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Decyzja w sprawie 
elektrociepłowni
Firma Dobra Energia dla Olsztyna wybuduje 
w stolicy Warmii i Mazur instalację termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych wraz 
z ciepłownią szczytową.

– Nowa elektrociepłow-
nia wypełni deficyt cie-
pła powstały po rezygna-
cji podmiotu prywatnego, 
Michelin Polska, z  produk-
cji energii do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej – informu-
je prezydent Olsztyna, Piotr 
Grzymowicz. – Jednocze-
śnie domknie ona system za-
gospodarowania odpadów 
komunalnych w  wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim.

W  marcu 2018 roku zo-
stał wszczęty przetarg na 
wybór partnera, który ma 
wybudować instalację ter-
miczną wraz z  kotłownią 
szczytową, sfinansować in-
westycję i  zarządzać całym 
majątkiem przez 25 lat. 

– Postępowanie poprze-
dzone było dialogiem tech-
nicznym, w  którym udział 
wzięły 34 podmioty i prowa-

dzone było w trybie przetar-
gu nieograniczonego – in-
formuje prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej, Konrad No-
wak. – Oznacza to, że każ-
dy zainteresowany podmiot 
lub grupa podmiotów mogły 
złożyć ofertę bez żadnych 
wcześniejszych prekwalifi-
kacji. 16 kwietnia, zgodnie 
z  wyznaczonym terminem, 
wpłynęły trzy oferty, które 
badane były przez Komisję 
Przetargową.

Ostatecznie wybra-
na została oferta firmy Do-
bra Energia dla Olsztyna. Po 
spełnieniu wszystkich for-
malności wymaganych pra-
wem, kolejnym krokiem 
zbliżającym do realizacji 
elektrociepłowni będzie za-
warcie umowy o  partner-
stwie publiczno-prywatnym 

pomiędzy MPEC a  wybra-
nym wykonawcą. Po za-
warciu umowy wykonawca 
przystąpi do realizacji robót 
budowlanych.

Zdaniem władz Olszty-
na, przyjęcie takiego mode-
lu, pozwala na przeniesienie 
całkowitego ryzyka budo-
wy nowego źródła oraz za-
rządzania nim i  finansowa-
nia na partnera prywatnego. 
MPEC jednak wciąż będzie 

miał uprawnienia do kon-
troli gwarantowanych para-
metrów technicznych, stanu 
technicznego instalacji oraz 
warunków sprzedaży ener-
gii elektrycznej a  także in-
nych wynikających z ustawy 
i umowy PPP. W tej formu-
le cała odpowiedzialność fi-
nansowa za realizację nowe-
go źródła spada na partnera 
prywatnego.

Znęcał się nad rodziną 
i posiadał narkotyki. 
Trafi za kratki
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie za-
trzymali mieszkańca gminy Barczewo, który był pija-
ny i znęcał się nad rodziną: żoną i 14-letnim synem.

Funkcjonariusz z Olsztyna 
otrzymali zgłoszenie od miesz-
kanki gminy Barczewo. Kobie-
ta powiedziała, że mąż znęca 
się nad nią i  jej synem. Męż-
czyzna miał stosować prze-
moc psychiczną, wielokrotnie 
znieważać ją i  wyzywać przy 
innych osobach. Dodała, że 
oprawca zażył narkotyki i  za-
pił je alkoholem. W takim sta-
nie staje się agresywny.

47-latek będzie miał kło-
poty również z  innego po-

wodu. Policjanci przeszuku-
jący mieszkanie znaleźli susz 
roślinny, który był schowa-
ny w  opakowaniu po jajku 
niespodziance. Funkcjona-
riusze zabezpieczyli środki 
odurzające, a ich właściciela 
przewieźli do aresztu. Męż-
czyzna usłyszał zarzuty po-
siadania narkotyków i  znę-
canie się nad rodziną. Grozi 
mu kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Nowa szkoła 
w Olsztynie
Od 1 września w obiekcie przy ul. Turowskiego 
zacznie działać Szkoła Podstawowa nr 12. W pla-
cówce docelowo mają się mieścić 24 klasy.

Siedziba szkoły znajduje 
się w budynku zajmowanym 
dotychczas przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących 
nr 4. Uczniowie klas I-III 

będą zlokalizowani w osob-
nym budynku, co zapew-
ni dzieciom poczucie bez-
pieczeństwa oraz pozwoli 
tworzyć własną społeczność 

szkolną. Trwają prace pro-
jektowe, a  niebawem ru-
szy kompleksowy remont. 
Budynek będzie wyposażo-
ny w nowoczesny sprzęt dla 
edukacji wczesnoszkolnej.

W szkole będzie świetli-
ca działająca od godz. 6:30 
do 16:30 z przerwą na naukę 
w  klasie I. Nauka w  szkole 
będzie odbywać się na jedną 
zmianę, zajęcia będą rozpo-
czynać się o godz. 9. W każ-
dej klasie pierwszej bę-
dą prowadzone innowacje 
pedagogiczne z  języka an-
gielskiego oraz matematy-
ki. Celem zajęć będzie roz-
wój badawczych postawy 
uczniów poprzez projekto-

wanie, odkrywanie i  prze-
prowadzanie własnych eks-
perymentów. Placówka 
będzie wyposażona w  dwie 
sale gimnastyczne, boisko 
szkolne, aulę ze sceną, sa-
lę konferencyjną, bibliote-
kę z  czytelnią oraz centrum 
multimedialne i  pracownię 
informatyczną.

Dla uczniów klas I zapla-
nowano trzy oddziały, do-
celowo zaś szkoła będzie 
mieć 24 oddziały. W placów-
ce są jeszcze 22 wolne miej-
sca dla nowych uczniów. Re-
krutacja uzupełniająca ruszy 
19 sierpnia i  potrwa do 21 
sierpnia 2019 roku.

Decyzja 
konserwatora 
zabytków w sprawie 
dworca
Wojewódzkie służby konserwatorskie sprawą 
dworca zajmują się już po raz trzeci. Zaczęło się 
od inicjatywy lokalnych stowarzyszeń, które 
dworzec w Olsztynie chcą wpisać do rejestru za-
bytków, by go uchronić przed zburzeniem i grun-
townie wyremontować zgodnie ze standardem 
dla nowoczesnego obiektu tego typu.

Dwa razy urzędnicy 
uznali jednak, że budynek 
dworca nie ma wartości za-
bytkowej. Za każdym ra-
zem Ministerstwo Kultury 
nakazywało postępowania 
powtórzyć. Powodem by-
ły błędy formalne. W  środę 
Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków wydał swoją de-
cyzję. Po przeanalizowaniu 
sprawy wojewódzkie służby 
konserwatorskie nie stwier-
dziły wystarczających prze-
słanek do objęcia obiektu 
dworca PKP/PKS ochroną 

konserwatorską. Natomiast 
wojewódzki konserwator 
zabytków wpisał do rejestru 
zespół trzech wiat perono-
wych na peronach nr 2, 3 i 4, 
które są pozostałością wcze-
śniejszego dworca. Ochro-
ną konserwatorską obję-
te zostały również mozaiki 
ścienne w holu dworca PKP 
oraz mozaika ścienna w ho-
lu dworca PKS. Ochronie 
podlegają także napisy prze-
strzenne w  formie neonów: 
dworzec PKP i PKS. 
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Ciało utopione w jeziorze
To była jedna z najmroczniejszych historii kryminalnych Olsztyna i choć już minęło od niej prawie 23 lata, wciąż czeka na zakończenie. Niewykluczone, że nastąpi to 
niebawem.

Był sierpień 1996 ro-
ku, kiedy ładna, filigranowa 
dziewczyna poślubiła o dwa 
lata młodszego Marka z po-
dolsztyńskich Dywit, któ-
ry mógł jej zaimponować 
co najwyżej używanym mer-
cedesem typu "beczka", bo 
nie miał ani urody, ani wy-
kształcenia, ani stałej robo-
ty. Poznali się cztery miesią-
ce wcześniej na dyskotece, 
gdy dziewczyna rozstała się 
z  Andrzejem, dotychcza-
sowym chłopakiem, który 
zwlekał z decyzją o ożenku. 
I  jakby jemu na złość wzię-
ła ślub z Markiem, choć tak 
mało ich łączyło.

Zamieszkali u  rodziców 
Marka, skąd Joanna, absol-
wentka technikum, dojeż-
dżała do pracy w  agencji 
ubezpieczeniowej, a  także 
pisała artykuły ekonomicz-
ne do prasy. Już wtedy do-
chodziło między nimi do 
kłótni, zwłaszcza gdy Asia 
odkryła, że rodzina mę-
ża jest mocno zadłużo-
na. A  kiedy zapytała teścio-
wą, czy wyłudziła kredyt, ta 

wyzwała ją od najgorszych. 
Wtedy matka Joanny wyna-
jęła im kawalerkę w  Olsz-
tynie. Nie zmieniło to wie-
le, bo potem córka skarżyła 
się, że Marek siedzi w domu, 
popija z bratem piwo, a po-
tem znęca się nad nią fizycz-
nie i psychicznie. Swoje po-
spieszne małżeństwo uznała 

za nieporozumienie i chciała 
je zakończyć. Ale z  decyzją 
miała zaczekać do czasu, gdy 
jej matka wyjdzie ze szpita-
la. Tam spotkały się ostat-
ni raz, w piątek, 13 września 
1996 roku, niecałe trzy tygo-
dnie po ślubie Joanny. Po-
tem 23-latka przepadła bez 
wieści. 

Marek niby szukał jej na 
dyskotekach upowszech-
niając teorię, że Joanna nie 
mogła usiedzieć w  domu, 
a  może wyjechała "szukać 
szczęścia" za granicę. Policja 
była u  niego w  kawalerce, 
ale nic nie dostrzegła. Mija-
ły tygodnie, miesiące... Ma-
rek związał się z Emilią, któ-

ra urodziła mu dwoje dzieci 
i  żyła w  przeświadczeniu, 
że jego formalna żona zo-
stała wywieziona do domu 
publicznego w  Niemczech. 
Aż któregoś wieczora zapy-
tany przez partnerkę pod-
pity Marek wyznał jej, że... 
udusił Joannę. Zaszokowana 
konkubina zapytała, dlacze-
go jej o  tym wcześniej nie 
powiedział? Odparł tylko: 
"wtedy nie byłabyś ze mną". 
Dodał jeszcze, że wie o tym 
jego brat, który pomógł mu 
ukryć ciało zamordowanej. 

Po pewnym czasie Emi-
lia wróciła do tematu, a męż-
czyzna opowiedział jej, że 
zakochał się w  dziewczy-
nie, która zaszła z nim w cią-
żę (co nie było prawdą), dla-
tego się ożenił. Ale że lubiła 
rozrywkowy tryb życia, więc 
po którejś nocy, gdy nie wró-
ciła do domu, stracił nerwy 
i  najpierw ją uderzył, a  po-
tem udusił gołymi rękami. 
Ciało Joanny ukrył w  wer-
salce, a  po dwóch dniach, 
z  pomocą brata, zapakowa-
li je do torby turystycznej i – 

obciążone złomem – utopi-
li w  jeziorze Dywickim. Po 
usłyszeniu tej historii, we 
wrześniu 2003 roku, Emilia 
powiadomiła policję. Marek 
i  jego brat Arkadiusz zosta-
li zatrzymani, ale poszuki-
wania w  jeziorze zakończy-
ły się fiaskiem. W  trakcie 
śledztwa główny podejrza-
ny rozszerzył wyjaśnienia, 
że Joanna w  noc przed za-
bójstwem spotkała się z po-
przednim narzeczonym (co 
ten potwierdził). Siedząc 
w  areszcie Marek W. kilku-
krotnie zmieniał wersję wy-
darzeń, ale Sąd Okręgowy 
w Olsztynie skazał go na 25 
lat więzienia, choć po rewizji 
skrócił wyrok do 15 lat. Za-
bójca wyszedł już z  więzie-
nia, ale matka Joanny do tej 
pory nie może zapalić znicza 
na grobie swojej córki. Mo-
że wkrótce to się zmieni, bo 
ponowną próbę odnalezie-
nia szczątków młodej kobie-
ty w jeziorze Dywickim nie-
dawno podjęła Fundacja "Na 
Tropie".

Skryba Olsztyński 
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Karmel w sercu 
Warmii ma 25 lat!
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych obchodził w sobotę 15 czerwca jubileusz 
25-lecia. Była msza polowa, którą koncelebrował arcybiskup metropolita warmiń-
ski Józef Górzyński, był jubileuszowy tort, poświęcenie pamiątkowej dzwonnicy 
i wielu, wielu gości na czele z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem, staro-
stą Andrzejem Abako i wójtem Danielem Zadwornym.

Klasztor Karmelitanek Bo-
sych w Spręcowie to charakte-
rystyczny obiekt, który góruje 
nad drogą krajową nr 51. Życie 
w ukryciu klauzury poświęco-
ne przede wszystkim modli-
twie i  kontemplacji wiedzie 
w klasztorze ponad 20 sióstr. 

– Karmel w  Spręcowie, 
przez lata, na stałe wpisał się 
w  historię gminy Dywity – 
mówi wójt Daniel Zadwor-
ny. – Dziękuję Siostrom za 
obecność i  za wszelkie do-
bro, jakie poczyniły dla spo-
łeczności lokalnej.  

