80,9 
proc. z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego „Warmia  
i Mazury 2014-20”. Na kład-
ce zamontowane zostały trzy 
gustowne tablice edukacyjne  
o ptakach, które można spo-
tkać nad jeziorem. A są to cza-
pla siwa, bąk i zimorodek. 
Tekst na tablice opracowała 
merytorycznie Danuta Pilguj, 

która w urzędzie zajmuje się 
ochroną środowiska. Tablice 
o faunie jeziora dobrze kore-
spondują z kamiennymi rzeź-
bami nadwodnych zwierząt, 
które stanęły na ścieżce wo-
kół jeziora latem 2018 roku.

Budynek, taras 
i platforma
To jednak nie koniec, bo 

już wkrótce przestrzeń nad 
jeziorem Dywickim zmieni 
się jeszcze bardziej z korzy-
ścią dla mieszkańców. 

– Do 16 kwietnia czeka-
my na oferty firm, które chcą 

wykonać II etap zagospoda-
rowania terenów nad jezio-
rem Dywickim – mówi Da-
niel Zadworny, wójt gminy 
Dywity. – Zakres tej inwe-
stycji przewiduje m.in. bu-
dowę wkomponowanego 
w istniejącą skarpę budyn-
ku sanitarno-magazynowe-
go z przebieralniami i WC. 
Na stropie budynku będzie 
drewniany taras widoko-
wy, a przed budynkiem od 
strony jeziora zaplanowano 
miejsce na grilla. 

Z kolei od budynku  
w dół zaplanowano prefa-
brykowane stopnie betono-
we i miejsce biernego wy-
poczynku w postaci zespołu 
drewnianych ław na żelbe-
towych prefabrykatach. 
Na samym dole powstanie 
drewniany taras rekreacyj-
no-widokowy o wymiarach 
6 na 10 metrów. Zaplanowa-
no też budowę ciągu piesze-
go i pieszo-jezdnego od ul. 
Jeżynowej do plaży na dole. 

– Trzymajmy wszyscy 
kciuki za pozytywne roz-
strzygnięcie przetargu – mó-
wi wójt Zadworny. – Jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, to 
jest szansa, że cała inwesty-
cja nad jeziorem zakończy 
się do 30 sierpnia tego roku. 
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Brzegi jeziora Ukiel 
doskonałym miejscem 
do życia
Bliskość jeziora, naturalna zieleń i bardzo dobra komunikacja – to tylko jedne z wielu zalet nowej inwestycji przy ul. Sielskiej. Już teraz powstaje tam kameralnie poło-
żony pensjonat, który ma wkomponować się w nowocześnie urządzone, bogate w atrakcje brzegi jeziora Ukiel. 

W Olsztynie mieszkać 
w pobliżu jeziora czy sta-
wu nie jest trudno. Proble-
my zaczynają się, gdy po-
szukujemy do życia miejsca, 
które dodatkowo będzie 
dobrze skomunikowane z 
centrum miasta oraz atrak-
cyjne pod względem poło-
żenia, architektury czy też 
zaplecza. Odpowiedzią na te 
wyzwania okazuje się inwe-
stycja Ukiel Park, która po-
wstaje przy ul. Sielskiej 12a. 
Położona jest ona zaledwie 
kilkadziesiąt metrów od naj-
większego jeziora w Olszty-
nie. Niepowtarzalności jej 
umiejscowienia dopełnia 
pobliski las. Inwestycja spół-
ki „Sielska” powstała z my-
ślą o wszystkich tych, którzy 
poszukują lokum w otocze-
niu charakterystycznych dla 
Olsztyna krajobrazów, cenią 
sobie komfortowe warunki, 
ale również dobre skomu-
nikowanie z miastem. Dla 
każdej takiej osoby wartym 
rozważania miejscem jest 
budowany tam pensjonat  
– Ukiel Park – który stanowi 
doskonałą propozycję inwe-
stycyjną. 

– To będzie 
budynek 
o funkcjonalnej 
i nowoczesnej 
architekturze 
– mówi inwestor. 
– Naszym celem 
nadrzędnym było 
wkomponowanie 
bryły w tutejszy 
naturalny krajobraz 
tak, aby stanowił 
jego naturalne 
dopełnienie. 

To zapewni jego użyt-
kownikom możliwość wy-
poczynku praktycznie na ło-

nie natury, a przy tym nie 
zaburzy naturalnej równo-
wagi krajobrazu – dodaje. 

Sam obiekt będzie miał 
trzy kondygnacje. Na ich 
planie powstaną 33 tzw. 
jednostki mieszkalne w ra-
mach pensjonatu (1-, 2-  
i 3-pokojowe) oraz dodat-
kowo trzy lokale usługowe. 
Wszystko to składać się bę-
dzie na około 1800 metrów 
kwadratowych powierzch-
ni użytkowej. Prężne dzia-
łania inwestora doprowa-
dziły już do znaczącego 
zaawansowania robót bu-
dowlanych i obecnie trwa-
ją prace nad zakończeniem 
konstrukcji pierwszej kon-
dygnacji. 

– Dopełnieniem ocze-
kiwanego standardu będą 
podziemne miejsca posto-
jowe, z których na poziom 
lokalu dostaniemy się win-
dą lub wyjedziemy wprost 
na sam taras widokowy na 
dachu – zapowiada inwe-
stor. – Liczę, że nasza inwe-
stycja przyciągnie kolejnych 
inwestorów. Ze wspólnych 
działań skorzystają na pew-
no okoliczni mieszkańcy  
i oczywiście turyści. Jednym 
słowem wszyscy – dodaje. 

W założeniach inwe-
stora, pensjonat stanowić 
ma idealne rozwiązanie dla 

klientów, którzy cenią so-
bie bliskość centrum mia-
sta, a jednocześnie chcą się 
cieszyć wyjątkową olsztyń-
ską przyrodą. Obiekt będzie 
bezpośrednio skomuniko-
wany z ul. Sielską, główną 
arterią tej części Olsztyna, 
która prowadzi do Śródmie-
ścia. To również idealne po-
łączenie w kierunku Gdań-
ska czy Warszawy. Niemniej 
po zakończeniu budowy ob-
wodnicy Olsztyna inwesto-
rzy mogą liczyć na znaczące 
zmniejszenie natężenia oko-
licznego ruchu, ponieważ 
ulica Sielska nabierze lokal-
nego charakteru. Alternaty-
wą może być skorzystanie  
z komunikacji miejskiej, 
której przystanek znajduje 
się w bezpośrednim sąsiedz-
twie, bądź komunikacji ro-
werowej. Ta ostatnia wynika 
z położenia tuż przy jednej  
z nici olsztyńskiej sieci ście-
żek rowerowych.

Zaledwie kilkaset me-
trów od powstającej inwe-
stycji znajduje się Szko-
ła Podstawowa nr 18, która 
posiada m.in. atrakcyjną ba-
zę sportową. W sąsiedztwie 
tej placówki znajduje się 
również przychodnia lekar-
ska, kościół, supermarket, 
piekarnia, apteka i wiele in-
nych punktów użytkowych, 

które pozwalają na zaspoko-
jenie bieżących potrzeb za-
mieszkujących w pensjona-
cie użytkowników.

Niezaprzeczalnymi za-
letami inwestycji jest wła-
śnie infrastruktura, która 
nie ogranicza się do tych już 
wymienionych. W pobliżu 
znajdują się również nowo 
powstałe Centrum Żeglar-
stwa Wodnego i Lodowe-
go czy też lotnisko, które 
stanowi siedzibę Aeroklu-
bu Warmińsko-Mazurskie-
go. Natomiast w bezpośred-
nim sąsiedztwie omawianej 
inwestycji powstaje budy-
nek rekreacyjny dla dzieci, 
z którego atrakcji skorzystać 
będą mogły pociechy prze-
bywających w pensjonacie 
rodziców. 

Spółka Sielska to de-
weloper, który kontynu-
uje prężne działania na olsz-
tyńskim rynku. Obecnie 
przygotowuje kolejną swo-
ją inwestycję. To zespół bu-
dynków „Nad Miłą”. Mają 
powstać tam trzy dwupiętro-
we budynki. Całość zostanie 
połączona podziemnym ga-
rażem. Planowana inwesty-
cja składać się będzie z 60 lo-
kali o łącznej powierzchni 
około 3,5 tys. metrów kwa-
dratowych. Działka, na któ-
rej ma być realizowana ta in-

westycja, ma powierzchnię 
około 8 tysięcy metrów kwa-
dratowych. Dzięki temu, iż 
z całej powierzchni działki 
zabudowana zostanie zaled-
wie jej piąta część, to ozna-
cza, że inwestycja stanie się 
najbardziej kameralnym 
projektem developerskim  
w Olsztynie. 

Obie realizacje wkompo-
nują się w otoczenie jeziora 
Ukiel. Mieszkańców i tury-
stów przyciąga Centrum Re-
kreacyjno-Sportowe „Ukiel” 
z nowocześnie urządzo-
ną plażą miejską oraz przy-
stań przy ul. Jodłowej i Ba-
za Sportów Wodnych przy 
ul. Sielskiej. 
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Czas już porzucić smutki zwątpienia, 
bo przyszła wiosna, co wszystko zmienia
Zmienia otaczającą nas przyrodę, która po zimowej śpiączce budzi się do życia. Świat staje się radośniejszy i jeszcze cieplejszy. Obudźmy się i my  
– zróbmy małą rewolucję w naszych koszykach zakupowych – zadbajmy o odpowiednią dietę. Przestawmy się na zdrowe odżywianie, bo przecież szczę-
śliwy człowiek to zdrowy człowiek. 