Mimo upału w  sobot-
nich uroczystościach srebr-
nego jubileuszu wzięło 
udział kilkaset osób, w  tym 

wielu znamienitych gości, 
a  wśród nich m.in. marsza-
łek Gustaw Marek Brzezin, 
starosta Andrzej Abako i ar-
cybiskup Józef Górzyński, 
metropolita warmiński, któ-
ry koncelebrował mszę po-

lową. Po mszy były życze-
nia, gratulacje, poświęcenie 
dzwonnicy, okolicznościo-
wy tort, promocja specjal-
nego wydawnictwa z  okazji 
25-lecia i mnóstwo dobrych 
rozmów. 

Życie w ukryciu klauzury poświęcone przede wszystkim modlitwie 
i kontemplacji wiedzie w klasztorze ponad 20 sióstr

Udany i kolorowy Dzień Dziecka w Dywitach z Roksaną Węgiel

Najważniejszy był uśmiech na 
twarzach dzieci
Nieprzebrane tłumy przewinęły się w ciągu kilku godzin przez stadion w Dywitach, gdzie w niedzielę 9 czerwca odbył się Gminny Dzień Dziecka. Liczba atrakcji mogła 
przyprawić o ból głowy, a magnesem dla dzieci z Dywit, Olsztyna i całego regionu był koncert utalentowanej Roksany Węgiel. 

Recenzje mieszkańców 
i  gości po Gminnym Dniu 
Dziecka w  Dywitach są  
entuzjastyczne. 

– Impreza mega! Nie tyl-
ko koncert. Olsztyn to jed-
nak pod tym względem 
przepaść – mówi pan To-
masz z  Olsztyna, który na 
imprezie w  Dywitach był 
razem z  córką. – Dywicki 
Dzień Dziecka ma już swo-
ją renomę, a w Olsztynie nie 
ma jednak dużej imprezy de-
dykowanej najmłodszym.  

Komentarze w  mediach 
społecznościowych są po-
dobne.  

– Super impreza, fajnie 
że gmina co roku organizu-
je to wydarzenie dla naszych 
dzieciaków. Jak dla mnie du-
że brawa dla organizato-
rów – napisała pani Emilia  
z Ługwałdu. 

Praca wielu osób
Podczas całego wyda-

rzenia, które trwało ponad 
6 godzin przez dywicki sta-
dion przewinęły się nieprze-
brane tłumy gości. Do Dy-
wit przyciągnęły ich liczne 

atrakcje, a prawdziwym ma-
gnesem był koncert idolki 
nastolatków, czyli zwycięż-
czyni Eurowizji i  The Voice 
Kids, Roksana Węgiel.  

– Popularność wśród 
najmłodszych tej niewielkiej 
osóbki przekroczyła ocze-
kiwania niejednego rodzica 

– uważa Daniel Zadworny, 
wójt gminy Dywity. – Oso-
biście jestem również zasko-
czony frekwencją na naszym 
evencie. Sądząc po reak-
cji dzieci i młodzieży można 
uznać, że zwieńczenie Gmin-
nego Dnia Dziecka w Dywi-
tach było strzałem w  dzie-

siątkę. A pomysł zaproszenia 
Roxy zrodził się na początku 
stycznia podczas podróży na 
konferencję samorządową 
do Lidzbarka Warmińskie-
go z Jackiem Niedzwieckim, 
który zajmuje się w  naszej 
gminie wieloma rzeczami 
m.in. promocją, informacją, 
profilem FB, innowacjami, 
„Przeglądem Dywickim”, 
czy właśnie dużymi wyda-
rzeniami gminnymi. Widać 
miejsce nie gra roli, by coś 
ciekawego wymyślić. Korzy-
stając z  okazji bardzo dzię-
kuję wszystkim osobom 

zaangażowanym w  przygo-
towanie wydarzenia. Bez pra-
cy tak wielu osób nie byłoby 
tak udanej imprezy. 

Organizatorzy, czy-
li gmina Dywity i  Gminny 
Ośrodek Kultury w  Dywi-
tach zadbali o liczne atrakcje 
dla najmłodszych. Na płycie 
boiska wyrósł wielki park 
zabaw i  rozrywki z  dmu-
chanymi atrakcjami. Na sce-
nie wystąpiły: Dziecięca Or-
kiestra Dęta z  Powiatowej 
Szkoły Muzycznej w  Dywi-
tach, młode talenty z  gmi-
ny: Studio Wokalne Tatiany 

Krakowskiej, grupy tanecz-
ne GOK, Teatr Katarynka 
z animacjami, gminne grupy 
Cheerleaders, a także Młode 
Bębniarki z MDK Olsztynek 
i  rockowy skład coverowy 
„Byle do przodu” z  Olsz-
tynka. Na stadionie zainsta-
lowanych było też siedem 
stanowisk animacyjnych: 
bębniarskie, harcerskie, bi-
blioteczne, czy prowadzone 
przez Fundację „Kółko Gra-
niaste”. Dzieci wykonując za-
dania na stanowiskach zbie-
rały pieczątki, dzięki którym 
mogły sobie wylosować na-
grodę na „Kole Fortuny”. Na 
finał zaśpiewała bijąca rekor-
dy popularności w  Interne-
cie, rozgłośniach radiowych 
i wśród nastolatków Roksa-
na Węgiel. Roksana dwa dni 
przed koncertem w  Dywi-
tach miała premierę płyty, 
więc wszystkie utwory moż-
na było usłyszeć na stadio-
nie. To jednak nie wszyst-
kie atrakcje Gminnego Dnia 
Dziecka w Dywitach, bo by-
ła też darmowa pomidorowa 
z  kluseczkami, lody, napo-
je i  Fotobudka. Warto pod-
kreślić, że w czasie imprezy 
we współpracy z  Fundacją 
„Przyszłość dla Dzieci” wo-
lontariusze ze szkoły w  Dy-
witach prowadzili zbiórkę 
datków do puszek na rzecz 
2-letniego Ksawerego, cho-
rego na białaczkę, który 
w trybie pilnym musi uzbie-
rać 68 tys. zł na lek. Udało 
się uzbierać ponad 2 tysiące  
złotych. 
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Osiedle Kwiatowe. 
Okazja na ostatnie mieszkania
Osiedle Kwiatowe to jedna z najnowszych realizacji na olsztyńskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania cieszyły się ogromnym wzięciem. Warto się pośpieszyć, bo do 
kupienia zostały ostatnie lokale. 

Osiedle Kwiatowe 
znajduje się przy ul. 
Kwiatowej w  sąsiedz-
twie ul. Bartąskiej. To 
obecnie jedna z najlep-
szych lokalizacji. Prze-
mawia za tym wiele ar-
gumentów. To idealne 
miejsce dla osób, które 
z  jednej strony szuka-
ją wyciszenia i  blisko-
ści terenów atrakcyj-
nych, a z drugiej strony 
sprawnego skomuni-
kowania z  miastem. 
W  pierwszym przy-
padku gwarantuje to 
las, jezioro Bartąg, rze-
ka Łyna, dochodzą do 
tego ścieżki rowero-
we. Jeżeli chodzi o do-
bre skomunikowanie, 
to na pewno magne-
sem jest dostęp do po-
wstającej właśnie ob-
wodnicy Olsztyna i  jej 
dwóch węzłów oraz dwóch 
linii komunikacji miejskiej, 
które dają możliwość dojaz-
du praktycznie do każdego 
miejsca w mieście. Na pew-
no korzyścią jest również 
podłączenie budynków do 
sieci miejskiego ogrzewa-
nia. W  pobliżu planowa-
ne jest oddanie do użytku 
szkoły podstawowej, w  są-
siedztwie znajduje się rów-
nież przedszkole.

Klimat, który 
przekłada się na 
komfort
Budowa osiedla rozpo-

częła się dwa lata temu. Wy-
budowano 126 mieszkań. 

– W  swoich założeniu 
Osiedle Kwiatowe odda-
je klimat tego miejsca, któ-
ry przekłada się na komfort 
warunków życia lokato-
rów – mówi inwestor Marek 
Maleszka, prezes firmy Da-
chland i dodaje: – Na pewno 
wyróżniamy się na tle innych 
takich inwestycji w  Olszty-
nie. 

Każdy budynek ma swo-
ją „kwiatową nazwę”. Są to 
„Maki”, „Malwy”, „Chabry”, 
„Konwalie” i  „Słoneczniki”. 
Dochodzą do tego odpo-
wiednie grafiki, których ko-
lory i kształty zostały zasto-
sowane w  dekoracjach i  na 
elewacjach poszczególnych 

budynków w  postaci detali 
wykończeniowych. 

O  komforcie warunków 
życia lokatorów przekonali 
się nabywcy mieszkań. 

– Cieszyły się one 
ogromnym wzięciem – mó-
wi prezes Dachlandu Marek 
Maleszka. 

Warto się pospieszyć, 
bo zostały ostatnie 
mieszkania
Lokale mają zróżnicowa-

ną powierzchnię od blisko 
43 mkw. do około 84 mkw. 
Znajdują się one w dwupię-
trowych budynkach. 

– Warto się pospieszyć, 
bo do kupienia zostały ostat-
nie lokale. Znajdują się one 
na najwyższych kondygna-
cjach – mówi prezes Ma-
leszka. 

A  na ostatniej kondy-
gnacji mieszkania posiadają 
antresole i  nawet do trzech 
balkonów. Całość stanowi 
przemyślaną, prostą, nowo-
czesną i funkcjonalną archi-
tekturę. 

– Średnia powierzchnia 
zlokalizowanych tam miesz-
kań to około 83 metrów 
kwadratowych – podkreśla 
Marek Maleszka. – Ich na-
bywcy w indywidualny spo-
sób powiększają ją do około 
100 metrów kwadratowych. 
Robią to łącząc mieszkania 

z antresolami. Daje to rewe-
lacyjny efekt.

Lokatorzy, którzy wpro-
wadzą się do mieszkań 
o  największej powierzchni 
wynoszącej około 83 mkw., 
oprócz trzech pokoi, w tym 
jednego z aneksem kuchen-
nym, łazienką oraz balko-
nem, będą mieli dodatko-
wo do dyspozycji na górnej 
kondygnacji właśnie antre-
solę o  powierzchni ponad 
20 mkw. wraz z  kolejnym 
balkonem. 

– Do wszystkich miesz-
kań przypisana jest piwnica 
– o powierzchni ok. 4 mkw. 
– w cenie lokalu – zaznacza 
prezes Dachlandu. 

Do dyspozycji lokatorów 
będą dwa place zabaw z my-
ślą o  najmłodszych miesz-
kańcach. Inwestor przywią-
zał bardzo dużą uwagę także 
do detali, bo to wszystko da-
je odpowiedni smaczek, np. 
klatki schodowe są wykłada-
ne w granitach. Do wykona-
nia balustrad użyte zostały 
wysokiej jakości blachy nie-
rdzewne. 

Dachland 
stawia na przyszłość 
Inwestorem jest znana 

olsztyńska firma Dachland, 
która funkcjonuje na pol-
skim rynku budowlanym 
od 1987 r. Świadczy swoje 

usługi w branży budowlanej 
obejmującej przede wszyst-
kim systemowe pokrycia 
dachowe oraz elewacyjne 
obiektów o  bardzo różno-
rodnym przeznaczeniu: 
począwszy od wielkopo-
wierzchniowych budynków 
halowych, a skończywszy na 
klasycznych konstrukcjach 
oraz pokryciach dacho-
wych obiektów mieszkal-
nych i użyteczności publicz-
nej. Jako lider na lokalnym 
rynku firma dba nie tylko 
o  swoją przyszłość i  zado-
wolenie klientów, ale anga-
żuje się także w  innowacyj-
ne projekty związane m.in. 
z  młodzieżą. Chodzi o  uru-

chomienie Centralnej 
Akademii Dekarskiej 
w Olsztynie. 

– To pierwsza ta-
ka inicjatywa w  Pol-
sce. Projekt zakłada 
stworzenie wyspe-
cjalizowanego ośrod-
ka o  wysokim stan-
dardzie, kształcącego 
fachowców w  zawo-
dach: dekarz, bla-
charz, cieśla. Akade-
mia będzie miejscem, 
gdzie prowadzone 
będą szkolenia zawo-
dowe, kursy na cze-
ladnika i  mistrza – 
mówi prezes Marek 
Maleszka. 

W  przypadku 
Olsztyna Centralna 
Akademia Dekarska 
współtworzy klasę 
dekarską w  Zespole 
Szkół Budowlanych. 

– Duży nacisk będziemy 
kłaść w niej na zajęcia prak-
tyczne – zapewnia prezes 
Maleszka. – Aby osiągnąć 
jak najwyższy poziom szko-
lenia młodych adeptów sztu-
ki dekarskiej, prowadzo-
na będzie ścisła współpraca 
z  wiodącymi producenta-
mi maszyn i materiałów bu-
dowlanych. Dzięki temu 
uczniowie uzyskają od osób 
na co dzień zajmujących się 
dekarstwem wiedzę nie-
zbędną w pracy zawodowej. 

Dodaje, że ukończenie 
szkoły może dać gwarancję 
zatrudnienia w  tym zawo-
dzie na długie lata oraz wy-
sokie zarobki. 