W okresie wiosennym 
polecamy szczególnie szero-
ką gamę wartościowych dla 
naszego organizmu nowali-
jek ekologicznych. Produk-
ty rolnictwa ekologicznego, 
a w szczególności wiosen-
ne nowalijki, takie jak: róż-
ne rodzaje sałat, botwin-
ka, rzodkiewka, szparagi, 
szczypiorek, kiełki różnych 
nasion, np. rzodkiewki, bro-
kuła czy słonecznika zawie-
rają mnóstwo cennych en-
zymów, witamin, mikro  
i makroelementów. Substan-
cje zawarte w kiełkach prze-
ciwdziałają poważnym scho-
rzeniom, wzmacniają układ 
odpornościowy, krwiotwór-
czy. Uzupełniają również 

niedobory witamin, obni-
żają cholesterol, regenerują 
i odmładzają. Pomagają od-
zyskać siły po przebytych 
chorobach. Jak podaje pro-
ducent na łamach kwartal-
nika „Gotuj w stylu eko”, 
kiełki brokuła zawierają sul-
forafan, który przeciwdziała 
powstawaniu nowotworów. 

W naszym sklepie poja-
wiła się już botwinka ekolo-
giczna, z której można przy-
rządzić wspaniały chłodnik, 
sałatki, koktajle, omlety i in-
ne potrawy. Polecamy rów-
nież ekologiczne szparagi, 
szpinak, miksy sałat, młodą 
marchewkę, brokuły, ogór-
ki i bataty (białe, pomarań-
czowe, fioletowe), kalafiory 

i wiele innych warzyw i owo-
ców ekologicznych.

W ciągłej sprzedaży po-
siadamy również ekolo-
giczne grzyby: pieczarki 
białe i brązowe, boczniaki 
oraz świeże grzyby shitake. 
Szczególnie polecamy grzy-
by shitake. Jak podają źródła, 
grzyby te m.in. zmniejsza-
ją zawartość cholesterolu, 
przeciwdziałają stwardnie-
niu tętnic. W Japonii od kil-
kuset lat stosowane są do le-

czenia, m.in. chorób serca, 
wysokiego ciśnienia, oty-
łości oraz problemów po-
wodowanych starzeniem  
organizmu. 

Wszelkie produkty eko-
logiczne polecamy szcze-
gólnie, ponieważ posiadają 
większą wartość odżywczą 
i smakową. Poza tym, nie 
zawierają szkodliwych dla 
naszego zdrowia dodat-
ków chemicznych, kon-
serwantów oraz innych  
zanieczyszczeń. 

Zbliżają się najstarsze  
i najważniejsze święta chrze-
ścijańskie – Wielkanoc. To 
czas radości, spotkań w gro-

nie rodziny i przyjaciół. Na 
wielkanocnym stole domi-
nują jajka. W naszej ofercie 
posiadamy wysokiej jako-
ści jajka z wolnego wybiegu  
i ekologiczne. Również od kur 
zielononóżek i przepiórcze. 

W sklepie Zdrowa Żyw-
ność Zieleniak znajdziecie 
Państwo różne rodzaje żu-
ru: staropolski, śląski, bez-
glutenowy na zakwasie z ry-
żu, gryki oraz delikatniejszy 
żurek jaglany. Na świątecz-
nym stole nie może zabrak-
nąć ćwikły i chrzanu. Te  
z naszego sklepu smakują jak 
z babcinej spiżarni z daw-
nych lat.

Do sosów i sałatek oferu-
jemy ekologiczne majonezy 
jajeczne i wegańskie. Różne 
rodzaje olejów tłoczonych 
na zimno: olej z ostropestu 
– dobroczynny na działanie 
wątroby, olej lniany, z wie-
siołka i wiele innych oraz 
wysokiej jakości oliwę z oli-
wek, która zawiera bogac-
two nienasyconych kwasów 
tłuszczowych chroniących 
organizm m.in. przed cho-
robami układu krążenia. 

Na stanie w sklepie są 
również ekologiczne ma-
karony, kasze, ryże, komo-
sy, mąki: kokosowa, jaglana,  

z tapioki itp. Płatki śniada-
niowe z różnych zbóż i ich 
mieszanki. 

Bardzo mocno zachę-
camy wszystkie mamy 
do zakupu ekologicznych 
produktów dla swoich nie-
mowląt i dzieci. Informuje-
my, że od dłuższego czasu 
w naszym sklepie można za-
mówić i zakupić mięsa eko-
logiczne, m.in. drobiowe, 
wołowe i wieprzowe.

Kupując produkty żyw-
ności ekologicznej wybie-
ramy bez wątpienia towary 
o większej wartości odżyw-
czej. Dopłacając do droż-
szych produktów ekologicz-
nych inwestujemy w nasze 
zdrowie. 

Wszystkim czytelni-
kom życzymy radosne-

go wiosennego nastroju.
Zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych, ser-
decznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół.

Załoga sklepu 
Zdrowa Żywność Zieleniak

Sklep stacjonarny
Olsztyn, ul. Kanta 1c

www.zieleniak.olsztyn.pl

Załoga sklepu pomoże w zakupach i fachowo doradzi w wyborze zdrowej żywności
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Spóźnione inwestycje
Przebudowa ul. Partyzantów, części obwodnicy Olsztyna i budowa dworca głównego PKP/PKS – to najważniejsze opóźniające się inwestycje ważne 
dla Olsztyna.

Przebudowa ul. Party-
zantów to jedna z najdłu-
żej realizowanych inwesty-
cji drogowych w Olsztynie. 
Umowa na jej wykonanie 
została podpisana w ratuszu  
w połowie lipca 2017 roku. 
Od czerwca 2018 roku po-
winniśmy już jeździć ul. Par-
tyzantów. To jednak tylko 
teoria, bo rzeczywistość po-
zostawia wiele do życzenia. 

Kierowcy oraz okoliczni 
mieszkańcy nie mogli nadzi-
wić się ślamazarnemu tem-
pu prowadzonych prac. 

– Były takie dni, że po 
placu budowy kręciło się 
kilka osób i udawało, że coś 
robią – mówi jeden z prze-
chodniów.

Ul. Partyzantów 
z karami?
Od kilku tygodni widać, 

że prace ruszyły. Ale to nie 
zmieniło podejścia wyko-
nawcy do sprawy. W ostat-
nich dniach w ratuszu trwały 
negocjacje  dotyczące  osta-
tecznego terminu zakoń-
czenia robót. Balzola mia-
ła zadeklarować, że nie jest 
w stanie dotrzymać kwiet-
niowego terminu. Jej przed-
stawiciele naciskali na nowy 
termin: koniec czerwca. 

– Dla nas sprawa jest ja-
sna. 1 maja ul. Partyzantów 
ma być przejezdna dla sa-
mochodów osobowych, do-
tyczy to środkowych pasów 
jezdni – powiedział prezy-
dent Piotr Grzymowicz.

Zdaniem prezydenta 
czerwcowy termin jest moż-
liwy. Jeżeli jednak Balzola 
nie spowoduje, że od 1 maja 
ul. Partyzantów będzie prze-
jezdna zgodnie z założenia-
mi, to ratusz zacznie naliczać 
kary finansowe.

Kłopot 
z obwodnicą Olsztyna 
Opóźnia się także odda-

nie do użytku całej obwod-
nicy Olsztyna. W rejonie 
Tomaszkowa i Dorotowa 
na ukończenie ciągle cze-
ka fragmentu węzła Olsz-
tyn Południe. W tym miej-
scu stała wytwórnia asfaltu, 
więc wykonanie jednego ze 
zjazdów trzeba było odło-
żyć. Prace zaczęły się kilka 
tygodni temu. Mają zakoń-
czyć się 19 kwietnia. Zde-
cydowanie gorzej sytuacja 
wygląda między węzłem 
drogowym Olsztyn Połu-
dnie a Olsztyn Jaroty. Mimo 

że pozostała część obwodni-
cy Olsztyna została oddana 
do użytku na początku grud-
nia 2018 roku, to wykonaw-
ca wystąpił do olsztyńskiego 
oddziału Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Auto-
strad o wydłużenie terminu 
o blisko 100 dni. 

Drogowcy musieli tutaj 
uporać się z grząskim i pod-
mokłym terenem w okoli-
cach rzeki Łyny. Problemem 
jest niestabilny grunt w oko-
licach Bartąga. Teren został 
wzmocniony palami i wy-
konano specjalny nasyp, ale 
grunt wciąż osiada na od-
cinku około 100 metrów.  
I trzeba poczekać aż osiądzie 
całkowicie lub też trzeba bę-
dzie poszukać innego roz-
wiązania.

Mieszkańcy 
chcą nowego dworca
Z różnych powodów 

opóźnia się przebudo-
wa dworca głównego PKP  
w Olsztynie. W ramach in-
westycji planowane są pra-
ce zarówno na terenie 
budynku dworca, jak i przy-
ległej infrastruktury w ob-
rębie stacji. Chodzi o odno-
wienie peronów, torowisk, 
przejść podziemnych, budo-
wie kładki nad torami, któ-
ra połączy się z Zatorzem.  
W części PKS prywatny in-
westor chce wybudować ga-
lerię handlową. 

Z drugiej jednak strony 
lokalni aktywiści chcą wpi-
sania obiektu do rejestru 
zabytków. Wniosek doty-
czy kompleksu budynków 

dworca PKP i PKS, czę-
ści wystroju wewnątrz nich 
oraz kilku wiat peronowych. 
Obecnie sprawą – po skiero-
waniu do ponownego rozpa-
trzenia przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego – zajmują się woje-
wódzkie służby konserwa-
torskie. Nie chcąc czekać na 
rozstrzygnięcia Łukasz Łu-
kaszewski, przewodniczący 
klubu radnych Koalicji Oby-
watelskiej, współrządzącej 
Olsztynem i przewodniczą-
cy komisji gospodarki ko-
munalnej rady miasta, pro-
ponuje powołanie „Koalicji 
na nowy Dworzec Główny 
w Olsztynie”. 

– Czas zacząć działać  
– mówi radny Łukaszewski. 
– Dlatego proponuję powo-
łanie Koalicji na rzecz budo-
wy nowego dworca w Olszty-
nie. Do wspólnego działania 
zapraszam wojewodę war-
mińsko-mazurskiego, mar-
szałka województwa, parla-
mentarzystów i wszystkich 
tych, którym leży na sercu 
wygląd Olsztyna. Wspólnie 
możemy doprowadzić do 
szczęśliwego finału sprawy.

Przy okazji przywołuje 
wyniki badań opinii miesz-
kańców, które zlecił ratusz. 
Przebadano grupę 500 osób. 
Na pytanie „Czy w Olsztynie 
powinien zostać zbudowany 
nowy zintegrowany dworzec 
główny PKP/PKS w miejscu 
dotychczas istniejącego?”, aż 
91 proc. ankietowanych od-
powiedziało, że jest za ta-
kim rozwiązaniem. Za zaby-
tek dworzec uznało z kolei 

jedynie 17 proc., w tym „zde-
cydowanie tak” tylko 7 proc. 
Jednocześnie w odpowie-
dzi na pytanie „Jaka powinna 
być najważniejsza cecha olsz-

tyńskiego dworca – funkcjo-
nalność czy zabytkowy cha-
rakter?”, ten ostatni wątek 
wskazało zaledwie 6 proc.  
zapytanych. 

– Procent wskazań za 
nowym dworcem jest jedno-
znaczny i nawet gdyby miał 
być obarczony jakimiś błę-
dami, to nie zmieni to ogól-
nej oceny – komentuje wy-
niki badań prezydent Piotr 
Grzymowicz. – Takie jest 
zdanie mieszkańców i trze-
ba je szanować – czyli, na-
leży uwzględnić je w osta-
tecznych decyzjach, bo to 
przecież nam i naszym go-
ściom ma służyć ten obiekt. 

Rafał Twarowski, przed-
stawiciel Retail Provider, in-
westora części PKS, dodaje, 
że wyniki badań są bardzo 
ważne dla realizacji plano-
wanego projektu. 

– Potwierdzają, że idzie-
my słuszną drogą starając 
się doprowadzić do budo-
wy nowego obiektu wspól-
nie z PKP – stwierdził  
Twarowski. 

Krzysztof Szymański

Wciąż nieprzejezdny jest odcinek obwodnicy Olsztyna na wysokości Bartąga. Grząski grunt utrudnia zakończenie inwestycji
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Kocham muzykę latynoską i jazzową
Jarosław Śpiewankiewicz – muzyk, gitarzysta, kompozytor, aranżer. Jak większość młodych muzyków zaczynał od rock&rolla. Potem (z sukcesami) próbował swych sił 
w kabarecie. Po zmianie ustroju doszedł do wniosku, że wszystko, co śmieszne, już się skończyło i zajął się profesjonalnie grą na gitarze. Swoją wiedzę i umiejętności 
przekazuje młodym adeptom tej sztuki.

Gitara jest Twoim pod-
stawowym instrumentem, 
ale nie jest to chyba jedyny 
instrument, na którym po-
trafisz zagrać?

Potrafię zagrać na in-
nych, ale dobrze i pewnie 
czuję się tylko na gitarze. Jak 
trzeba, to zagram na forte-
pianie (bez przyjemności) 
i wszystkich instrumentach 
strunowych szarpanych. Od 
kilku lat jestem nawet „misz-
czem” ukulele. Gitara była 
moim marzeniem od dziec-
ka. Pierwszą zrobiłem sam, 
ze sklejki. Po założeniu… 
szpagatu zamiast strun, 
okazało się, że nie bardzo 
umiem na tym grać, a i sa-
ma „gitara” nie nadawała się 
do grania. To było duże za-
skoczenie dla małego chłop-
ca. Instrumenty były wtedy 
drogie i trudno dostępne. 
Taką prawdziwą gitarę ku-
pił mi ojciec, tak trochę na 
odczepne, bo wcześniej ku-
pił mi akordeon. Kiedy jed-
nak pociąłem miech nożycz-
kami, uznał, że gitara będzie 
trwalsza. Słynna marka „De-
fil”, na której niestety, też się 
nie dało grać, ale tata twier-
dził, że „ma świetnie położo-
ny lakier”.

Podobno w jakiś spe-
cjalny sposób dbasz o pa-
znokcie prawej ręki?

Mam zaprzyjaźnioną pa-
nią Dorotę, która co trzy ty-
godnie robi mi żelowe moc-
no utwardzane paznokcie. 
To nie jest mój patent. Hisz-
panie od dawna robią takie 
rzeczy. U mnie był to przy-
padek. Po prostu kiedyś zła-
mał mi się paznokieć i to  
w najważniejszym palcu. Nie 
bardzo wiedziałem, co mam 
zrobić. Żona wysłała mnie 
do pani Doroty, u której robi 
sobie paznokcie. Ona urato-

wała mi ten palec i mogłem 
zagrać koncert. Stwierdzi-
łem, że mam takie fanta-
styczne brzmienie przez ten 
„nowy” palec, że zrobię so-
bie cztery, czyli wszystkie, 
których potrzebuję w pra-
wej ręce. Hybrydy się nie 
sprawdziły, utwardzone że-
le są najlepsze. Bardzo trud-
no jest, przy takich uderze-
niach, zachować naturalną 
płytkę paznokciową. 

Zaczynałeś od kabare-
tu i to od razu z sukcesami, 
ale później Twoje zaintere-
sowania muzyczne poszły 
w zupełnie inna stroną.

Zaczynałem od muzy-
ki rockowej w klubie osie-
dlowym „Hutnik” w Czę-
stochowie. Obok w klubie 
„Kolejarz” ćwiczył mój ko-
lega Janusz Yanina Iwański, 
był od nas starszy i mocno 
nas inspirował. Tam speł-
niałem się jako początkujący 
rockman. Potem mi odbiło  
i zrobiłem się bardzo 
„śmieszny” (śmiech). Przy-
najmniej w moim mniema-
niu. Poszedłem w kabaret. 
Wtedy w Częstochowie by-
ło prawdziwe zagłębie ka-
baretowe, działał m.in. ka-
baret „Żegnajcie chłopcy”. 
Jeździliśmy z występami po 
klubach studenckich. Kiedy 
zmienił się ustrój, z preme-
dytacją zakończyłem kaba-
retową działalność. Uzna-
łem, że już nie ma się z czego 
śmiać. 

Grasz w różnych stylach 
rozmaite gatunki muzycz-
ne, które z nich są Ci naj-
bliższe?

Kocham muzykę laty-
noską. Każdą latynoską. 
Jest w niej tak bogata har-
monia, piękne i niebanal-
ne linie melodyczne, któ-

re sprawiają mi największą 
przyjemność podczas słu-
chania i grania tej muzyki. 
Mam stamtąd wiele inspira-
cji. Od paru lat doszła do te-
go muzyka jazzowa. 

Do tej pory Szkoła Or-
ląt kojarzyła się większości 
z Lotniczą Akademią Woj-
skową w Dęblinie, od kie-

dy Orły Śpiewankiewicza 
szkolą się w Olsztynie?

Projekt Orły Śpiewan-
kiewicza pojawił się zupełnie 
przypadkowo. Już wcześniej, 
przez 28 lat, prowadziłem za-
jęcia muzyczne z młodzieżą 
w różnych domach kultury  
i szkołach muzycznych. 

Kiedy zachorowałem na 
białaczkę, stwierdziłem, że 
mam ostatnią chwilę, ostat-
ni dzwonek, żeby zostawić 
coś po sobie i przekazać da-
lej. Wcześniej nie przywią-
zywałem do tego specjalnej 
wagi. Zacząłem bardzo in-
tensywnie pracować z wy-
branymi przez siebie mło-
dymi ludźmi. Zaczynałem 
ich edukację praktycznie od 
zera, od słów: to jest gitara. 
Udało mi się wychować fan-
tastycznych muzyków. Pod-
sumowaniem tej całej pracy 
było wydanie płyty.

Ile Orłów wyfrunę-
ło spod Twoich artystycz-
nych skrzydeł?

To jest bardzo dziwny 
projekt. Bo to nie jest żad-

na szkoła, żaden zespół. Oni 
wszyscy pracowali ze mną 
indywidualnie, ale kiedy po-
wstał pomysł płyty, musieli 
pracować wspólnie. W pew-
nym momencie postanowi-
łem zaprosić jeszcze gości 
do tego projektu. Udało mi 
się namówić wspaniałych 
muzyków: Zbyszka Siw-
ka, Andrzeja Bukowskiego, 
Ewę Alchimowicz-Wójcik, 
Adasia Starowicza, Czar-
ka Makiewicza i moją żonę 
Mariolę. Okazało się, że po-
wstał znakomity materiał, 
który postanowiłem wydać 
osobiście. Płyta nie jest do 
sprzedaży, tylko do rozda-
wania. Zagrało na niej sze-
ścioro moich uczniów. 

Czy każdy może zostać 
takim Orłem?

Nie każdy może zostać 
i nie każdy powinien, bo to 
nie jest typowa szkoła. Ze 
względu na chorobę (nieste-
ty nieuleczalną) myślałem, 
że podsumuję i zamknę tym 
projektem pewien okres 
mojego życia. Wg statystyk 

miałem niewiele czasu, dla-
tego bardzo się spieszyłem. 
Uczniowie rozjechali się po 
Polsce, studiują… ale wszy-
scy nadal grają i to w nie-
złych zespołach. Mam jesz-
cze kilka osób, z którymi 
pracuję, ale już bez takiego 
napięcia, że muszę. Kolej-
nych płyt niestety już nie bę-
dzie. To są ogromne koszty, 
a ja już nie mam co sprzedać 
(śmiech).

Granie jazzu jest uwa-
żane za wyższy etap mu-
zycznego wtajemniczenia, 
kiedy dojrzałeś do grania 
właśnie takiej muzyki?