– Ze swojej strony opła-
camy uczniom praktyki. 
Osoby spoza Olsztyna bę-
dą miały zapewnione miej-
sca w  bursie szkolnej. Na 
początek otrzymają także 
wyprawki, na które składać 
się będą kaski, szelki, ubra-
nia, buty. Ta klasa pokazu-
je nowy sposób spojrzenia 
na branżę, szerzej i bardziej 
perspektywicznie. Chcemy 
stworzyć model kształcenia 
młodych osób i wprowadza-
nia ich w zawód. To wszyst-
ko są działania przemyślane 
i  profesjonalne – podkreśla 
Marek Maleszka. 

Bliższych informacji o mieszkaniach i warunkach sprzedaży można uzyskać dzwoniąc pod numer 
telefonu: 537 737 937 lub pod adresem e-mail: mieszkania@kwiatowe.olsztyn.pl.

O szczegółach wyglądu poszczególnych mieszkań na Osiedlu Kwiatowym można się 
przekonać odwiedzając stronę internetową: www.kwiatowe.olsztyn.pl. 
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Po III Kongresie Przyszłości

Przywróćmy poczucie 
sprawczości
— Wpiszcie w nawigację hasło „przyszłość”, a wyświetli się Olsztyn. Przyszłość zaczyna się już dzisiaj — tymi słowami Krzysztof Ibisz przywitał gości III Kongresu 
Przyszłości, który odbył się 6 czerwca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 2 tys. osób.

– Zmiany zachodzą 
szybko, świat ewoluuje na 
naszych oczach, a  samo-
rząd województwa jest 
w  dużej mierze inspirato-
rem i  koordynatorem tych 
zmian w  regionie – mó-
wił podczas otwarcia kon-
gresu marszałek Brzezin. 
– Traktuję to wydarzenie ja-
ko dobry wstęp do konsul-
tacji społecznych, dotyczą-
cych aktualizacji strategii 
rozwoju społeczno-gospo-
darczego naszego regionu. 
Zachęcam wszystkich do 
czynnego udziału w  tych 
konsultacjach, bo tylko we 
współpracy, z udziałem wie-
lu partnerów, i  społecznych 
i gospodarczych, postęp bę-
dzie satysfakcjonujący.

Z wykładami na kongre-
sie wystąpili, m.in. Elmar 
Brok, najdłuższy stażem po-
seł Parlamentu Europejskie-
go, Marek Prawda, były sta-
ły przedstawiciel RP przy 
Unii Europejskiej i  Margu-
łan Baimuchan, ambasador 
Kazachstanu. Były pane-
le dyskusyjne i  prezentacje. 
Poruszane tematy dotyczyły 
istotnych spraw dla regionu, 
ale można było też znaleźć 
zajęcia bardziej indywidu-
alne, nastawione na wzrost 
kompetencji osobistych. 
Goście rozmawiali o  prze-
myśle 4.0, o  środowisku 
i  zrównoważonym rozwo-
ju, o innowacjach w produk-
cji rolniczej i  wytwarzaniu 
żywności. A  także o  po-
trzebie budowania przewag 
konkurencyjnych w  opar-
ciu o  rolnictwo precyzyjne 
z wykorzystaniem potencja-
łu Warmii i Mazur i poszano-
waniem środowiska. Dysku-
towano o wsparciu młodych 
ludzi, zakładających start-
-upy, aby zatrzymać ich 
w  regionie. Specjalny panel 
był poświęcony energetyce 
komunalnej i  inteligentne-
mu magazynowaniu energii.

– Wydawać by się mo-
gło, że temat może zaintere-
sować jedynie wójta, burmi-
strza czy prezydenta miasta 
– mówił Adam Krzyśków, 
prezes Warmińsko-Mazur-
skiej Agencji Energetycz-
nej, moderator tego panelu. 

– Tymczasem temat dotyczy 
wszystkich, bo wszyscy pła-
cimy rachunki za prąd.

Europa jak szyba
Marszałek Gustaw Ma-

rek Brzezin w  swoim wy-
stąpieniu podkreślał olbrzy-
mią rolę Unii Europejskiej, 
akcesji Polski i  skali nasze-
go poparcia dla obecności 
w  jej strukturach, warto-
ści demokratycznych, prze-
strzeganych wspólnie z  in-
nymi europejskimi krajami, 
wreszcie – funduszy już 
od tylu lat inwestowanych 
w  nasz rozwój. W  podob-
nym tonie wypowiadał się 
dr Marek Prawda:

– Unia Europejska jest 
jak szyba – zauważa się ją, 
kiedy pęknie albo się po-
brudzi. Przeciętny Europej-
czyk nie myśli o niej wstając 
rano z  łóżka, ale z  efektów 
jej funkcjonowania korzy-
sta codziennie. Politycy mu-
szą dziś znaleźć odpowiedź 
na pytanie, jak opowiedzieć 
o Unii Europejskiej, żeby jej 
mieszkańcy na nowo się nią 
zainteresowali. Europa ma 
dziś wiele lepszych narzę-
dzi niż USA i  kłopoty, któ-
rych żaden kraj nie rozwiąże 
samodzielnie, choćby klimat 
czy wpływ globalnych kon-
cernów na nasze życie. Od-
gadywanie potrzeb i  szu-
kanie dobrych odpowiedzi 
na problemy – oto sens by-
cia razem – dodał dr Marek 
Prawda.

Przemysł 4.0 i sieć
Niezwykle ciekawa dys-

kusja odbyła się na temat 
przemysłu 4.0, który inte-
gruje ludzi oraz sterowa-
ne cyfrowo maszyny z  In-
ternetem i  technologiami 
informacyjnymi. Industry 
4.0 dotyczy jednak nie tyl-
ko technologii, ale też no-
wych sposobów pracy i  roli 
ludzi w  przemyśle. W  kon-
tekście procesu starzenia się 

społeczeństw, kurczącego 
się rynku pracy czy powsta-
wania nowych kompetencji, 
których nawet jeszcze nie 
potrafimy nazwać, obser-
wowanie trendów się zwy-
czajnie opłaca, także jeśli 
chodzi o  rozwiązania tech-
nologiczne.

– Nic nie przebiega dziś 
liniowo. Następne 20 lat nie 
będzie takie samo, jak po-
przednie, ale jak 200 lat – 

mówił podczas panelu „Nie-
samowita przyszłość” Yuri 
Drabent. – Naukowcy prze-
widują, że w roku 2024 wszy-
scy będziemy w  necie, a  to 
oznacza kumulację poten-
cjału intelektualnego na nie-

spotykaną dotąd skalę. Ob-
razowo mówiąc – siła, która 
wyniosła ludzi w  kosmos, 
była 120 mln razy mniej-
sza, niż ta, którą ja dziś mam 
w iPhonie.

Trzy regiony i uczelnie
Koncepcję powoła-

nia Rady Rozwoju Pol-
ski Wschodniej przedsta-
wił podczas wystąpienia 
profesor Ryszard Górec-
ki, rektor UWM. Pomysł 
zakłada wykorzystanie po-
tencjału trzech regionów 
– Warmii i Mazur oraz wo-
jewództw kujawsko-po-
morskiego i  podlaskiego 
a także sfer nauki, biznesu 
i  samorządu. W  jej skład 
mają wejść przedstawicie-
le uczelni: UWM, UMK 
i  Uniwersytetu w  Białym-
stoku oraz urzędów mar-
szałkowskich.

– Chcemy pokazać na-
szą koncepcję w  UE jako 
wzór do naśladowania dla 
innych regionów w  Polsce 
i  Europie i  wszystko wska-
zuje na to, że możemy liczyć 
na specjalne dofinansowa-
nie – mówił rektor. – Ma-
my wspólny cel – tworzenie 
lepszych warunków do życia 
dla wszystkich mieszkańców 
w  każdej fazie życia, łącz-
nie z  zapewnieniem opieki  
geriatrycznej.

O  współczesności, pro-
blemach społecznych i przy-
szłych wyzwaniach mówił 
także dziennikarz, pisarz 
i  publicysta Szymon Ho-
łownia, gość specjalny  
kongresu.

– Zostaliśmy wypłukani 
z poczucia sprawczości. Wo-
bec polityków, koncernów, 
big data człowiek czuje się 
maluczki. Tymczasem co-
dziennie 10 tys. dzieci umie-
ra z głodu, a chorych na głód 
przybywa. Jesteśmy pierw-
szym pokoleniem, które za-
cznie płacić rachunki za 
wszystko, co było wcześniej 
– dodał Szymon Hołownia.

Dziennikarz namawiał, 
że jeśli ktoś pod wpływem 
wzruszeń czy przemyśleń 
dochodzi do wniosku, że 
musi coś zrobić, niech nie 
porywa się od razu z motyką 
na słońce, tylko zacznie od 
małych kroków. Niech wy-
bierze zakres działań, który 
chciałby wesprzeć – środo-
wisko, wodę, biedne dzie-
ci, bezdomne zwierzęta. 
I  niech zleci w  swoim ban-
ku stały przelew – choćby 5 
zł tygodniowo. Tak też moż-
na wpływać na świat i  jego 
przyszłość.

Nowy przemysł integruje systemy i ludzi

Samorząd jest koordynatorem zmian – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin

Podczas kongresu wyróżniono przedsiębiorców

Dzieci interesowały się nowinkami technicznymi
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„Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 

i Mazury na lata 2014-2020

Mieszkańcy coraz chętniej odwiedzają 
tereny przy Muzeum Nowoczesności
W ciągu ostatnich kilku lat przestrzeń miejska w Olsztynie przeszła prawdziwą metamorfozę. Miasto postanowiło zagospodarować tereny, które stały odłogiem. 
Jednym z takich miejsc jest plac przy tartaku Raphaelsohnów. Do niedawna ten teren straszył wyglądem, teraz jest wizytówką miasta.

Wyremontowano pla-
żę miejską, na której wypo-
czywają nie tylko mieszkań-
cy, ale również turyści. Od 
nowa stworzono park Cen-
tralny oraz zrewitalizowano 
park Podzamcze. Powsta-
je Łynostrada, szlak rekre-
acyjno-spacerowy, którą bę-
dzie można przebyć niemal 
całe miasto wzdłuż głów-
nej rzeki Olsztyna. W  2014 
roku zabytkowy tartak Ra-
phaelsohnów odzyskał daw-
ną świetność. Mieści się 
w  nim Muzeum Nowocze-
sności. W  tym roku zosta-
ła wyremontowana pobli-
ska zajezdnia trolejbusowa. 
W  budynku powstanie sala 
wystawowa muzeum. Mia-
sto wykonało także pra-
ce rewitalizacyjne dla po-
bliskiego terenu. Zgodnie 
z  Miejskim Planem Rewita-
lizacji Olsztyna 2020 i miej-
scowym planem zagospo-
darowania przestrzennego 
zaplanowano budowę ulic 
wraz z  uzbrojeniem tere-
nu (sieciami: wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej, kana-
lizacji deszczowej, przebu-
dową sieci cieplnej i teleko-
munikacyjnej).

– Przestrzeń Olsztyna dy-
namicznie się zmienia w ostat-
nich latach – powiedział pre-
zydent Piotr Grzymowicz. 
– Dostaję wiele informacji, 
że to zmiany na lepsze. Mia-
sto pięknieje, a  mieszkań-
cy i  goście chętnie spędzają 
czas na wolnym powietrzu. 

Powstanie parku Centralne-
go było istotnym elemen-
tem przemian, jakie zachodzą 
w  Śródmieściu. To ogromna 
przestrzeń, która może być 
wykorzystywana do relaksu, 
uprawiania sportu, organiza-
cji przeróżnych imprez. Te-
raz dokładamy do tego miej-
sca kolejne elementy. Takim 
jest właśnie teren przed daw-
ną zajezdnią trolejbusową.

Stworzono tu plac na-
wiązujący wyglądem do po-
bliskiego parku Central-
nego, na którym spotkać 
można wielu olsztynian, 
którzy wybrali się na spacer 
czy po prostu przysiedli na 
ławeczce. Oglądają pobliskie 
zrewitalizowane budynki.

– W  końcu mogę tu 
przyjść i  usiąść spokojnie – 
powiedziała Monika Kowal. 
– Jest bezpiecznie i  ładnie. 
Chociaż drzewa mogłyby 
być większe, ponieważ dają 
niewiele cienia.

Podobnego zdania jest Mi-
rosław Marchwiński, emeryt.

– Olsztyn się zmienia – 
dodał Mirosław Marchwiń-
ski. – Lubię spacerować 
w okolicach Starego Miasta. 
Teren przy dawnym tartaku 
został bardzo ładnie zago-
spodarowany. Z  pewnością 
jest to jedno z bardziej spo-
kojnych miejsc w mieście.

Aż trudno uwierzyć 
w taką metamorfozę. Wcze-
śniej ten teren od lat stra-

szył przechodniów. Zalegały 
tu śmieci, a w dodatku przy-
chodzili entuzjaści mocniej-
szych trunków.

– Jeszcze niedawno ten 
obszar niekoniecznie za-
chęcał do odwiedzin, te-
raz zmienił się diametralnie 
– przyznał prezydent. – Kil-
kukrotnie wybierałem się już 
w  to miejsce, spacerowa-
łem, spędzałem czas z miesz-
kańcami. To świetna spra-
wa widzieć wielu olsztynian 
wykorzystujących tę nową 
przestrzeń do przebywania 
ze sobą, wspólnej zabawy.