Dojrzewałem do tego ca-
łe życie. Wcześniej nie mia-
łem okazji, ani świadomości 
muzycznej do grania takiej 
muzyki. Od wielu lat przy-
jaźnię się ze Zbyszkiem Siw-
kiem. Zawsze mówiliśmy, że 
nie powinniśmy ze sobą pra-
cować. Obaj chcemy domi-
nować. Po latach przyjaźni 
okazało się, że nie tylko lu-
bimy ze sobą przebywać, to 
jeszcze uwielbiamy ze sobą 
grać. Zbyszek ma ogromne 
doświadczenie, jeśli chodzi 
o muzykę jazzową, bo takie 
rzeczy grał ze swoim zespo-
łem „Zbigi Band”. Bardzo 
wielu rzeczy nauczyłem się 
od niego. To bardzo spraw-
ny muzyk. Jazz, to nie tylko 
technika, to przede wszyst-
kim wrażliwość. Cały czas 
się uczę.

Wydaje mi się, że 
oprócz gitary masz co naj-
mniej jeszcze jedną pasję… 
jazdę na rowerze?

Mam, ale chyba tylko 
dlatego, że mi nie wolno. 
Mam zakaz wszelkich wy-
siłków. Pomimo tego jeżdżę 
bardzo intensywnie (tysiące 
kilometrów rocznie). Przez 
ten rower jestem już w kilku 
miejscach połamany, m.in. 
kości prawego przedramie-
nia. Złożyli mi to na blachy i 
śruby, założyli druty stabili-
zujące i w trakcie leczenia... 
grałem koncerty ze Zbysz-
kiem. Po jednym z koncer-
tów podeszła do mnie pew-
na pani i powiedziała, że 
pierwszy raz w życiu widzia-
ła, żeby muzyk tak się wzru-
szył, bo zobaczyła łzy w mo-
ich oczach. A ja po prostu 
płakałem z bólu.

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Zb. 
Brzozowski 
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Sprzedać, 
czy wyrzucić?
Nie wiem, Jacku, czy wiesz, ale swoją nazwę „pchli targ” zawdzięcza wła-
śnie dawnym bazarom na przedmieściach Paryża. Od szybkiego porusza-
nia się kupujących i szybkiej wymiany towaru. Kiedyś można było nie tylko 
kupić lub sprzedać, ale także się wymienić. 

Takie stragany, głównie z 
używaną odzieżą, spotykało 
się często na targowiskach, 
niektóre funkcjonują do dzi-
siaj, chociażby to koła dwor-
ca Olsztyn Zachodni. Moż-
na tam kupić (lub sprzedać) 
różne rzeczy, czyli przysło-
wiowe „mydło i powidło”. 
Niektórzy w ten sposób do-
rabiają sobie do emerytury. 
Inni po prostu z tego żyją. 

Swego czasu, taki naj-
większy olsztyński bazar 
funkcjonował w połowie lat 
80. w hali Urania. Nazywało 
się to giełdą i odbywała się 
ona, chyba w jedną lub dwie 

niedziele w miesiącu. Za-
opatrzenie w sklepach było 
marne, więc był to nie tylko 
small biznes, ale także po-
trzeba chwili. Zawsze było 
lepiej coś sprzedać, niż wy-
rzucić. Zresztą popyt dyk-
tował tu warunki. Niektórzy 
moi znajomi, dziś poważni 
ludzie interesu, stawiali tam 
pierwsze biznesowe kroki 
i zdobywali handlowe do-
świadczenie. 

Na obecnym olsztyńskim 
pchlim targu byłem kilka ra-
zy, z ciekawości. Odczucia 
mam jednak odmienne, Jac-
ku, od Twoich. Większość 

„stoisk” zajmują produ-
cenci niskiej jakości me-
bli i wyrobów z wikliny 
(więc koszyczek na świę-
conkę na pewno dosta-
niesz). Dużo jest wyro-
bów cukierniczych, ciast 
i pieczywa. Trafiają się 
też starocie, ale to raczej 
nie antyki. Oprócz tego, 
innego rodzaju artyku-
ły, głównie rupiecie, któ-
rych przydatność nie jest 
do końca znana, nawet 
aktualnym właścicielom. 
Za to ceny… prawie z ko-
smosu, zwłaszcza kiedy 
ktoś jest zainteresowa-
ny określonym towarem. 
Tak było w moim przy-
padku, kiedy zapyta-
łem o ceny płyt winylo-
wych. Zauważyłem, że 
lepiej udawać zdawkową 
ciekawość. Ale na tym, 
między innymi, polega 
przecież handel w takich 
miejscach. 

Z ciuchami jest zdecy-
dowanie gorzej, zwłasz-

cza, że nie wszystko można 
przymierzyć (np. spodnie, su-
kienki czy spódnice). Ich ja-
kość też zostawia wiele do 
życzenia. Zresztą większość 
handlu odzieżą wzięły na sie-
bie różnego rodzaju ciucho-
landy i lumpeksy, więc zain-
teresowanie na bazarach tego 
rodzaju asortymentem jest ra-
czej znikome. 

Wspomniany przez Cie-
bie, Jacku, Jarmark Domi-
nikański w Gdańsku czy Jar-
mark Jakubowy w Olsztynie, 
to są zupełnie innego rodza-
ju imprezy i trudno z nimi 
porównywać handel przy 
stadionie  Warmii.

To, co zauważyłeś  
w Niemczech i krajach Be-
neluksu, ja widziałem tak-
że w USA. Raz na jakiś czas 
(właśnie w niedziele) orga-
nizowana jest na poszcze-
gólnych ulicach wyprzedaż 
domowych sprzętów, urzą-
dzeń i różnego rodzaju arty-
kułów (odzieży, książek, za-
bawek itp.), które z różnych 
powodów nie są już potrzeb-
ne obecnym właścicielom. 
Nie uświadczysz tam jednak 
żadnej tandety i praktycz-
nie wszystko zostaje sprze-
dane. Nawet za przysłowio-
wego dolara. Wywóz tego 
na śmietnik sporo kosztuje. 
A po co zagracać mieszka-
nie? Być może i u nas w przy-
szłości będzie miało miejsce 
takie pozbywanie się nie-
potrzebnych rzeczy. Przy-
najmniej pewne jest ich po-
chodzenie. 

Andrzej
 Zb. Brzozowski

KTO MA RACJĘ?

rys. Zbigniew Piszczako

Nie pcheł łapanie, 
a okazje
Kiedyś, jak byłem w Paryżu, to oniemiałem, gdy w niedzielę na jednej  
z głównych ulic w mieście zobaczyłem „jarmark cudów”, czyli tak zwany 
pchli targ. W poniedziałek nie było po nim śladu. 

Tego typu handel odby-
wa się, między innymi w kra-
jach Beneluksu, jak również 
w Niemczech. Jest to bardzo 
popularna i do tego chwalo-
na przez sprzedających i ku-
pujących forma niedzielne-
go handlu. Mój znajomy na 
przykład kupił tam za małe 
pieniądze silnik do łodzi. Na 
takich jarmarkach za drobne 
pieniądze można kupić cza-
sami naprawdę cenną rzecz. 
Każdy się cieszy. Ten, kto 
pozbywa się rupieci, a tak-
że ten, który nabył prawie 
za darmo, to czego szukał la-
tami i do tego dla niego sta-
nowi to ogromną wartość. 
Każdy się targuje, żeby osią-
gnąć najlepszą cenę. Przed-
nia zabawa. Na takie pchle 
targi wybierają się całe ro-
dziny. To coś podobnego 
jak Jarmark Dominikański 
w Gdańsku czy Jarmark Ja-
kubowy w Olsztynie. Niko-
mu to nie przeszkadza, jest 
wręcz odwrotnie, wszyscy 
sobie chwalą.

W naszym mieście od kil-
ku lat działa prawdziwy pchli 
targ. Zorganizowany jest on 
na stadionie Warmii. Zawo-
dowych handlowców pra-
wie na nim nie ma. Przede 
wszystkim na tym targo-
wisku sprzedawane są uży-
wane ciuchy, wyroby spo-
żywcze czy dzieła twórców 
ludowych. Sporo jest staro-
ci, a także prawdziwych jar-
marcznych cudeniek. Ludzie 
przychodzą, płacą placowe  
i sprzedają wszystko, co 
chcą. Władzom miasta to nie 
przeszkadza, a mieszkań-
cy są zadowoleni. Niestety 
ostatnio tym fajnym miej-
scem zaczęli interesować się 

niektórzy olsztyńscy radni. 
Nie po to, aby coś na pchlim 
targu kupować, ale chyba po 
to, aby to fajne i potrzebne 
miejsce zlikwidować. Zaczę-
to wybrzydzać. Krytykować 
warunki, w jakich odbywa 
się handel czy nawet to, że 
WC to tylko toi toi.

Ludzie! Nie dajmy się 
zwariować! Jest to praw-
dziwy jarmark, gdzie ludzie 
przychodzą odprężyć się, po-
bawić się, a przy okazji coś 
kupić tak, jak kiedyś na jar-
markach pod kościołem ku-
powało się kapiszony, wia-
traczki, gwiżdżące kurki czy 
grające baloniki. A może ko-
muś się nie podoba, że ta-

ki handel odbywa się w nie-
dzielę. Ja się pytam. Kiedy? 
To jest jedyny taki dzień, kie-
dy nikt nie pracuje, ale za to 
wszyscy mają czas i chcą się 
bawić. A targowanie to też 
przecież pewna forma re-
laksu. Najważniejsze, że na 
takim jarmarku nie ma za-
wodowego handlu. Tu tyl-
ko przeważnie są handlowcy  
i wytwórcy amatorzy. Sam 
też się wybiorę na ten jar-
mark, może dostanę ma-
ły koszyczek na święconkę 
i prawdziwy mazurski mły-
nek do mielenia kawy. Może 
jeszcze pchli targ nie zostanie  
zlikwidowany. 

Jacek Panas  
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Warmiacy nie polewali siebie 
nawzajem wodą
Izabela Lewandowska jest znaną regionalistką i popularyzatorką kultury warmińskiej. To dzięki jej staraniom (a także Edwarda Cyfusa i Łukasza Rucha) gwara warmiń-
ska została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Urodziła się Pani  
w Grudziądzu. Czy ktoś  
z Pani przodków był  
Warmiakiem? 

Nie, nikt nie był. Warmią 
zainteresowałam się dopiero 
na studiach, gdy przyszło mi 
wybierać temat pracy magi-
sterskiej. Mój mąż pochodził 
z Olsztyna, więc postanowi-
łam, że zostanę tutaj.

To bardzo ciekawe, 
że Pani, jako osoba z ze-
wnątrz, zainteresowała się 
dziejami Warmii.

Ta ziemia ma coś w so-
bie. Mój historyk z liceum  
w Grudziądzu wiedział, że 
interesują się historią. Chciał 
mnie nakierować na badanie 
dziejów „Gazety Grudziądz-
kiej”, której założycielem był 
Wiktor Kulerski. Ale mnie 
jakoś to wtedy nie intere-
sowało. Dopiero, gdy przy-
jechałam tutaj, to urzekła 
mnie ta przyroda, krajobraz 
i skomplikowane dzieje. To 
było dla mnie fascynujące.

Poruszając temat po-
pularyzowania przez Pa-
nią gwary warmińskiej to 
nie sposób nie wspomnieć 
o Edwardzie Cyfusie. To 
dzięki Państwu gwara zo-
stała wpisana na listę nie-
materialnego dziedzictwa 
kulturowego. Co to dla Pa-
ni oznacza?

Edwarda Cyfusa pozna-
łam dopiero w 2004 roku na 
konkursie wiedzy o historii 
regionu w Klebarku Wiel-
kim. Okazało się, że mamy 
podobne zainteresowania. 
Jako rodowity Warmiak wła-
dał gwarą, ale nie miał szlifu 
dydaktycznego. Ja natomiast 
byłam napływowa, o gwarze 
nie miałam pojęcia, ale by-
łam chętna do nauki. 

Jeżeli chodzi o dziedzic-
two kulturowe to Waldemar 
Majcher, jako pełnomocnik 
ds. dziedzictwa niematerial-
nego od 2009 roku, od kilku 
lat proponował Edwardowi 
wpisanie gwary na listę, ale 
rodowity Warmiak nie lubi 
papierologii i mówił, że jest 
mu to niepotrzebne. Dopie-
ro ja poczułam tę możliwość 
wyjścia z gwarą poza nasze 
wąskie cztery kąty. I tak też 
się stało w 2016 roku. Trze-
cim depozytariuszem jest 
Łukasz Ruch – młody chło-
pak z Dywit, który również 
pochodzi z rodziny war-
mińskiej. Sam, niezależnie 
od nas, zaczął się intereso-
wać gwarą. Nawiązał kon-
takt z Edwardem Cyfusem  

i razem współpracują. Ja peł-
nię rolę dydaktyczki, któ-
ra potrafi przełożyć gwarę 
na cele edukacyjne. Dzię-
ki naszej współpracy, gwa-
ra stała się dziedzictwem  
pokoleniowym.

Musi to być podbudo-
wujące, że młodzi ludzie 
zaczynają się interesować 
gwarą.

Na Wydziale Humani-
stycznym prowadzimy spo-
tkania z cyklu: „Czwartki  
z humanistyką”. Przyjechała 
na nie aż z Olecka grupa 45 
uczniów wraz z dwoma na-
uczycielami. Zdziwiłam się, 
bo zapisali się na warsztaty  
z gwary warmińskiej. Ale 
wydaje się, że młodzież co-
raz chętniej do tego sięga. Te 
45 osób z zainteresowaniem 
uczestniczyło w warszta-
tach, chętnie czytali, byłam 
zdziwiona, że dosyć ładnie 
wymawiają te wyrazy.

A jakie macie plany na 
przyszłość?

Jedyną szansą są granty. 
Trzeba pisać projekty. I tu-
taj chciałabym zaapelować 
do wszystkich stowarzyszeń 
i placówek edukacyjnych, 
które mają większe możli-
wości w pozyskiwaniu dofi-
nansowań. My prowadzimy 
warsztaty, ale zorganizowa-
ne przez stowarzyszenia. 
Byliśmy na warsztatach dla 
nauczycieli w Ełku, w Olsz-
tynie odbywały się dwa razy. 
Stowarzyszenie „Dom War-
miński” uzyskało dofinan-
sowanie, to byliśmy w kilku 
gminach. Warsztaty gwary 
prowadzi Miejski Ośrodek 
Kultury. Jesteśmy otwarci 
na działanie.

Czym charakteryzuje 
się gwara warmińska?

Jednym z podstawowych 
wyróżników jest miękkość 
wymowy. I tak zamiast mięk-
ko mówi się mniantko, bie-
da – bzieda, wiosna – ziosna, 
pies – psies, piwo – psiwo. 
„I” jest zmiękczone i brzmi 
jak „zi”, np. bić powiemy 
bzić, bierze – bzierze. „Ł” się 
stawia najczęściej przed „o”, 
ale również przed „u”. Mamy 
łorać, łokno, łowca, łupsiec. 
Jest to gwara podobna do 
kurpiowskiej i kociewskiej. 
Zauważmy, że mówimy  
o gwarze a nie języku, bo nie 
ma określonych zasad inter-
punkcyjnych, ortograficz-
nych i gramatycznych. Ale 
elementarze, które wydali-
śmy musiały je zawierać. Na-
pisaliśmy je po to, aby uczyć 
gwary. Uściślijmy, że w każ-
dej wiosce się nieco różniła 
– dlatego użyliśmy tej zna-
nej przez Edwarda Cyfusa, 
natomiast Łukasz Ruch po-
sługuje się już nieco inną.

Gdzie można dostać 
elementarze?

Trzy pierwsze już się wy-
przedały. Dlatego też zdecy-
dowaliśmy się na tom zbior-
czy pod tytułem Elementarz 
warmiński. Jego drugie wy-
danie ukazało się na począt-
ku kwietnia. Na pewno bę-
dzie dostępne w księgarniach 
czy u Pawła Pakuły, bukinisty 
przy bibliotece wojewódz-
kiej na Starym Mieście. Za 
pomocą elementarza można 
uczyć się samemu, bo dołą-
czona jest płyta, na której są 
nagrane czytanki.

Czy ma Pani informacje 
ile osób obecnie posługuje 
się gwarą?

Odpowiedź na to pyta-
nie byłaby możliwa, gdy-
bym przeprowadziła bada-
nia. Składałam wniosek do 

Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, ale nie 
dostałam dofinansowania. 
Bez chodzenia od wioski do 
wioski i przepytywania lu-
dzi, nie jesteśmy w stanie 
sprawdzić ilu z nich włada 
gwarą. Dane na początku lat 
90. wskazywały, że rodowi-
tych Warmiaków było 4 tys., 
ale już od dawna są one nie-

aktualne. Stare pokolenie 
wymarło, a młode nie posłu-
guje się gwarą. Jeżeli my nie 
zarchiwizujemy wspomnień 
i wymowy, to utracimy ich 
dziedzictwo. Za rok będę 
ponownie ubiegała się o do-
finansowanie na badania.

Zbliżają się święta wiel-
kanocne. Jakie obyczaje pa-
nowały na Warmii związa-
ne z tym czasem?

Zwyczaj polewania się 
wodą nie był znany na tych 
terenach. Za to chłopcy sma-
gali kadykiem dziewczęta po 
nogach. To było dosyć bole-
sne. Warmiacy byli katolic-
cy. Przestrzegali 40-dnio-
wego postu. W tym czasie 
nie jedli mięsa. Szykowa-
ło się jadło na święta – by-
ło świniobicie, peklowanie. 
Wyciągali słomy z okien, 
bielili ściany – przygotowy-
wali gospodarstwa na wio-
snę. Nie było koszyczka – bo 
to zwyczaj polski. Malowa-
no jajka w skorupach za po-
mocą buraków czy cebuli.  
W czasie samych świąt sie-

działo się w domu. Jadło się 
uroczyste śniadanie i obiad. 
Na podwórku, gdzieś pod 
kamieniem czy w krzakach 
chowano gniazdka ze sma-
kołykami. Kiedyś, gdy dziec-
ko dostało cukierka lub po-
marańczę, było bardzo 
zadowolone, dlatego szu-
kanie tych drobnych słody-
czy było dla nich ogromną  
frajdą.

Cały wywiad 
ukazał się na stronie 

Zycieolsztyna.pl.

Marcin Cichy

Dane na początku lat 90. 
wskazywały, że rodowitych 
Warmiaków było 4 tys., ale 
już od dawna są one nieak-
tualne. Stare pokolenie wy-
marło, a młode nie posłu-
guje się gwarą. Jeżeli my nie 
zarchiwizujemy wspomnień 
i wymowy, to utracimy ich 
dziedzictwo. Za rok będę po-
nownie ubiegała się o dofi-
nansowanie na badania.

Prof. Izabela Lewandowska ma wielki wkład w popularyzację gwary warmińskiej
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

Limeryki satyryczne 
Andrzej Zb. Brzozowski

Olsztyński Quiz 
Literacki w Planecie 11
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, obchodzony co roku 23 kwietnia, to 
doskonały czas na  wspieranie twórczości literackiej, poszanowania praw autor-
skich, a także promowanie idei czytelnictwa. Tego dnia w wielu miejscach organi-
zowane będę przeróżne atrakcje – spotkania, wystawy, wernisaże, konkursy. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie również przygotowała niespodziankę 
dla miłośników literatury. 

Jeśli nałogowo czytacie 
książki, nie są Wam straszne 
meandry literatury, śledzi-
cie nowości rynku wydaw-
niczego, albo – po prostu 
– lubicie zabawę wśród pa-
sjonatów dobrej lektury, ta 
wiadomość jest właśnie dla 
Was!