Głównym założeniem 
placu jest utrzymanie droż-
ności przewidywanych cią-
gów komunikacyjnych przy 

jednoczesnym zachowaniu 
prostej i  atrakcyjnej prze-
strzeni. W  jego sercu znaj-
duje się fontanna typu dry-
-plaza. Trzy rzędy dysz 
z  podświetleniem będą da-
wały pionowe strumienie 
wodne o  różnej wysokości 
i konfiguracji. 

Przestrzeń znajdują-
ca się w  centrum placu jest 
zaprojektowana w  ten spo-
sób, aby w przyszłości moż-
na było organizować tutaj 
wszelkiego rodzaju plenero-
we wydarzenia rekreacyjne 
i kulturalne. 

– A  jednocześnie mo-
że być magnesem przycią-
gającym do pobliskiego 
Muzeum Nowoczesności, 
mieszczącym się w  tartaku 
Raphaelsohnów. Rozszerze-
nie działalności na dawną za-
jezdnię sprawi, że – nie mam 
wątpliwości – cały ten kwar-
tał będzie tętnić życiem od 
rana do późnych godzin wie-
czornych – tłumaczy Piotr 
Grzymowicz.

Na placu zamontowano 
elementy małej architektu-
ry – latarnie, ławki, krzesła, 
podesty drewniane, śmiet-
niki, kraty na drzewa, pode-
sty czy stojaki na rowery. Po-
za tym zainstalowano nowe 
oświetlenie oraz nasadzono 
zieleń.

– Największym wyzwa-
niem było usunięcie, zgod-
nie z  procedurami i  bez-
piecznie, stwierdzonych 
w  trakcie prowadzonych 

wykopów – materiałów ro-
popochodnych. Gmina po-
wyższe przeprowadziła 
i  wykonała wzorowo – wy-
jaśnia Krzysztof Śmieciński, 
dyrektor Wydziału Inwesty-
cji Miejskich.

Z uwagi na materiały ro-
popochodne termin zakoń-
czenia robót został przesu-
nięty z 31 października 2018 
roku na 30 kwietnia br.

Projekt pod nazwą „Pod-
niesienie estetyki i atrakcyj-
ności terenu stanowiącego 
otoczenie Muzeum Nowo-
czesności przy ul. Knosały 
w Olsztynie” wypełnia istnie-
jącą lukę w  infrastrukturze 
publicznej na tym obszarze, 
a dzięki bezpośredniemu są-
siedztwu z  osiedlami Śród-
mieście i Stare Miasto stano-
wi uzupełnienie ich terenów 
zielonych, jak park Central-
ny czy park Podzamcze.

Jego wartość to ponad 
6 mln zł. Dofinansowanie 
z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wy-
niosło 4 mln zł, co przekła-
da się na 85 proc.

– Takie inwestycje, jak ta 
– a także szereg zrealizowa-
nych w ostatnich miesiącach 
i  latach – pokazują, że tego 
typu działania były potrzeb-
ne. Utwierdzają mnie jedno-
cześnie w przekonaniu, że to 
dobry kierunek, jaki obrali-
śmy realizując te zadania – 
powiedział na koniec prezy-
dent Piotr Grzymowicz.
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Okulary przeciwsłoneczne: 
moda czy konieczność?
Znamy to nieprzyjemne uczucie, gdy zostajemy nie-
spodziewanie oślepieni promieniami słonecznymi 
odbitymi od tafli wody. Ten jasny błysk sprawia, że 
oczy nas bolą – mrużymy je. Tego typu zdarzenia 
mogą uszkodzić wzrok. Dlatego noszenie okularów 
przeciwsłonecznych nie jest modową fanaberią, 
a koniecznością. 

Nie ma nic gorszego dla 
oczu niż wystawienie ich na 
słońce. Łzawienie, jakie nam 
wtedy dokucza, jest reak-
cją na zbyt silne światło. To 
sygnał dla nas, że dla oczu 
sytuacja jest bardzo przy-
kra. Jeśli mimo to będziemy 
uparcie fundować obolałym 
oczom kąpiel słoneczną, to 
z  czasem możemy nabawić 
się zapalenia spojówki, a po 
latach wyjść może zaćma lub 
zwyrodnienie plamki żółtej.

Niestety niewiele pomo-
gą tanie okulary przeciwsło-
neczne z  osiedlowego skle-
pu. Co więcej, mogą nawet 
zaszkodzić. Przyciemniany 
plastik – bo tym są w  rze-
czywistości okulary za pięt-
naście złotych –  powoduje, 
że źrenica rozszerza się, bo 
dociera do niej mniej świa-
tła. W rezultacie do oka do-
staje się dużo więcej szko-
dliwego promieniowania 
ultrafioletowego niż gdyby 
oczy nie  miały żadnej osło-
ny. Szkodliwe światło pro-
sto w  rozszerzone źreni-
ce? Zapalenie rogówki lub 
uszkodzenie siatkówki mogą 
stać się pokłosiem noszenia 
ciemnego plastiku na nosie. 
To zatem ważna wiadomość, 
że lepiej w  ogóle nie mieć 
żadnych okularów prze-

ciwsłonecznych niż takie ze  
straganu. 

Wiemy, czym grozi nie-
noszenie okularów prze-
ciwsłonecznych i co się mo-
że zdarzyć, jeśli korzystamy 
z podróbek. Odróżnić ziarno 
od plew pomoże nam zaufa-
ny optyk. Okulary dostęp-
ne w salonie optycznym bę-
dą droższe niż te ze stojaka 
pod chmurką, ale będą mia-
ły niezbędne filtry chroniące 
nasz wzrok przed skutkami 
promieniowania słonecz-
nego. Filtr UV nie pozwo-
li promieniom słonecznym 
wyrządzić krzywdy naszym 
oczom, a  filtr polaryzacyj-
ny chroni oczy przed re-
fleksami od lustra wody, od 
szkła, od maski samochodu. 
Co więcej, w salonie optycz-
nym możemy wyrobić sobie 
okulary przeciwsłoneczne, 
które jednocześnie będą ko-
rygowały ewentualną wadę 
wzroku.

Zdrowie kosztuje, ale cóż 
począć? Parę prawdziwych 
okularów przeciwsłonecz-
nych dobrze by miał każdy, 
kto chce dbać o wzrok, a już 
bezwzględnie te osoby, któ-
re borykają się z  choroba-
mi oczu. W tym osoby star-
sze, bo ich wzrok potrzebuje 
szczególnej ochrony. 

Dziewczyny lubią 
brąz...
A słońce o tym wie i czule pieści je... Efektem wyśpiewanych przez Ryszarda Rynkowskiego pieszczot jest wa-
kacyjna opalenizna. Wygląda ona zdrowo i atrakcyjnie, jeśli opalamy się tak, jak trzeba. Znaczenie ma nie tylko 
to, czym się smarujemy na plaży. Dla utrzymania ładnego odcienia skóry równie ważne są zabiegi pielęgnacyj-
ne po zejściu ze słońca. 

Jedne z nas cieszą się opa-
lenizną jak z żurnala, inne już 
po kilku chwilach spędzo-
nych na słońcu mają zaczer-
wienioną i  piekącą skórę. 
Dlaczego tak jest? O  tym, 
jak wyglądamy po opalaniu, 
decyduje melanina – natu-
ralny pigment występujący 
w skórze. Niektóre z nas ma-
ją melaninę we wszystkich 
warstwach naskórka. Dzię-
ki temu cieszą się ciemniej-
szą karnacją, a z plaży scho-
dzą brązowe jak czekoladki. 
Natomiast u  osób o  jasnej 
karnacji melanina występuje 
tylko w najgłębiej położonej 
warstwie skóry. Przez to nie 
jest w  stanie odpowiednio 
skutecznie niwelować dzia-
łania promieni słonecznych. 
Dlatego osoby o  jasnej skó-
rze tak łatwo ulegają popa-
rzeniom słonecznym.

Każda kobieta może opa-
lić się na piękny, złoty kolor. 
Kluczem do sukcesu jest do-
bry krem z  filtrem. Wiele 
z nas unika takich kosmety-
ków, obawiając się, że bloku-

ją dostęp słońca, a  opalanie 
na sucho da lepszą opaleni-
znę. Jest zgoła inaczej. Dla 
brązowiejącej skóry nie ma 
nic gorszego, jak pozapal-
ne złuszczenie się naskórka. 
A tak się stanie, jeśli w trak-
cie opalania skóra będzie 
niechroniona. Słońce na-
tychmiast ją wysuszy i  lek-
ko nadpali, przez co następ-
nego dnia naskórek zacznie 
odchodzić, pozostawia-
jąc brzydkie plamy. Dlatego 
warto stosować kremy z wy-
sokimi lub średnimi filtrami. 
Unikniemy poparzenia sło-
necznego, zminimalizujemy 
ryzyko nowotworu skóry, 
a  do tego pozwolimy skó-
rze zbrązowieć w  tempie, 
w którym dobrze to zniesie. 
To pierwszy krok do utrzy-
mania opalenizny na dłużej.

Opalenizna z  czasem 
schodzi, ale można przedłu-
żyć jej żywotność. Osiągnie-
my ten efekt, jeśli będziemy 
pamiętały o  możliwie czę-
stym wystawianiu na słońce 
opalonych fragmentów cia-

ła. Nawet krótkotrwały kon-
takt opalenizny ze słońcem 
podtrzymuje stymulację 
produkcji melaniny. Dlatego 
dajmy słońcu muskać skórę 
jak najczęściej, choćby mia-
ła to być krótka chwila.

Drugim sposobem na 
piękny odcień skóry jest 
złuszczanie naskórka. Mo-
żemy kupić gotowe peelin-
gi, czyli mydła z  drobinka-
mi masującymi skórę. Jeśli 
jeszcze przed opalaniem 
usuniemy martwe komór-
ki z  wierzchniej warstwy 
naskórka, to opalenizna 
utrzyma się na skórze dłu-
żej. Peeling jest też dobrym 
rozwiązaniem po urlopie. 
Wbrew powszechnej opi-
nii nie ściera on opaleni-
zny, a  pozwala jej się uwy-
datnić. Pamiętajmy jednak, 
aby peelingu nie robić czę-
ściej niż dwa razy w  tygo-
dniu, zwłaszcza gdy mamy 
wrażliwą skórę. 

Po powrocie z plaży trze-
ba nawilżyć skórę, bo opala-
nie ją wysusza. Nawilżona 

skóra lepiej odbija światło, 
co sprawia, że wydaje się 
ładniejsza, zdrowsza, a  jej 
koloryt jest wyrównany. Nie 
osiągniemy tego efektu sa-
mym piciem wody. Skórę 
nawilżamy przede wszyst-
kim od zewnątrz, stosu-
jąc balsamy, kremy i  masła 
o  możliwie jak najnatural-
niejszym składzie.

Na koniec warto włą-
czyć do diety produkty bo-
gate w  beta-karoten, np. 
marchewki, dynie, pomido-
ry, czerwoną paprykę i bro-
kuły. W utrzymaniu opaleni-
zny pomoże też witamina E. 
Jest odpowiedzialna za od-
budowę naskórka i  do tego 
hamuje procesy starzenia się 
skóry. Tę witaminę młodo-
ści znajdziemy w  zielonych 
warzywach, kiełkach psze-
nicy, orzechach oraz ole-
jach roślinnych tłoczonych 
na zimno.

Przed wystawieniem 
ciała na słońce zróbmy pe-
eling, a  na plaży nasmaruj-
my się krem z  filtrem. Im 
mamy bledszą karnację, 
tym filtr powinien być wyż-
szy. Po urlopie pozwalajmy 
słońcu muskać naszą skórę, 
nawilżajmy ją od zewnątrz 
i  jedzmy produkty boga-
te w  beta-karoten i  witami-
nę młodości. Dzięki temu 
będziemy pięknie wyglądać 
jeszcze długo po wakacjach.
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Dzwonią, to jadę i śpiewam
Walerian Ostrowski – jeden z ulubionych i popularnych artystów stolicy Warmii i Mazur. Wokalista legendarnej olsztyńskiej grupy Banici. Jego piosenek, którymi cza-
sami potrafi wzruszyć do łez, słucha już kolejne pokolenie mieszkańców naszego miasta. Nie sposób pomylić go z kimś innym. 

Trudno jest sobie wy-
obrazić artystyczny pej-
zaż Olsztyna bez Two-
jego udziału, nie masz 
jednak warmińsko-ma-
zurskich korzeni?

Co prawda gadam tro-
chę „po naszamu”, ale nie 
jestem rodowitym War-
miakiem. Pochodzę z kre-
sów, konkretnie z  okolic 
Radunia na pograniczu 
Litwy i  Białorusi. Z  tam-
tych terenów pochodzi 
także Czesław Niemen. 
Do Olsztyna przyjecha-
łem w 1958 roku. 

Czy zawdzięczasz ko-
muś talent wokalny i za-
interesowanie muzyką?

Zdecydowanie tak. 
Przede wszystkim rodzi-
nie i  środowisku, w  któ-
rym się wychowałem. 
Moja mama od zawsze 
śpiewała, mój dziadek był 
lutnikiem i  cymbalistą. 
Chrzestny grał na akor-
deonie, harmonii i  sak-
sofonach. Oni byli moimi 
pierwszymi nauczyciela-
mi. Grywaliśmy i śpiewa-
liśmy w domu, było to coś 
w  rodzaju takiej rodzin-
nej kapeli.