Zapraszamy wszystkich 
książkomaniaków do udzia-
łu w ogólnomiejskim teście 

sprawdzającym wiedzę z za-
kresu literatury. Olsztyń-
ski Quiz Literacki adreso-
wany jest do osób powyżej 
13. roku życia. Na zwycięz-
cę czeka wspaniała nagroda 
– karta prezentowa w wyso-
kości 300 zł do zrealizowania  
w salonach Empik. Laureaci 
drugiego i trzeciego miejsca 
również nie odejdą z pusty-
mi rękami. A wśród pozo-

stałych uczestników quizu 
rozlosujemy nagrody pocie-
szenia.

Olsztyński Quiz Literac-
ki odbędzie się we wtorek 23 
kwietnia o godz. 17 w Plane-
cie 11 (al. Piłsudskiego 38).

Szczegółowy regulamin 
quizu znajdziecie na stronie 
MBP: www.mbp.olsztyn.pl. 

Aleksandra Dobies

BARAN 
Zainteresowanie sprawami 
tajemniczymi i mało zbada-
nymi może sprowadzić Cię 

na manowce. Bez wzglę-
du na to, co powie Ci wróż-

ka, będziesz musiał spła-
cić kredyt w terminie.

BYK 
Dynamiczny charak-

ter potrafisz łączyć z ela-
stycznością. Gdy po-
jawią się przeszkody, 

z łatwością je pokonu-
jesz. Spróbuj szczęścia 

w Wielkiej Pardubickiej. 
Oczywiście, jako gracz.

BLIŹNIĘTA 
W tym miesiącu możliwe 
drobne utarczki słowne. 
Zwiększy się Twoja intu-
icja i wyczucie. Pojawi się 
dążenie do uczestniczenia 
w działaniach, które noszą 
znamiona eksperymentu.

RAK 
Lubisz rozmach w działa-

niu, ale często brakuje Ci wy-
trwałości. Szkoda tylko, że te 
wątpliwości dopadają Cię za-
wsze rano przy goleniu. Zo-

bacz w lustrze, jak wyglądasz.

LEW
Obiecująco rysują się per-
spektywy związane z po-

szukiwaniem nowej pracy. 
Niewykluczone, że właśnie 
teraz rozszerzysz intelektu-
alne horyzonty. Uważaj, aby 

nie była to fatamorgana. 

PANNA
Gwałtowny wybuch na-

miętności może być wstę-
pem do wspólnego ży-

cia. To czas na konkrety. 
Mieszkanie, samochód, 
konto. Na miłość zawsze 
przyjdzie czas. Czasem.

WAGA
Jeśli w pracy wykażesz się 
odpowiednimi zdolnościa-

mi organizacyjnymi, bę-
dziesz miał spore powo-
dy do zadowolenia. Jak 
jeszcze do tego wygrasz 
w Lotto, to zwariujesz.

SKORPION 
Najbliższy miesiąc zapo-
wiada się szalenie towa-

rzysko. Poznasz nowe oso-
by, częściej będziesz się 

spotykać ze starymi przy-
jaciółmi. Pamiętaj! Zwol-
nienie jest warunkowe.

STRZELEC
Jeżeli zależy Ci na zawodo-
wej karierze, przeprowadź 
odkładaną rozmowę z sze-

fem. Korzystaj  
z pomyślnego wiatru, któ-

ry dmie w Twoje żagle. 
Uważaj jednak na piratów.

KOZIOROŻEC
Przy odrobinie ostrożności 
ominą Cię poważniejsze ta-
rapaty. Pilnuj notesu, port-
fela oraz kluczy. Pamiętaj 
o terminach spotkań. Sta-

wiaj na rozsądek. Nie moż-
na mieć wszystkiego.

WODNIK 
Pogódź się z faktem, że 
czasem możliwości są 

skromniejsze niż marze-
nia. Najlepiej widać to na 

przykładzie rozgrywek pił-
karskich. Bądź dobrej my-
śli. Niczym nie ryzykujesz.

RYBY 
Wyrzuć z terminarza spra-

wy, do których nie masz 
serca. Grubą kreską od-
kreśl wszystko to, co nie 

warte jest kontynuowania. 
Widzisz! Jeden ruch ręką  

i wszystko masz załatwione.

Obiecanki bocianki

Bocian chwali się 
w reklamach,

Że dla wszystkich 
starczy siana.

Ma po 500 złotych 
krówka,

A dla każdej świni 
stówka.

Zapomniano o baranach?

Plusy ujemne

Nie zazdroszczę, powiem 
szczerze,

Tym, co walczą w Big 
Brotherze.

Zwłaszcza, że ich dalsze 
losy 

Wytyczają widzów głosy.
Przegra, kto ich więcej 

zbierze.
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Jak Pawełek historie Olsztyna 
poznaje
To kwietniowe zimno pokrzyżowało moje prawie wszystkie wiosenne plany. Musiałem zrezygnować z długich wycieczek rowerowych, bo przecież ma-
sochistą nie jestem, aby dla zdrowia marznąć na rowerze. Przez to ucierpiała też moja działka. Wyprawy na nią były bardzo rzadkie, a przez to nie 
miałem czasu na jej uporządkowanie. Chociaż jestem przeciwnikiem motoryzacji, zmuszony jestem kupić samochód. Okazuje się, że w dzisiejszych 
czasach bez auta to jak bez ręki. 

Teraz, przez te wstręt-
ne wiosenne chłody, moim 
ukochanym rowerkiem jeź-
dziłem tylko po olsztyńskich 
ścieżkach. Ostatnio byłem 
nad jeziorem Ukiel na ulicy 
Żeglarskiej. Piekielnie zmar-
złem, bo od jeziora wiał lo-
dowaty wiatr. Przypatrywa-
łem się stacji ujęcia wody,  
o której pisał ostatnio Jacek. 
Dowiedziałem się, że wo-
dę pompuje się tu z 8 stud-
ni. Niektóre są bardzo głę-
bokie, bo sięgają prawie 300 
metrów. Przed wojną wo-
dę nad samym brzegiem je-
ziora pozyskiwano z głę-
bokości 30 metrów, a także  
z samego akwenu. Wykorzy-
stywana była głównie do ce-
lów komunalnych. Pomost 
technologiczny był na jezio-
rze prawie do końca lat sie-
demdziesiątych, tak mówił 
mi Jacek, który w młodości 
mieszkał w pobliżu. 

Teraz w nowoczesnym 
zakładzie są między inny-
mi: stacja filtrów, uzdatnia-
nia, a także zbiorniki na wo-
dę, no i stacja hydroforowa. 
W sumie ujęcie wody za-
chód pokrywa w 27 proc. 
zapotrzebowanie na wodę w 
Olsztynie. Woda do miasta 
dostarczana jest teraz z 6 sta-
cji. Na terenie stacji zachód, 
poza pompowaniem wody, 
przed wojną, a nawet jeszcze 
do lat 60. działały urządzenia 
dostarczające powietrze do 
przepompowni ścieków. Ty-
le się dowiedziałem, ale od 
czego mamy Jacka Panasa, 
miłośnika starego Olsztyna. 
Ostatnio opisywał olsztyń-
ską wieżę ciśnień i początki 

wodociągów w mieście, te-
raz poproszę go o przybli-
żenie olsztyńskiej kanaliza-
cji. Obiecał, że coś napisze  
i o dziwo zapomniał o swo-
im tradycyjnym powiedzon-
ku: – Oj, Pawełku, ty mnie 
zamęczysz! 

To mnie bardzo ucieszy-
ło. Poza gderaniem, co cza-
sami człowieka doprowadza 
do szewskiej pasji, Jacek za-
wsze dotrzymuje słowa. Jak 
powie, że na jutro będzie 
materiał, to pewne jest, że 
rano w skrzynce mailowej 
go znajdę i tak teraz też było. 
O to, co przygotował.

Pawełku, dzięki zdję-
ciom od pana Wojtka zmo-
tywowany zostałem do przy-
bliżenia historii olsztyńskiej 
wieży ciśnień i wodociągów 
i wiedziałem, że trzeba bę-
dzie też napisać o drugiej 
części, czyli o kanalizacji.

W średniowieczu wo-
dę pobierano z dwóch stud-
ni publicznych i z Łyny, a od-
prowadzano ją niestety albo 
na przydomowe podwór-
ka, albo do rynsztoków. Nie-
stety większość ulic w mie-
ście, między murami, tonęła  
w błocie. W domach nie było 
łazienek jak również ubikacji. 
Zamożni obywatele nocniki, 
a takie już były znane, wyle-
wali na ulice, często na głowy 
przechodniów. Przy niektó-
rych domach były wychod-
ki przy budynkach inwen-
tarskich lub gospodarczych. 
Wodę drewnianymi rurami 
zaczęto do studni i domów 
dostarczać w XVI wieku. Ście-
ki jeszcze musiały poczekać. 
Jedyna ubikacja w mieście 

była na zamku. Na szczytowej 
ścianie mieszkalnego budyn-
ku od strony zachodniej jest 
taki mały balkonik z dziurą  
w podłodze, to właśnie praw-
dopodobnie było WC.

Prace przy kanalizacji 
z prawdziwego zdarzenia 
wraz z oczyszczalnią ście-
ków rozpoczęły się pod ko-
niec XIX wieku. W 1899 
oddano do użytku pierw-
sze kilometry  podziem-
nych rur. Skanalizowano 
Stare Miasto, Dolne i Gór-
ne Przedmieście oraz okoli-
ce dworca. Już w 1907 sieć 
kanalizacyjna liczyła 35 km,  
a w 1945 – 98 km.

Jak przyjechaliśmy tutaj 
w latach 50., to Olsztyn li-
czył nie więcej niż 30-40 ty-
sięcy mieszkańców. Prawie 
wszystkie kamienice i zakła-
dy pracy podłączone były do 
kanalizacji. Tylko nieliczne 
domki jednorodzinne miały 
odprowadzenie ścieków do 
szamb, a w związku z tym, 
że były one nieszczelne, czę-
sto nieczystości dostawały 
się do Łyny czy jezior. Mię-
dzy innymi pierwsze ucier-
piało jezioro Kortowskie, bo 
z jednostki i z domków nie-
oczyszczone odpady wpły-
wały do niego. Drugie by-
ło jezioro Długie. Zatruły je 
ścieki z sąsiadującej z nim 
jednostki wojskowej.

W mieście przed wojną 
ścieki odprowadzane było 
do oczyszczalni, która znaj-
dowała się w lesie przy ulicy 
Leśnej. Była ona dosyć duża. 
Posiadała kilkanaście zbior-
ników napowietrzających. 
Jak pamiętam, zapach w oko-

licy był niezbyt przyjemny, 
ale woda z niej wpuszczona 
z powrotem do Łyny, raczej 
jej nie truła, no i przecież,  
w tamtych czasach ścieki nie 
były tak zjadliwe jak teraz.  
W latach 60. Olsztyn się roz-
rósł. Produkowano więcej 
nieczystości i zamiast wy-
budować nową oczyszczal-
nię, ścieki zaczęto wpusz-
czać do Łyny. Widać to było 
przy szpitalu miejskim, koło 
gazowni, a także przy moście 
Jana czy za olsztyńską pral-
nią. Tam do rzeki wpuszczo-
ne były rury kanalizacyjne. 
Rzeka zmieniła się w cuchną-
cy ściek.

Przedwojenny system ka-
nalizacyjny w Olsztynie był 
na tamte czasy najnowocze-
śniejszym w Europie. Po-
dobny funkcjonował w Lon-
dynie. Oparte one były na 
pomyśle walijskiego inżynie-
ra Isaaca Shone’a. Był to sys-
tem grawitacyjno-tłoczny. 
Polegał on na tym, że z pa-
górków ścieki płynęły do ko-
mór, w których zainstalowa-
ne były specjalne zbiorniki  
z różnymi zaworami i gdy ta-
ka bańka się napełniła, wtła-
czane było powietrze, właśnie  
z kompresorni zlokalizowa-
nej przy ujęciu wody zachód 
nad jeziorem Ukiel. W ten 
sposób nieczystości przepy-
chane były do rur kanaliza-
cyjnych położonych wyżej. 
Znakomity system, który, jak 
pisałem, funkcjonował do lat 
60. dwudziestego wieku. Ta-
kich stacji było w Olsztynie 
sześć. Przy Dworcu Głów-
nym, koło jednostki wojsko-
wej w odgałęzieniu ulicy Ar-

tyleryjskiej, koło ratusza, 
przy moście św. Jana, przy 
ulicy Knosały oraz najwięk-
sza komora usytuowana była 
przy skrzyżowaniu alei Woj-
ska Polskiego z ulicą Dąbrow-
skiego. Można ją oglądać, bo 
w chodniku jest szklany strop, 

a obok stoi tablica ze schema-
tem urządzeń. Będziesz, Pa-
wełku, tamtędy przejeżdżał, 
zatrzymaj się i zajrzyj do ko-
mory, warto. 

Pozdrawiam Jacek Panas 
Maila zredagował Pawełek.
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Wypada to 
uświadomić

W ubiegłym tygodniu 
liczne drzewa i krzewy, na 
których pokazały się zielone 
i kwitnące gałązki oraz bazie, 
zostały poszarpane i okale-
czone. Uczynili to przed Nie-
dzielą Palmową ludzie chci-
wi łatwego zarobku. Pod 
każdym względem jest to 
postępowanie naganne. To 
zwyczajna kradzież, za któ-
rą grozi co najmniej mandat. 
Drzewa i krzewy mają prze-
cież swojego właściciela.  
W lasach to nadleśnictwo, 
na terenach zakrzaczonych 
to najczęściej gmina, w par-
kach – miasto. 

Jest jeszcze inny aspekt. 
Wszystkie cięcia drzew  
i krzewów powinny zo-

stać wykonane fachowo. 
Do tego potrzebny jest se-
kator i maść, która zabez-
piecza przed chorobami  
grzybowymi.

Na szczęście w ostatnich 
latach palmy wielkanocne 
zmieniły wygląd. Więcej na 
nich kwiatów z kolorowego 
papieru. Barwinek i borów-
ki zastąpiono bukszpanem, 
zrezygnowano z widłaka, 
który jest pod ścisłą ochro-
ną. Najczęściej spotykana 
jest palma wileńska z bar-
wionego mchu i suchotni-
ków. Nawet przy takim świą-
tecznym zwyczaju wypada 
pamiętać o ekologii i stosow-
nych przepisach prawnych.

Wielkanocna 
przestroga

Wielkanoc to przede 
wszystkim okres uducho-
wiony, wynikający z pod-
niosłej liturgii Wielkie-
go Tygodnia. To święta 
radości związane między 
innymi z rozpoczynającą 
się wiosną. Do tego nawią-
zują wielkanocne zwyczaje. 
Wśród nich śmigus–dyn-
gus, czyli oblewanie się na-
wzajem wodą.

Co do zasady tak się za-
bawiać wypada w rodzinie 
lub gronie najbliższych zna-
jomych. Zatem warto pa-

miętać i zadbać o to, by w la-
ny poniedziałek, w tym dniu 
swawoli nie przekroczyć 
granic dobrego obyczaju. 
W przeciwnym razie można 
odpowiadać za wykrocze-
nie, a nawet przestępstwo.

Niestety, każdego roku 
zdarza się, że gromady mło-
kosów oblewają przechod-
niów na ulicy bez ich zgo-
dy. Takie pozornie niewinne 
żarty mogą nieść za sobą po-
ważne konsekwencje. 

Za bezmyślne oblewa-
nie można otrzymać man-

dat, nawet do 500 złotych. W 
dodatku w taki sposób może 
dojść do naruszenia nietykal-
ności cielesnej lub uszkodze-
nia ciała, za co konsekwencją 
może być nawet rok więzie-
nia. Oblanie kogoś wodą mo-
że spowodować także znisz-
czenie odzieży lub telefonu 
komórkowego. Za przestęp-
stwo uszkodzenia mienia 
grozi kara aż do pięciu lat po-
zbawienia wolności. Także 
za wlewanie wody do miesz-
kań, klatek schodowych, sa-
mochodów, autobusów lub 
tramwajów można otrzymać 
stosowną karę. Podobne ka-
ry grożą za zrzucanie wor-
ków wypełnionych wodą z 
balkonów. Oblanie rowerzy-

sty lub jadącego samocho-
du także jest wykroczeniem. 
Taki czyn może bowiem za-
grażać bezpieczeństwu w ru-
chu drogowym, a nawet do-
prowadzić do wypadku. 

Przypomnijmy zatem 
jeszcze raz, że jeśli tradycja 
śmigusa-dyngusa zamienia 
się w wybryki chuligańskie, 
to kodeks wykroczeń prze-
widuje za to karę grzywny 
od 20 do 500 złotych. Przy-
pomnijmy ponadto, że za 
niesforne zachowanie dzie-
ci wszelkie konsekwencje 
finansowe ponoszą rodzice 
lub prawni opiekunowie. Ta 
zasada obowiązuje również 
w lany poniedziałek.  

 

Wielkanocne 
prawo po 
mazursku

Drugi dzień Wielkanocy 
na Mazurach to było święto 
chłopaków oraz dyngus. Ma-
li chłopcy dzień rozpoczyna-
li od odwiedzania krewnych. 

Obiegali domy z koszykiem 
i składali życzenia, za co 
otrzymywali pisanki, ciasta 
i niekiedy drobne pieniądze. 
Starsi chodzili „po smaga-
niu”. Mieli przy sobie wit-
ki brzozowe, wierzbowe lub 
jałowcowe, którymi smaga-
li po nogach młode dziew-
częta. Te z jednej strony pró-
bowały uniknąć kontaktu  
z witką, ale z drugiej dawały 
się, choć raz, nią uderzyć, na 
szczęście. Po latach przyjęto 
zwyczaj z Mazowsza i kawa-

lerowie czaili się na dziew-
czyny z wiadrami pełny-
mi wody. Od przymusowej 
kąpieli panny mogły wy-
kupić się, obdarowując 
upatrzonych chłopaków 
własnoręcznie wykonanymi  
pisankami.

Po południu dziew-
częta i chłopcy zgodnym 
krokiem chodzili po tzw. 
wykupie i odwiedzali po-
szczególne zagrody. Nim 
jednak przekroczyli próg 
domostwa, pytali gospoda-
rza: „A czy zwolą, czy nie 
zwolą, ten domeczek roz-
weselić dobrym słowem jak 
Anieli w Niebie, zwolą?”.  
I dopiero po usłyszeniu 

zgody wygłaszali oracje, 
śpiewali pieśni i składali ży-
czenia. To pytanie o zgodę 
było swojego rodzaju savo-
ir-vivrem. Wszystko po to, 
by młodzież nie została po-
sądzona o zakłócanie mi-
ru domowego. Inaczej mó-
wiąc był to taki mazurski 
niepisany kodeks obycza-
jowy. Oczywiście każda wi-
zyta kończyła się nagrodą, 
czyli wykupem: ciastem, 
kiełbasą, a niekiedy kwa-
terką gorzałki. 

Gospodarzowi, któ-
ry miał córki, kawalerowie  
z reguły zapowiadali, że oni 
za jakiś czas tu wrócą. Wró-
cą w konkury.

Kara za zbyt 
szybką jazdę

Od prawie czterech lat 
policjant służby drogowej 
ma obowiązek zatrzymania 
na trzy miesiące prawa jaz-
dy kierowcy, który przekro-
czył prędkość w obszarze 
zabudowanym o ponad 50 
km/godz. Prawo to wpro-
wadzono 18 maja 2015 roku. 
Od tego czasu uprawnienia 
do prowadzenia pojazdów 
straciło – aż się wierzyć nie 
chce – ponad 100 tysięcy  
kierujących. 