Byłeś członkiem le-
gendarnej olsztyńskiej 
formacji Banici, nie był 
to jednak jedyny zespół, 
z  którym współpraco-
wałeś na początku swo-
jej kariery.

Zaczynaliśmy ok. 50 
lat temu, na scenie przy ów-
czesnym WDK (obecnie 
CEiIK) z  zespołem Vocca. 
To był mój pierwszy zespół, 
z  Leszkiem Ciurapińskim, 
Gieniem Lisowcem i  Miet-
kiem Nowakiem. To były na-
sze autorskie piosenki, które 
później śpiewaliśmy w Bani-
tach, w tym słynna „Baśka”. 
Przez Banitów przewinę-
ło się wielu muzyków, m.in. 
Paweł Abramski, Wojtek Śli-
wa czy Ryszard Szmit. Grali-
śmy polską muzykę.

W  powszechnej opinii 
Banici mieli szansę zrobić 
ogólnopolska karierę, dla-
czego tak się nie stało?

Bywaliśmy na wielu 
przeglądach. W  Elblągu był 
wtedy Festiwal Młodych 
Talentów, były tam na-
wet Czerwone Gitary. Gra-
liśmy fajnie, podobaliśmy 
się, oklaskiwano nas, dosta-
waliśmy nagrody. Kiedy do-
chodziło jednak do takich 

promocyjnych koncertów, 
gdzieś to jakoś umykało. Co 
prawda mieliśmy wspólną 
trasę z  zespołami Bemibek 
i  ABC. Nie było wtedy jed-
nak takiego powszechne-
go dostępu do studiów na-
grań, nie było menedżerów. 
Czasami potrzebny jest łut 
szczęścia, sam talent nie wy-
starczy. Poza tym była barie-
ra sprzętowa. 

Twoja wierna publicz-
ność kocha te Twoje sta-
re piosenki, nie masz cza-
sami dość śpiewania ciągle 
tych samych hitów, takich 
jak „Najpiękniejsza dziew-
czyna”, czy „O Boże, jak ja 
ją kocham”? 

Nie, nie, nie. Nawet 
ostatnio, na jakimś olsztyń-
skim festynie śpiewałem 
te piosenki z  mojej pierw-
szej płyty, ale nie ostatniej 
(śmiech). Bardzo fajnie mi 
się to śpiewało, zwłaszcza 
kiedy widziałem wzruszenie 

wśród publiczności, nie tyl-
ko tej starszej. Niektórzy na 
tych piosenkach się wycho-
wali. „Baśka” na przykład, 
jest bardzo dobrze przyjmo-
wana przez młodzież. To są 
takie piosenki, których się 
nie śpiewa do tańca. Takie 
momenty, kiedy trzeba pu-
bliczność trochę wzruszyć, 
dać jej impuls do myślenia, 
pewnego przeżycia, wspo-
mnienia. 

Swego czasu występo-
wałeś solo, tylko z gitarą.

Czasami za tym tęsk-
nię. Nawet bardzo. Ostatnio 
współpracuję z młodymi, ale 
bardzo zdolnymi muzykami. 
Przygotowuję kolejną płytę. 
Po śmierci mojego przyja-
ciela Tadzia Macheli trochę 
to się opóźniło, ale powo-
li się pozbieramy. To bę-
dą piosenki autorskie, prze-
ważnie z  tekstami Władka 
Katarzyńskiego, kilka bę-
dzie moich. Materiału mamy 

sporo. Nie chciałbym jednak 
wszystkiego zdradzać. 

Masz tak rozpoznawal-
ny tembr głosu, że nawet 
śpiewając covery, nie uda 
Ci się nikogo naśladować, 
czy parodiować.

Czasami słyszę, że mam 
podobny głos do jakiegoś 
znanego artysty. Znana pio-
senka tak się często ludziom 
kojarzy. Nie chcę nikogo na-
śladować i  parodiować. Za-
wsze staram się, żeby to była 
moja interpretacja. 

Ostatnio współpra-
cujesz z  zespołem Waler-
si. W  pewnym stopniu jest 
to taki trochę rodzinny  
zespół?

Oni wszyscy mówią do 
mnie tato. Tato, mogę wy-
pić piwo? Tato, mogę zapa-
lić papierosa? Z  reguły się 
zgadzam (śmiech). Ten ze-
spół to pomysł mojego syna 
Olka (który gra na perku-

sji), żeby razem zrobić 
taki program. Znako-
mici muzycy. Wielka 
przyjemność wspólnego  
grania.  

Czy masz jeszcze ten 
Złoty Samowar, któ-
ry zdobyłeś na Festiwa-
lu Piosenki Radzieckiej 
w Zielonej Górze?

Jasne, że go mam. Ca-
ły czas planuję, aby go 
przerobić na podręcz-
ną bimbrownię (śmiech). 
Podobno jest to bardzo 
proste. 

W  tamtych czasach 
nie było wielu możli-
wości, żeby zaistnieć na 
ogólnopolskiej estra-
dzie. Ten festiwal, to by-
ła taka furtka. W Olszty-
nie były jakieś eliminacje. 
Miejskie, powiatowe, 
wojewódzkie, kolejne 
w Inowrocławiu, i potem 
już Zielona Góra. Namó-
wili mnie do tego startu 
Wacek Kosowicz i  Woj-
tek Muchlado. Dobrali 
mi repertuar, który póź-
niej musiałem niestety  
zmienić.

Co się stało?
Wacek wybrał mi 

piosenkę „Kałakolczik”, 
ale to nie była ta popu-
larna, śpiewana m.in. 
przez Czesława Nie-
mena, ale zupełnie in-
na, chociaż też taka lu-
dowa. Na eliminacjach 
w  Inowrocławiu poja-

wił się jakiś przedstawiciel 
radzieckiego ministerstwa 
kultury, który zabronił wy-
konywania tej piosenki. 
Okazało się, że jakiś dysy-
dent, który uciekł z ZSRR, 
śpiewa tę piosenkę w  Pa-
ryżu, co obraża naród ra-
dziecki. Zmieniliśmy pio-

senkę i tak dostałem się na 
festiwal do Zielonej Góry.

Festiwal w Zielonej Gó-
rze był wtedy przepustką 
do festiwalu w  Opolu, nie 
skorzystałeś z takiej okazji?

Miałem być na XX festi-
walu w 1982 roku, ale się nie 
odbył, bo był stan wojenny. 
Miałem już nawet przygo-
towaną piosenkę „Sen mil-
czących domów”, z tekstem 
Jurka Ignaciuka. Ocenzuro-
waną, opracowaną muzycz-
nie. Po raz kolejny w  mo-
im artystycznym życiu 
stanęło coś na przeszkodzie 
(śmiech).

Chyba nie czujesz się 
jeszcze piosenkarskim 
emerytem, bo na pewno 
publiczność Ci na to nie po-
zwoli?

Czasami słyszę: panie 
Walerianie, kiedy pan się 
zestarzeje. Nie chcę się sta-
rzeć, czas niech robi swo-
je. Nie wpycham się przed 
młodych. Dopóki mnie chcą 
i  dzwonią do mnie, to jadę 
i śpiewam. Niestety już cała 
doba jest mi potrzebna, że-
by się po imprezie zregene-
rować (śmiech). 

Pozwól, że na zakończe-
nie opowiem Ci anegdotę 
z Tobą związaną.

Swego czasu spotkałem 
zaprzyjaźnioną ekipę tele-
wizyjną, która kręciła jakiś 
dokument o  Warmii i  Ma-
zurach. Kamerzysta spytał 
mnie, czy nie wiem, co to 
za facet, w  Karczmie War-
mińskiej, śpiewa piosen-
ki Krzysztofa Cugowskiego  
– dwie oktawy wyżej... 

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Zb. 
Brzozowski
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Nie chcę się starzeć, czas niech robi swoje – mówi Walerian Ostrowski
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MIESZKANIA BEZ 
KREDYTU HIPOTECZNEGO
Oferuje je Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORMORAN" w formule lokatorskiego pra-
wa do lokalu. Rozwiązanie proponowane przez Spółdzielnię jest szansą dla osób, 
którym marzy się własne mieszkanie, a które nie mają zdolności kredytowej i nie 
mogą osobiście zaciągnąć kredytu hipotecznego.
 

Warunkiem uzy-
skania prawa do lo-
kalu mieszkalnego 
jest wniesienie 30% 
planowanego kosz-
tu mieszkania i zobo-
wiązanie się do spłaty 
w  okresie 30-letnim 
kredytu zaciągnięte-
go prze Spółdzielnię 
na pokrycie pozo-
stałych 70% kosztów 
budowy danego 
mieszkania. 

Nowe Osiedle 
„Kormoran" doce-
lowo będzie pięknie 
położonym, cichym 
zespołem sześciu 
budynków przy nowej ul. 
Warmińskiej w  Dywitach 
niedaleko jeziora, z  zago-
spodarowaną przestrzenią 
rekreacyjną, placem zabaw 
wśród zieleni osiedlowej. 
Ponadto mieszkańcy osiedla 
będą mieli do dyspozycji 255 

miejsc parkingowych usytu-
owanych, podobnie jak ruch 
samochodowy, po obwodzie 
osiedla. 

Obecnie rozpoczynana 
jest realizacja dwóch budyn-
ków mieszkalnych wieloro-
dzinnych nr 5 i 6, w których 

będą po 22 mieszkania o po-
wierzchni użytkowej od 37 
do 61 m2 z planowanym za-
kończeniem robót:
– budynek nr 5 w IV kwartale 
2020 roku.
– budynek nr 6 w I kwartale 
2021 roku. 

Serdecznie zapraszamy do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej 
"KORMORAN" w Olsztynie, ul. Okulickiego 5, tel. 89 541 80 00, 

www.smkormoran.olsztyn.pl. 

Szklana pułapka
Zastanawiam się z czego się bardziej cieszyć. Z pochmurnych, deszczo-
wych dni czy ze słonecznych, gorących. Jak pada niedobrze, jak słońce 
świeci też źle. 

Przy jednym i  drugim 
staramy się gdzieś schronić, 
aby osłonić siebie przed nie-
przyjemnym działaniem wa-
runków atmosferycznych. 
Jak siedzimy w  domu czy 
w  biurze to nam wszystko 
jedno, ale gdy przemieszcza-
my się po dworze to już in-
na sytuacja. W samochodzie 
deszcz nie pada na głowę, ale 
utrudnia jazdę. Słońce nato-
miast oślepia i zamienia nasz 
pojazd w  piekarnik. Jesz-
cze gorzej jak maszeruje-
my po otwartej przestrzeni. 
Natychmiast mamy ochotę 
schronić się pod jakieś roz-
łożyste drzewo, albo skryć 
się w  cieniu domu. Jak pa-
da deszcz, to najczęściej sie-
dzimy  w  mieszkaniu, albo 
jesteśmy w  pracy. Gorzej, 
gdy lejąca się z  nieba wo-
da spotka nas, gdy idziemy 
do autobusu. Pod niebio-
sa wychwalamy pracowni-
ków MPK, którzy prawie na 
każdym przystanku posta-
wili przestronne przeszklo-
ne wiaty, pod którymi moż-
na się schronić przed ulewą. 
Za moich młodzieńczych lat 

w Olsztynie na przystankach 
stały tylko słupki ze znakiem 
A lub T. Pomysł wiat znako-
mity. 

Niestety, ktoś do koń-
ca nie pomyślał. Są momen-
ty, kiedy te stacjonarne para-
sole zamieniają się w szklane 
pułapki. Każdy wie, że prze-
ciwnością deszczu jest pra-
żące słońce. Wodę zatrzy-
muje szklany daszek, ale 
promienie, które często ma-
ją morderczą moc, przez 
szkło przenikają czasami ze 
zdwojoną mocą. Kryjemy 
się pod wiatą, a tam zamiast 
cienia, mały zgrabny piekar-
nik. Jedyną zaletą szklanego 
dachu wiaty jest to, że słoń-
ce pod nim nie opala, ale tyl-
ko praży. Nie da rady długo 
stać, chyba że suszymy mo-
kre od deszczu ubranie. Ktoś 
po prostu nie pomyślał, aby 
szkło dachu pomalować na 
ciemno.

Wszystko można popra-
wić, ale na razie większość 
wiat służy jako ochrona 
przed deszczem i  wiatrem. 
No i  oczywiście w  upalne 
dni można pod nimi suszyć 

odzież, albo piec kiełbaskę. 
Jak świeci słońce, nie zapo-
minajmy o  parasolu. Nawet 
pod wiatą się przyda. O wa-
dach wiat przypominają 
czasami wandale wybijając 
lub rysując szklane ściany, 
a gdyby tak sprejem pomalo-
wali dach? Chociaż raz ktoś 
wtedy by się o nich pozytyw-
nie wypowiedział.  

Jacek Panas

Sorry, taki 
mamy klimat
Ten cytat z pani minister Bieńkowskiej pasuje jak ulał do opisywanych 
przez Ciebie, Jacku, zagadnień. Pamiętam ze swoich dziecięcych lat, że 
temperatury w okolicach 25 stopni Celsjusza były uważane i odczuwane 
jako duże upały. 

Teraz mówi się, że 25 
stopni to... ochłodzenie. Przy 
temperaturach bliskich 40 na 

pewno tak. Znam takie oso-
by, które marzą o  takiej cie-
płocie i  uwielbiają się opa-
lać. Jak zwykle trudno jest 
wszystkim dogodzić, chociaż 
w tym przypadku nie mamy 
na to tak do końca wpływu. 
Pomijam tu kwestie związa-
ne z  działaniami powodują-
cymi ocieplenie klimatu. 

Przed słońcem i wysoką 
temperaturą możemy chro-
nić się na różne sposoby, pić 
dużo wody i  stosować od-
powiednie kremy z  filtra-
mi. Oczywiście najlepiej nie 
wychodzić z domu, ale trze-
ba przecież jakoś funkcjono-
wać. Czasami zapominamy 
o  najprostszych sposobach. 
Na przykład o  parasolkach, 
o  których wspominasz. 
One mogą chronić nie tyl-
ko przed deszczem, ale tak-
że przed prażącym słońcem. 
Dlatego w  sprzedaży moż-
na często spotkać parasol-
ki w  jasnych kolorach. Być 
może paradowanie w słońcu 
z  taką parasolkę może być 
u nas, dla niektórych obcia-

chem, ale w  wielu krajach 
jest to rzecz często spotyka-
na, tak jak słomkowe kape-

lusze z dużym rondem. No-
szą je zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni. 

Wydawałoby się, że do-
brym rozwiązaniem jest za-
instalowanie klimatyzacji 
w środkach transportu miej-
skiego. Jednak ciągłe otwie-
ranie drzwi na przystankach 
powoduje, że nie spełnia ona 
do końca swojej roli. Nie we 
wszystkich pojazdach moż-
na też uchylić okno, które 
jest chyba lepszym sposo-
bem na upały niż klimaty-
zacja. 

Wracając do główne-
go tematu, o  którym, Jac-
ku, piszesz, czyli do wiat, 
nie wyciągałbym aż tak dale-
ko idących wniosków. Pod-
stawowym zadaniem tych 
konstrukcji jest osłona pa-
sażerów przed deszczem 
i  wiatrem. Kiedyś wykony-
wano je z  blachy, tworzyw 
sztucznych i  betonu. Obec-
nie główny materiał to szkło 
hartowane i  aluminium. 
Podnosi to estetykę i  trwa-
łość wykonania. Ścianki mu-

szą być przezroczyste, aby 
było widać nadjeżdżający 
autobus. 

Nie jestem fachowcem 
od malowania szkła, ale po-
malowanie szklanego da-
chu wydaje mi się rozwiąza-
niem na krótka metę. Pod 
wpływem warunków atmos-
ferycznych, taka farba chy-
ba długo by się nie utrzymała 
i nie sądzę, aby miała wpływ 
na temperaturę wewnątrz 
wiaty. To nie jest przecież za-
mknięte pomieszczenie. Sko-
ro, jak twierdzisz, dach działa 
niczym piekarnik, jak komuś 
jest za gorąco, może stanąć 
obok. Myślę, Jacku, że tro-
chę wyolbrzymiasz problem.  

Nie wiem, czy wiesz, ale 
przezroczyste wiaty są bar-
dziej niebezpieczne dla pta-
ków. One po prostu ich nie 
widzą i wpadają na nie pod-
czas lotu. Od wielu lat or-
nitolodzy apelują, aby na 
ściankach były naklejo-
ne jakieś pasy lub podobi-
zny ptaków, jak to ma miej-
sce w  przypadku ekranów 
ochronnych wzdłuż auto-
strad i dróg szybkiego ruchu. 

Andrzej Zb. Brzozowski

rys. Zbigniew Piszczako
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Jak Pawełek historie Olsztyna poznaje
– Pawełku! Wiem, że dalej nie masz czasu, więc pozwoliłem sobie na wycieczkę na twoją działkę. – Tak zaczynał się mail, który otrzymałem od Jacka Panasa, miłośnika 
starego Olsztyna. 

– Zauważyłem, 
że po moim ostatnim 
pobycie, nikogo tam 
nie było – pisał da-
lej. – Pracy miałem 
co niemiara, bo mimo 
suszy warzywa pięk-
nie rosły, ale jeszcze 
lepiej chwasty. Zna-
komicie sprawdziło 
się moje automatycz-
ne podlewanie dział-
ki i  wilgoci na niej 
nie zabrakło. Pompka 
w rzeczce i zraszacze, 
które włączają się au-
tomatycznie, znako-
micie sprawdziły się. 
Nawet bateria jeszcze 
trzymała. Wymieni-
łem ją na nową. Lubię 
słońce, więc opala-
jąc się wyplewiłem 
grządki. Możesz spo-
kojnie z rodziną przy-
jechać i  pooddychać świe-
żym powietrzem. W domku 
zrobiłem trzy miejsca do 
spania i wstawiłem małą ku-
chenkę gazową. Jak znaj-
dziesz czas, to możesz spo-
kojnie przyjechać. Wiem, że 
masz samochód, także pro-
blemu – jak podejrzewam – 
nie będzie. A powiem ci, że 
mimo bliskości wody koma-
rów prawie nie ma. Wieczo-
rem jak przejdziesz na drugą 
stronę mostu i  zaczaisz się 
na ambonie, którą wspól-
nie z  twoim znajomym zro-
biliśmy, możesz podglą-
dać bobry. To sympatyczne 
zwierzęta. Są już również 
w Olsztynie. Między innymi 
ślady żerowania można zo-
baczyć w  okolicach rzeczki 
Kortówka, jak również nad 
brzegiem rzeki Wadąg.

Jak przyjechałem 
w latach 50. 
ubiegłego wieku 
do Olsztyna, to 
nikt o bobrach 
nie słyszał. Ja 
sam osobiście 
w tamtych czasach 
znalazłem tylko 
piżmaka. Nawet 
przyniosłem go 
do domu. Niestety 
zdechł. Nad Łyną 
w okolicach 
wiaduktów stały 
za to klatki, 
w których 
hodowano nutrie. 

Niestety, gdy rzeka w la-
tach siedemdziesiątych za-

częła stawać się ściekiem, 
hodowlę zlikwidowano. Te-
raz tam gdzie były klatki, 
jest nowy most drogowy. Ły-
na była za moich młodzień-
czych lat bardzo czysta. Na-
wet kąpałem się w  niej. 
Między innymi koło mostu 
w  ciągu ulicy Pieniężnego 
oraz tam, gdzie rozpoczy-
na się piękny przełom rzeki. 
Moi koledzy zjeżdżali nawet 
po pochylni istniejącej koło 
dawnego zamkowego mły-
na. W  średniowieczu Łyna, 
tu gdzie teraz jest park Cen-
tralny, tworzyła duże rozle-
wisko. Łowiono w nim ryby, 
a także bliżej murów obron-
nych, pobierano wodę do 
celów komunalnych, jak 
również kąpano się. W miej-
scu, gdzie Łyna wypływa-
ła z rozlewiska, istniał bród, 
przez który w  późniejszych 
latach przerzucono drew-
niany most. W  XIX wieku 
zastąpiono go mostem beto-
nowym. W 1889 roku w po-
bliżu gazowni, a  taka ist-
niała w  Olsztynie, tu gdzie 
obecnie zaczyna się nad Ły-
ną ulica Knosały, oddano do 
użytku rzeczne kąpielisko. 
Korzystano z  niego do po-
czątku lat 30. ubiegłego wie-
ku.  

W tamtych czasach, gdy 
byłem młodzieńcem, ra-
czej olsztynianie chodzili 
na plażę miejską nad jezio-
rem Ukiel, czyli Krzywym. 
To był urokliwy obiekt. Cały 
drewniany. Z letnią restaura-
cją, salą do tańców i przebie-
ralniami. Wstęp kosztował 
dorosłych dwa złote, mło-
dzież złotówkę. Początki je-
go istnienia sięgają prawdo-
podobnie 1887 roku, kiedy 
to rada miejska wykupiła 

teren nad jeziorem. Wybu-
dowano najpierw budynki 
wodociągów, potem zaczę-
ły powstawać hangary i  po-
mosty klubów wioślarskiego 
i  żeglarskiego. Kiedy splan-
towano piaszczyste wzgó-
rze nazywane Szubieniczne 
o wysokości prawie 117 me-
trów, utworzyło się malow-
nicze miejsce, gdzie w 1928 
roku uruchomiono miejską 
plażę. Dawne drewniane bu-
dynki i  pomosty rozebrano 
na początku XXI wieku i wy-
budowano obecny obiekt. 
Owszem ładny, nowocze-
sny, ale niestety dawnego 
romantycznego wystroju nie 
ma. No cóż, żyjemy w  erze 
szkła, aluminium i  kompu-
terów. 

Mało kto wie, ale pierw-
sze w  Olsztynie kąpielisko 
uruchomiono już w  1845 
roku nad jeziorem Fajfe-
rek. Dochodziło się do nie-
go obecną ulicą Królowej Ja-
dwigi. Śladu po nim nie ma, 
jak i  po jeziorze, które osu-
szono w 1882 roku.

Kolejnym popularnym 
kąpieliskiem osobnym dla 
mężczyzn i kobiet był obiekt 
nad jeziorem Długim. Zloka-
lizowany był tuż przy obec-
nej ulicy Leśnej. Na zdję-
ciu te pomosty ogrodzone 
płotem były przeznaczone 
dla pań. Dalej były pomosty 
dla panów. Była to plaża eli-
tarna mogli z niej korzystać 
tylko zamożni mieszkańcy 
oraz uczniowie pod opieką 
wychowawców. Nad Dłu-
gim było jeszcze kąpielisko 
dla wojska. Pomosty usytu-
owane były na cyplu od stro-
ny lasu, naprzeciwko obec-
nej siedziby PZW. Z  niego 
korzystali tylko żołnierze. 

Na pomostach były zainsta-
lowane specjalne wędki, do 
których przeczepiani byli 
ci, którzy chcieli się nauczyć 
pływać. Istniało ono pra-
wie do lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, gdy to je-
zioro totalnie zostało zatru-

te. Akcję ratowania zaczę-
to od zamknięcia dopływu  
wszystkich ścieków. W 1987 
rozpoczęto napowietrzanie 
i obecnie w jeziorze ponow-
nie mogą się kąpać.

Inne wojskowe kąpieli-
sko było nad jeziorem Kor-

towskim. Też był 
to obiekt zamknię-
ty, ponieważ usytu-
owano go na woj-
skowym poligonie. 
Wstęp mieli tylko 
żołnierze i ich rodzi-
ny. W latach 60. my, 
jako młodzieńcy 
mieszkający w  po-
bliżu, mogliśmy 
z  niego korzystać, 
ale tylko w  okre-
ślone dni i  godzi-
ny. Jak nie chciano 
nas wpuścić, cho-
dziliśmy ścieżkami 
przez bagna wyką-
pać się i  poskakać 
z  pomostów. Ile to 
było zabawy, jak ga-
niali nas wartowni-
cy, którzy nie znając 
terenu, często wpa-
dali po pas w bagno. 

Pozdrawiam cię, Paweł-
ku, i  całą rodzinę. Idę sko-
rzystać z kąpieli na plaży, ale 
nad jeziorem Wadąg od stro-
ny miejscowości Słupy. 

Maila od Jacka 
Panasa jak zwykle 

zredagował Pawełek.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZBWakacje w bibliotece
Przed nami dwa miesiące – wyczekane, upragnione, wypełnione beztroską zabawą, 
nowymi przyjaźniami. Wakacje to niezwykły czas, gdzie za każdym rogiem mogą 
czekać na nas fascynujące przygody. Nie zapomnijcie, że znajdziecie je również 
w osiedlowej bibliotece, a przecież każda wyprawa jest ciekawsza z książką w ręku.

Zapraszamy na letni tur-
nus po krainie literatury. Bez 
korków, tłumu, w cieniu i, co 
ważne, zupełnie za darmo. 
Razem możemy odwiedzić 
każdy zakątek na świecie bez 
ruszania się z miejsca! Jedy-
ne, co może nas ograniczyć 
to wyobraźnia. 

Jak co roku biblioteka-
rze Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Olsztynie przygo-
towali bogaty program zajęć 
i  warsztatów, aby wspólnie 
z  mieszkańcami spędzić wa-

kacyjny czas. Zachęcamy 
do wspólnego uczestnictwa 
w oferowanych spotkaniach. 
W szczególności zapraszamy 
do udziału w wydarzeniach:

• 25 lipca, godz. 17, Pra-
cownia Literacka (ul. Ro-
dziewiczówny 3) – Pra-
cownia Baśni i  Legend: 
spotkanie wspomnienio-
we wokół twórczości Marii 
Zientary-Malewskiej oraz 
odsłonięcie Galerii Jednego 
Wiersza, w  której zostanie 
zaprezentowany wybrany  

utwór poetki. Prowadzenie: 
Ewa Zdrojkowska,

• 27 lipca, godz. 17, Ulicz-
ka Sztuki (ul. Rodziewiczów-
ny) – Literacka Topografia 
Miasta: spotkanie autorskie 
z Pawłem Jaszczukiem, połą-
czone z kameralnym koncer-
tem gitarowym. Prowadze-
nie: Robert Lesiński. 

Harmonogram za-
jęć w poszczególnych fi-
liach bibliotecznych do-

stępny jest na stronie: 
www.mbp.olsztyn.pl. 

– Franek, drzwi za-
mknięte? 

– Zamknąłem. 
– Na klucz? 
– Na klucz. 

– Dwa razy obróciłeś? 
– Dwa razy. 