Nierozumnych kierow-
ców, a teraz wiosną i latem 
także zwariowanych moto-
cyklistów, spieszących się po 
swoją i cudzą śmierć, nieste-
ty nie brakuje. Z policyjnych 
raportów dotyczących stanu 
bezpieczeństwa wynika, że 
na polskich drogach w ostat-
nich miesiącach znów przy-
było wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym. 

Głównymi przyczynami 
wypadków spowodowanych 
przez kierujących nadal są: 
nieustąpienie pierwszeń-
stwa przejazdu, niedo-
stosowanie prędkości do 
warunków ruchu oraz nie-
ustąpienie pierwszeństwa 

pieszemu na przejściu. Ze 
statystyk wynika, że główną 
przyczyną wypadków śmier-
telnych jest od lat nadmier-
na prędkość i niedostosowa-
nie jej do warunków jazdy. 
Wiele z nich ma miejsce na 
drogach publicznych, a tak-
że w strefach zamieszka-
nia lub strefach ruchu, gdzie 
obowiązuje ograniczenie  
prędkości.

Dla naszego wspólnego 
bezpieczeństwa wypada po-
pularyzować potrzebę bez-
pieczeństwa wśród wszyst-
kich użytkowników dróg,  
a nie tylko u kierowców. Dzi-
siaj ktoś jest kierowcą, jutro 
pieszym, a pojutrze... rowe-
rzystą. Rowerzystów na dro-
gach i ulicach widać coraz 
częściej. Oni swym zacho-
waniem często stwarzają za-
grożenie, w wyniku którego 
sami stają się ofiarami. Na-
gminnym wykroczeniem jest 
przejeżdżanie przez przejścia 
dla pieszych, zamiast przez 
nie przechodzić przeprowa-
dzając rower. To przewinie-
nie popełniają niemal wszy-
scy – młodzi i dorośli.
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Filmy i zdjęcia 
z drona w jakości 4K 
- inspekcje (anten, masztów, mostów, kominów, stanu 
pokrycia dachowego oraz miejsc ciężko dostępnych, itp.),
- nieruchomości (działki, domy, magazyny, hale, 
hotele, obiekty sportowe, osiedla, zdjęcia i film z lotu ptaka 
dla nadzoru technicznego inwestycji budowlanych)
- do celów reklamowych, promocyjnych do stron 
WWW, wyceny itp.,
- fotografie lotnicze, oględziny miejsc i obiektów 
z wysokości,
- montaż z podkładem muzycznym
- wystawiam fakturę VAT tel. 513 109 319

Kalejdoskop 

sportowy
Piłkarze Stomilu są nie-

pokonani w rundzie wio-
sennej. Ostatnio zremiso-
wali w Opolu z Odrą 2:2 
(obie bramki zdobył Sob-
czak). Niestety to jedyna do-
bra wiadomość. Ta zła to ta, 
że z ośmiu spotkań w run-
dzie wiosennej wygrali tylko 
dwa. Pozostałe (aż sześcio-
krotnie) remisowali. Do za-
kończenia rozgrywek pozo-
stało sześć kolejek spotkań. 
Tym czasem przewaga nad 
strefą spadkową wynosi za-
ledwie jeden punkt. Kolej-
ny niezwykle ważny mecz 
olsztynianie zagrają u siebie  
z Chrobrym Głogów 
(pierwszy mecz 0:2). Potem 
na wyjeździe zagramy z GKS 
Katowice i Puszczą Niepo-
łomice. Następnie będziemy 
gościli Bruk-Bet Niecieczę. 
Na zakończenie rozgrywek 
Stomil czekają wyjazdy na 
mecze z Garbarnią Kraków  
i Stalą Mielec.

Piłkarze ręczni War-
mii Energii Olsztyn za-
kończyli rozgrywki pierw-
szej ligi. W ostatnim meczu 
rozgromili SPR GKS Żu-
kowo 36:24. Obecnie pod-
opieczni trenera Jarosława 
Knopika są na czwartym 
miejscu. Czy je utrzyma-
ją dowiemy się po me-
czu SMS Gdańsk ze Stalą 
Gorzów. Natomiast pew-
ne jest to, że po 22 latach 
współpracy ze stanowiska 

dyrektora Warmii odcho-
dzi Leszek Dublaszewski. 
Natomiast z nieoficjalnych 
informacji wynika, że ze-
spół w kolejnym sezonie 
ma poprowadzić obecny  
szkoleniowiec.

W rozegranych mi-
strzostwach Polski junio-
rów siatkarzy triumfował 
Trefl Gdańsk. Niestety AZS 
UWM Olsztyn spisał się po-
niżej możliwości i zajął do-
piero ósme miejsce po po-
rażce z AKS V LO Rzeszów 
1:3.

Bardzo dobrze grają  
w klasie okręgowej piłkarze 
Warmii. W kolejnym me-
czu pewnie pokonali Orzeł 
Janowiec Kościelny 3:0. 
Bramki dla Warmii zdobyli 
Oleszko, Gendera i Gorgol. 
Olsztynianie zajmują pierw-
sze miejsce w grupie drugiej 
klasy okręgowej. Ich prze-
waga nad drugim w tabe-
li zespołem Olimpii Olszty-
nek wynosi aż 11 punktów. 
Z kolei amatorski zespół FC 
Dajtki przegrał na wyjeździe 
z Płomieniem Turznica 2:2 
(bramki: Górski 2) i zajmuje 
na razie 14 miejsce spośród 
16 ekip.

IRON

Koniec sezonu szachistów

Szach i mat
Bogaty sezon mają za sobą szachiści. Olsztynianie walczyli na wielu frontach. Liczą się nie tylko wy-
niki, lecz sama chęć rywalizacji z innymi zawodnikami.

Przez ostatnie dwa mie-
siące szachiści uczestniczy-
li w wielu turniejach. Olsz-
tynianie także wzięli w nich 
udział. Podczas mistrzostw 
Polski seniorów w Ustro-
niu-Jaszowcu znakomicie 
spisali się Mirosław Sławiń-
ski (UKS Trzydziestka Olsz-
tyn), który wywalczył srebr-
ny medal oraz Tomasz Rak 
(UKS Kopernik) – siódme 
miejsce.

Natomiast w rywalizacji 
MP w szachach błyskawicz-
nych po brąz sięgnął Igor Ja-
nik (UKS Hetman Elbląg). 
Poza tym w mistrzostwach 
kraju startowali nasi zawod-
nicy. I tak podczas MP do 
lat 16. i 18. najlepsze wyni-
ki osiągnęli Lidia Czarniec-
ka (Skoczek Elbląg) i Adam 
Jordan (UKS Trzydziestka). 
Natomiast w rywalizacji MP 
młodzików (do lat 10.) najle-
piej spisali się Weronika Kie-
szek (MKSz Hetman-Pionier 
Kętrzyn) i Adam Zielonka 
(MLKS Ostródzianka).

Kolejnymi rozgrywka-
mi, które cieszą się dużym 
powodzeniem są mistrzo-
stwa województwa. Druży-
nowe mistrzostwo juniorów 
wywalczył team UKS Trzy-
dziestka Olsztyn. W tym se-
zonie olsztynianie nie mie-
li sobie równych. Wygrali 
wszystkie mecze. 

– Warto dodać, że w ze-
szłym sezonie drużyna za-

jęła 12. miejsce II ligi (cen-
tralnej) wśród 36 drużyn 
– zaznaczył Jerzy Daliga  
z UKS Trzydziestka Olsztyn.

W szachy grają także 
najmłodsi – czyli olsztyń-
skie przedszkolaki. Im tak-
że nie można odmówić wal-
ki oraz inteligencji. Cykl 
olsztyńskich turniejów za-
kończył się indywidualnym 
triumfem Antoniny Petru-
sewicz (przedszkole Bajko-
wy Dom) i Krzysztofa Za-
wala (przedszkole Patryk). 
Ponadto odbyły się mistrzo-
stwa województwa warmiń-
sko-mazurskiego przed-
szkolaków. 

– To fantastyczna spra-
wa. W zawodach wzię-
ło udział około 90 dzieci  

z przedszkoli naszego woje-
wództwa. Chylę czoła tym, 
którzy poświęcili czas i pie-
niądze na ten cel. Myślę, że 
to jest piękny przykład na 
to, żeby zapewnić dzieciom 
odpowiednie warunki do lo-
gicznego myślenia, rozwo-
ju i szlachetnej rywalizacji – 
dodał Jerzy Daliga.

Szachiści maja za sobą 
start w XXV Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. 
Województwo warmińsko-
-mazurskie reprezentowało 
ośmioro zawodników. Naj-
lepsze wyniki osiągnęli Mag-
dalena Filipiak w grupie do 
lat 12. oraz Michał Tarano-
wicz w kategorii wiekowej 
do lat 14. (oboje UKS Trzy-
dziestka Olsztyn).

Szachiści rywalizują tak-
że w wojewódzkim Grand 
Prix. Pierwsze zawody od-
były się w Orzyszu i Morą-
gu. Kolejne zaplanowano na 
12 maja w Nidzicy. W majo-
wy długi weekend klub UKS 
Trzydziestka zaprasza na 
turnieje klasyfikacyjne, któ-
re odbędą się w Centrum 
Polsko-Niemieckim przy 
ul. Okopowej. Jeżeli ktoś 
chce pograć w szachy (dłu-
gie partie) to mogą się spo-
tkać w każdy poniedziałek  
o godz. 16.30 (koszary Funka 
ul. J. Kasprowicza 4). Nato-
miast w czerwcu br. odbędą 
się mistrzostwa wojewódz-
twa juniorów (9-18 lat).

IRON
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