– Chłopaki, Franko-
wi więcej już nie po-

lewajcie, przecież my 
pijemy w namiocie!

Na prezentację przy-
chodzi sprzedawca od-

kurzaczy. Stawia od-
kurzacz na podłodze, 

podłącza do prądu 
i mówi:  

– Zjem każdy paproch, 
którego nie wciągnie to 

supernowoczesne  
urządzenie.  
Na to klient: 

– Życzę panu smacz-
nego. Od dwóch 
dni nie ma prądu.

Szaleje pożar. Małżeń-
stwo wybiega z płoną-
cego budynku. Żona 

mówi do męża: 
– Wiesz, Zdzisiu, 

po raz pierwszy od 
15 lat wychodzi-

my gdzieś razem...

Sąsiad dzwoni do są-
siada: 

– Wybacz, sąsiedzie, że 
tak późno dzwonię. Żo-

ny długo nie ma. Nie 
poszła do ciebie przy-

padkiem? 
– Moment… za-
raz zapytam…
Odkłada słu-

chawkę i pyta:
– Przyszłaś do mnie 
przypadkiem, czy 

specjalnie?

BARAN 21 III - 20 IV
Upały dają się we znaki nie tylko Tobie. Nie 
zazdrość jednak kolegom z pracy, którzy za-
miast piec się na plaży, chłodzą się w przy-
jemnym wiaterku wentylatorów. Nikt Cię nie 

wyganiał na urlop.

 BYK 21 IV - 20 V
Dobry czas na odchudzanie. Zwłaszcza port-
feli. Zaczynają się bowiem posezonowe ob-
niżki i  promocje. Zrób sobie listę rzeczy, 
które najbardziej Ci się podobają. Przeczy-

taj i wyrzuć do kosza.

 BLIŹNIĘTA 21 V - 21 VI
Za bardzo wziąłeś sobie do serca popularne 
powiedzenie, że z rodziną najlepiej wycho-
dzi się na zdjęciach. Niektóre z  nich mogą 
być czasami bardzo kosztowne. Uważaj więc 

na fotoradary.

 RAK 22 VI - 22 VII
Postaraj się tak wprowadzać w życie własne 
pomysły, aby współpracownicy uznali je za 
wspólne. Wtedy sukces będzie murowany. 
Niestety zyskami musisz się z  nimi podzie-

lić. Coś za coś.

 LEW 23 VII - 23 VIII
Twój najnowszy pomysł, to kolejny strzał 
w  dziesiątkę. Jak tak dalej pójdzie, to bę-
dziesz miał kwalifikacje na strzelca wyboro-
wego. A jak nie pójdzie? Nie martw się jed-

nak na zapas!

 PANNA 24 VIII - 23 IX
Może nadszedł w końcu czas na wakacyjną 
miłość? Musisz jednak uważać, żeby nie zro-
bił się z tego jakiś poważny związek. Chyba, 

że masz już dość aktualnego. Twój wybór.

 WAGA 24 IX - 23 X
Jeżeli myślisz, że możesz robić to co lubisz, to 
się grubo mylisz. Jeżeli jednak polubisz to, co 
lubią inni, wtedy będziesz w zgodzie ze swo-
im sumieniem, bo będziesz robił to co lubisz.

 SKORPION 24 X - 22 XI
Ponieważ szef zaczyna od Ciebie wymagać 
coraz więcej, musisz pokazać, na co Cię stać. 
Nie musi to być od razu wielkie przyjęcie, ale 
przynajmniej wystawna kolacja. Nie prze-

sadź z alkoholem.

 STRZELEC 23 XI - 21 XII
Nie przejmuj się wydarzeniami, na które 
nie masz wpływu. Jesteś tylko szeregowym 
członkiem partii, więc musisz znać swoje 
miejsce w szeregu. Jak się wychylisz, możesz 

to miejsce stracić bezpowrotnie.

 KOZIOROŻEC 22 XII - 20 I
Jeżeli brakuje Ci motywacji do działania, 
zrób sobie małą przerwę. Nie chodzi tu jed-
nak o przerwę na papierosa, a o prawdziwy 
urlop w ulubionym miejscu. Nie udawaj, że 

nie możesz żyć bez pracy.

 WODNIK 21 I - 19 II
Masz szanse przeżyć coś niesamowitego. 
Niestety, nie będzie to zależało od Ciebie, 
a  raczej od rodziny, znajomych, pracodaw-
cy, urzędników, służb mundurowych, ban-

ku, pogody, alkoholu itd.

 RYBY 20 II - 20 III
Pozbądź się w końcu idiotycznych komplek-
sów. Wtedy zakończą się wszelkie konflikty 
i nieporozumienia. Zacznij wreszcie mocniej 
i pewniej stąpać po ziemi. Sama zmiana obu-

wia niewiele tu pomoże.
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Gwarancja czy 
rękojmia?
Przedsiębiorcy prowadzący handlową działalność go-
spodarczą ponoszą odpowiedzialność wobec kupują-
cych za wady sprzedawanego przez nich towaru. 
Wynika to z  przepisów o rękojmi. Natomiast han-
dlowcowi, który uwzględni reklamację wadliwego to-
waru, przysługuje roszczenie wobec dostawców to-
waru. Taka jest kolej rzeczy.

W  sumie uprzywilejo-
wani są konsumenci, bo mo-
gą skarżyć się na złą jakość 
towaru z  tytułu gwarancji 
udzielonej przez producen-
ta, a także w oparciu o prze-
pisy o  rękojmi. W  praktyce 
oznacza to, że sprzedawca 
nie może odesłać klienta bez-
pośrednio do producenta. 
Zgłoszenie reklamacji z  ty-
tułu rękojmi jest bowiem 

niezależne od odpowiedzial-
ności producenta z  tytułu 
udzielanej przez niego gwa-
rancji. W  związku z  tym, 
gdy reklamacja jest zasadna 
i sprzedawca obniża cenę lub 
zwraca całą kwotę kupujące-
mu, to wówczas podejmuje 
się on rozliczenia z dostawcą 
towaru. Wypada zauważyć, 
iż regulacje prawne mają za 
zadanie chronić sprzedaw-

ców przed nieuzasadnio-
nym ponoszeniem kosztów 
w  wyniku uwzględnionych 
reklamacji. Nie ma ponad-
to przeciwwskazań, aby za-
sady rozliczeń pomiędzy do-
stawcą towaru a sprzedawcą 
zostały wcześniej ustalone 
w umowie. 

Sprzedawcy nie powinni 
zbyt długo czekać ze zgłasza-
niem swoich roszczeń wy-
nikających z  obniżenia ce-
ny lub zwrotem pieniędzy 
za towar. Wynika to z  fak-

tu, że termin przedawnienia 
owych roszczeń jest krótki 
i wynosi 6 miesięcy. Liczy się 
go od dnia poniesienia kosz-
tów przez sprzedawcę. 

Wszystkie te sprawy sta-
nowią pewne zależności, 
które dotyczą producentów, 
dostawców, handlowców 
i  konsumentów. W  sumie 
jednak tych ostatnich mało 
powinno to obchodzić. Tak 
mówi prawo, a  w  praktyce 
niekiedy bywa różnie.

Praca na skwarze 
i w duchocie
Za nami pierwsze upały, a nie wykluczone, że również 
kolejne jeszcze nadejdą. Skwar i duchota utrudniają 
pracę na wielu stanowiskach. 

Wysokie temperatury to 
jednak nie pretekst do prze-
rwania pracy, a  jedynie po-
wód do podjęcia stosow-
nych decyzji i  zapewnienia 
pracownikom dogodnych 
warunków pracy. Między 
innymi dlatego w  upalne 
dni robotnicy leśni pracę 
w  młodnikach i  na zrębach 
rozpoczynają skoro świt – 
o  4, by w  południe wracać 
do domu.

W  podobny sposób go-
dziny pracy można mody-
fikować tam, gdzie to jest 
możliwe. W  zamkniętym 

pomieszczeniu wybawie-
niem jest klimatyzacja i wen-
tylatory.

Jeśli na otwartej prze-
strzeni temperatura po-
wietrza przekracza 25°C, 
a  w  pomieszczeniach 28°C, 
pracodawca zobowiąza-
ny jest zapewnić przez ca-
ły czas w wystarczającej ilo-
ści napoje chłodzące – wodę 
mineralną, soki itp. Kodeks 
pracy stanowi, że nie moż-
na limitować napojów, nie 
można za nie pobierać opła-
ty, nie można też za nie wy-
płacać ekwiwalentu.

Choroba podczas 
wypoczynku za granicą
Przed wyjazdem na zagraniczny urlop wypada się 
ubezpieczyć. W pewnym stopniu czynią to organiza-
torzy wycieczek i wczasów. Warto jednak wyrobić też 
kartę EKUZ, dzięki której w krajach UE skorzystamy 
z opieki zdrowotnej.

EKUZ, czyli Europejska 
Karta Ubezpieczenia Zdro-
wotnego, jest potrzebna po 

to, by za granicami korzystać 
z  pomocy miejscowej służ-
by zdrowia. Ten dokument 

jest honorowany w  krajach 
UE, a  ponadto w  Norwe-
gii, Szwajcarii i Islandii. Ma-
jąc taki dokument może-
my udać się do miejscowej 
państwowej placówki zdro-
wotnej. Pamiętać wypada, 
że karta ta działa jedynie 
w  przypadkach nagłych za-
chorowań. Nie da się nią le-
czyć chorób przewlekłych. 
Nie działa też w  gabinetach 
i  szpitalach prywatnych. 
Karta EKUZ jest bez zdjęcia, 
więc trzeba też mieć przy so-
bie dokument z fotografią. 

W  różnych państwach 
obowiązują różne szczegó-
łowe zasady, a  karta EKUZ 
gwarantuje leczenie na za-
sadach przyjętych w  danym 
kraju. Jeśli zatem jakiś zabieg 
jest tam płatny, płacimy rów-
nież i my. O ile w Polsce ra-
townictwo górskie jest bez-
płatne, to np. na Słowacji za 
pomoc w  górach wystawia-
ją rachunek. Jeśli zdarzy się 
groźniejszy wypadek i  cho-
rego trzeba transportować 
do kraju, to potrzebne jest 
posiadanie dodatkowej po-

lisy ubezpieczeniowej. Gdy 
udajemy się na wycieczkę 
zbiorową, zwykle mamy ta-
ką polisę wykupioną, ale 
wypada sprawdzić na jaką 
sumę ona opiewa i  co gwa-
rantuje. Zawsze można się 
doubezpieczyć. Koszt zwy-
kle nie przekracza kilkudzie-
sięciu złotych na osobę. Na-
tomiast podróżny, który nie 
ma takiej dodatkowej polisy, 
za leczenie w  dalekim kra-
ju lub transport do Polski 
może zapłacić nawet kilka-
set tysięcy złotych. Wypada 
wiedzieć, że karta EKUZ nie 
działa w państwach pozaeu-
ropejskich, takich jak Tune-
zja, Egipt lub Turcja oraz na 
pobliskiej Białorusi, Rosji 
i Ukrainie.  

Wniosek o  kartę EKUZ 
można wysłać mailem lub 
złożyć osobiście w placówce 
NFZ. Karta jest bezpłatna. 
Ważna jest tylko pół roku. 
Zatem zeszłoroczną trze-
ba wymienić na nową. Tyl-
ko emeryci mają kartę waż-
ną aż 5 lat. 

Mandat – zimą za 
nagrzewanie, latem 
za chłodzenie
Samochód będący na postoju nie może mieć urucho-
mionego silnika. Przepisy – ze zrozumiałych wzglę-
dów – zabraniają używania pojazdu w sposób powo-
dujący nadmierną emisję spalin lub wywołujący 
nadmierny hałas. 

Szczególnie surowo trak-
towane jest pozostawianie 
samochodu z  pracującym 
silnikiem podczas postoju 
na obszarze zabudowanym. 
Również zabronione jest od-
dalanie się od pojazdu, który 
ma uruchomiony silnik.

Wszystkie te przepisy 
bardzo często łamane są zi-
mą, gdy kierowcy odśnieża-
ją samochody i jednocześnie 

dogrzewają je. Takie zacho-
wanie zawsze może skoń-
czyć się mandatem. 

Mandat należy się rów-
nież kierowcy, który latem 
podczas upałów, przed wy-
ruszeniem w  trasę włączy 
klimatyzację po to, by schło-
dzić samochód. Klimaty-
zacja nie zacznie bowiem 
działać bez uruchomienia 
silnika. 

Stronę opracował: MR



“Nowe Życie Olsztyna” nr 12 (255) 2019 15SPORT

Kalejdoskop sportowy
Piłkarze Warmii Olsztyn 

awansowali do IV ligi. W gru-
pie drugiej klasy okręgowej 
okazali się bezkonkurencyjni. 
Drugich w  tabeli Błękitnych 
Orneta wyprzedzili o dziewięć 
punktów. W  ostatnim ligo-
wym meczu olsztynianie zre-
misowali z trzecią drużyną ligi 
Huraganem II Morąg 2:2. Na-
leży dodać, że te dwie bramki 
zdecydowały o  tym, że War-
mia zakończyła ligowe zmaga-
nia wbijając rywalom w sumie 
101 bramek! Niestety druga 
olsztyńska ekipa – FC Dajt-
ki zakończyła rozgrywki na 
przedostatnim miejscu i poże-
gnała się z ligą okręgową.

Jedną z  największych 
imprez sportowych w  na-
szym województwie będą 
mistrzostwa Europy w  pla-
żowej piłce ręcznej. Gospo-
darzem zawodów będą Sta-
re Jabłonki. W dniach 27-30 
czerwca będą rywalizowa-
li juniorzy, zaś od 2 lipca 
zmagania rozpoczną senio-
rzy. W rywalizacji seniorów 
tytułu wicemistrzowskiego 

będą broniły Polki, których 
rywalkami w  grupie będą 
ekipy Francji, Cypru, Por-
tugalii i  Węgier. Mężczyź-
ni prowadzeni przez trenera 
Jarosława Knopika (Warmia 
Energa Olsztyn) powalczą 
o  pierwsze w  historii wyj-
ście z  grupy eliminacyjnej. 
Ich rywalami będą drużyny 
Szwecji, Węgier, Czarnogó-
ry i Francji.

Siatkarski klub Fener-
bahce Stambuł przedłużył na 
kolejny sezon kontrakt z tre-
nerem Mariuszem Sordylem 
(były zawodnik i trener AZS 
Olsztyn). Polski szkolenio-
wiec rozpoczął pracę w tym 
klubie w listopadzie ubiegłe-
go roku. Efektem tej współ-
pracy było zdobycie przez 
drużynę mistrzostwa i  Pu-
charu Turcji.

W  nowym sezonie siat-
karskiej PlusLigi do fazy 
play-off przystąpi osiem, 
a  nie jak dotąd sześć ekip. 
Przegrani będą rywalizowa-
li o miejsca 5-8, zaś wygrani 

o medale mistrzostw Polski. 
Warto wspomnieć o siatkar-
skich transferach. Byli za-
wodnicy olsztyńskiego ze-
społu Belg Bram van den 
Dries i Piotr Lipiński podpi-
sali kontrakty z nowymi klu-
bami. Ten pierwszy trafił do 
Onico Warszawa, zaś drugi 
do Chemika Bydgoszcz.

W ostatnim meczu II ligi 
piłkarskiej kobiet AS Stomil 
Olsztyn zremisował z  Ty-
grysem Huta Mińska 2:2. 
Olsztynianki ostatecznie za-
jęły czwarte miejsce na dwa-
naście zespołów biorących 
udział w rozgrywkach.

IRON

Tenis na piachu
Do gier na piasku zdążyliśmy się przyzwyczaić. Jednak tenis w tej formie jest zu-
pełną nowością.

Ta dyscyplina jest już 
popularna w  wielu krajach, 
a od niedawna zyskuje coraz 
większą popularność w Pol-
sce. Jest podobna do tenisa 
tylko, że gra się na piachu. 
Siatka jest zawieszona na 
wysokości 170 cm, wymia-
ry boiska są zbliżone do te-
go jak w siatkówce plażowej. 
Gra polega na przebijaniu 

piłeczki tylko z woleja. Każ-
dy upadek piłeczki na piasek 
jest punktowany podobnie 
jak w  tradycyjnym tenisie. 
Różnicą jest to, że przy sta-
nie 40:40 nie gra się na prze-
wagi. Decyduje jedno dobre 
zagranie.

O  tym jak wygląda ta 
dyscyplina mogli się prze-
konać olsztynianie. Otóż na 
boiskach zlokalizowanych 
w  Centrum-Rekreacyjno 
Sportowym „Ukiel” roze-
grano I  Turniej Tenisa Pla-
żowego/ITF Beach Tennis. 
Udział w  nim wzięło kilku-

dziesięciu zawodników z kil-
kunastu krajów m.in. z Nie-
miec, Portugalii, Słowacji 
czy Włoch. Rywalizowano 
w  dwóch kategoriach wie-
kowych – juniorów i  senio-
rów. W  najbardziej presti-
żowej rywalizacji seniorów 
wśród mężczyzn najlepszy-
mi okazali się Marco Ma-
strantonini i  Aldo Castore 
z Włoch. Wśród kobiet naj-
lepszymi okazały się nasze 
rodaczki Aleksandra Adam-
ska i Sylwia Mikołajczuk.

IRON

Stomil wznawia 
treningi
Piłkarzom pierwszoligowego Stomilu kończą się urlopy. Od 24 czerwca zawodnicy 
wznawiają przygotowania do nowego sezonu.

Pierwszy ligo-
wy mecz olszty-
nianie rozegrają 27 
lipca. Tak więc cza-
su na przygotowa-
nia nie zostało zbyt 
wiele. Sympatyków 
drużyny interesuje 
skład kadry z  jaką 
ekipa rozpocznie li-
gowe zmagania. Na 
razie trener Piotr 
Zajączkowski ze 
sztabem szkolenio-
wym nie chcą zdra-
dzać szczegółów. 
Wiadomo, że kilku 
zawodników pod-
pisało nowe kon-
trakty. Jednym 
z  nich jest Wiktor 
Biedrzycki. Poprzedni sezon 
spędził on najpierw w  Gór-

niku Zabrze, a potem w Wi-
grach Suwałki. Kolejnym za-

wodnikiem, który 
wraca do Olszty-
na jest Artur Sie-
maszko. Młody 
napastnik spędził 
w  klubie sezon 
2017/2018. W ko-
lejnym reprezen-
tował barwy GKS 
Tychy. Siemasz-
ko podpisał rocz-
ną umowę. Z  ko-
lei kontraktem na 
dwa lata z  opcją 
przedłużenia ze 
Stomilem związał 
się młody obroń-
ca Jakub Mosa-
kowski.

IRON
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Przejechałem 3780 km w 60 godzin
Marek Bladowski jest dr. nauk medycznych. Ukończył stomatologię. Jak sam przyznaje, ma kilka pasji (w tym pracę), ale postanowiłem porozmawiać z nim o dwóch 
z nich: podróżach i motocyklach. Uwielbia zwiedzać świat – odwiedził kraje na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą. Z kolei jazda na motocyklu jest dla niego 
rodzajem terapii. Chętnie łączy jedno z drugim.

Ma pan kilka pasji. Któ-
ra była tą pierwszą?

Na motocyklu jeżdżę od 
dziecka. Po raz pierwszy oj-
ciec posadził mnie na DKW, 
gdy miałem cztery lata. Póź-
niej jeździłem na motoro-
werze i skuterze Lambretta. 
Prawo jazdy mam od 1971 
roku, czyli trochę już lat mi-
nęło. Oczywiście miałem 
różne motocykle. Systema-
tycznie jeżdżę od połowy lat 
2000, bo wcześniej mieszka-
łem w różnych krajach i nie 
zawsze miałem możliwość 
podróżowania motocyklem.

A co z podróżami?
Dzieciństwo i  młodość 

spędziłem jeszcze w  cza-
sach socjalizmu, gdzie nie 
można było tak łatwo wy-
jeżdżać i  rozwijać swoich 
zainteresowań podróżni-
czych, chociaż ja zawsze 
chciałem być w  trasie, od 
najmłodszych lat. Tą pa-
sję rozwinęła we mnie bab-
cia, która bardzo dużo jeź-
dziła po świecie, jeszcze 
przed wojną. W  1939 roku 
była zesłana w  głąb Związ-
ku Radzieckiego, a  później 
szła z Armią Andersa przez 

Azję, Bliski Wschód i Afry-
kę. Właśnie ona w  latach 
50. i 60. wychowywała mnie 
i  mojego brata, ponieważ 
rodzice byli zajęci pracą, 
przez cały czas będąc na do-
robku. Ona nam pokazywa-
ła kraje w atlasie. Najpierw 
podróżowałem palcem po 
mapie (śmiech), a  później, 
będąc już na studiach w cza-
sach gierkowskich, inten-
sywnie jeździłem po świe-
cie, emigrowałem, nie było 
mnie w  Polsce prawie 15 

lat. Mieszkałem i  pracowa-
łem w  kilku krajach i  przy 
okazji łączyłem to ze zwie-
dzaniem. Chcąc naprawdę 
poznać kraj, trzeba w  nim 
przez jakiś czas mieszkać.

Czy pamięta pan swo-
je pierwsze podróże moto-
cyklem?

Po raz pierwszy na dalszy 
dystans wybrałem się mo-
torowerem marki Komar. 
Miałem wtedy 14 lat. Poje-
chałem do ciotki – z  Białe-

gostoku do Lublina. Była to 
pierwsza poważna podróż. 
Na dobre moje przejażdżki 
motocyklem rozpoczęły się 
po studiach, gdy już miesz-
kałem w  Australii. Wtedy 
pobiłem taki mały rekord. 
Jechałem praktycznie non 
stop z Perth w Australii Za-
chodniej do Adelaide w Au-
stralii Południowej – to jest 
2700 km. Tylko tankowanie 
i  chwilowe postoje, ale by-
łem wtedy o wiele młodszy.

A  jeżeli chodzi o  inne 
długie trasy?

Z  kolegą lekarzem psy-
chiatrą przejechaliśmy 
w Europie praktycznie non-
-stop w ciągu 60 godzin od-
cinek z  Olsztyna do Gi-
braltaru. To jest 3780 km. 
Jechaliśmy cały czas auto-
stradami na pełnej szybko-
ści, jedynie z  kilkugodzinną 
przerwą we Francji. Następ-
nie z  Malagi popłynęliśmy 
do Maroka. Tam spotkali-
śmy się ze znajomymi i prze-
jechaliśmy trasę dookoła 
Maroka. W Afryce jeździłem 
na Route 62 (RPA) z Kapsz-
tadu przez Port Elizabeth do 
Durbanu, to jest jakieś 1500 
km. Robiliśmy także częste 
wypady w  samej Europie, 
np. pojechaliśmy na herba-
tę do Edirne (Turcja) i z po-
wrotem. 

A   pan to łączy z  pracą 
zawodową?

Staram się łączyć wy-
jazdy służbowe z  turysty-
ką. Z  kolegą jeździmy na 
kongresy dentystyczne kil-
ka razy w roku. Przy okazji 
odwiedzamy inne państwa. 
W tym roku byliśmy zawo-
dowo w  Dubaju, Singapu-
rze i Japonii. Z Dubaju po-
jechaliśmy na jeden dzień 
do Omanu na obiad i z po-
wrotem. A z Singapuru uda-
liśmy się do Brunei – to jest 
taki niewielki sułtanat wbi-

ty między dwie prowincje 
Malezji na wyspie Borneo. 
A  w  międzyczasie odwie-
dziliśmy Kambodżę.

Skąd pan bierze na to 
czas?

Jak już pracuję, to pracu-
ję, a  jak wyjeżdżam, to wy-
jeżdżam. Jazda motocyklem 
jest dla mnie rodzajem te-
rapii. Po prostu odpoczy-
wam, relaksuję się. Jak teraz 
jest lato, to wstaję o 4, jeżdżę 
dwie godziny, pracuję ok. 
10 godzin, a  później jedzie-
my z  kolegą na kolację, np. 
do Gdańska czy Pasłęka. Na 
szczęście w  maju i  czerwcu 
dni są długie. Nie lubię jeź-
dzić w nocy. 

Ma pan dużą wiedzę 
na temat krajów, które  
odwiedza.

Może nie wszystkich, 
ale większą bądź mniejszą 
mam, bo to jest w sferze mo-
ich zainteresowań. Wszyst-
ko to, co jest w przewodni-
kach, staramy się traktować 
jako obowiązkowe do zoba-
czenia, np. Tadż Mahal w In-
diach. Ale całe życie kraju to-
czy się poza przewodnikami 
turystycznymi. Znam takich 
podróżników, którzy w ogó-
le nie korzystają z przewod-
ników – nie jeżdżą do tych 
opisanych atrakcji.

Utrzymuje pan kontak-
ty z ludźmi poznanymi po-
za Polską?

Utrzymuję z  tymi, któ-
rych poznałem w  pracy za 
granicą lub podczas podró-
ży. Jestem aktywny na wie-
lu forach podróżniczych 
i  motocyklowych. Każ-
dy tam opowiada o swoich 
doświadczeniach i  z  tego 
też czerpię wiedzę. Teraz 
koledzy są w  Rumunii na 
Trasie Transfogarskiej, 
gdzie o dziwo w czerwcu są 
jeszcze zaspy śnieżne. Jest 
też ostrzeżenie, że do lip-
ca trasa będzie zamknię-
ta. W Polsce nikt oficjalnie 
tego nie podał do wiado-
mości. Ludzie jadą i  oka-
zuje się, że nie mogą wje-
chać na najciekawszą drogę  
w Karpatach.

A  może pan opowie-
dzieć ciekawą historię  
z podróży?

Wracamy z  Madagaska-
ru do Paryża największym 
pasażerskim samolotem 
świata A380. Jesteśmy po 
ok. 11 godzinach lotu. Pilot 
podchodzi do lądowania na 
lotnisku de Gaulle’a, widzę 
już środek pasa, a ta maszy-

na jeszcze nie jest posadzo-
na. Nie wyhamował, dlatego 
ponownie ją poderwał i  za-
toczyliśmy koło aż do oko-
lic Lyonu. Znowu podcho-
dzi do lądowania. Widzę, że 
i tym razem się nie uda i zno-
wu ją podrywa. Tym razem 
jesteśmy w  powietrzu 2,5 
godziny, bo musieli, jak są-
dzę, uzyskać korytarz lot-
niczy. Dopiero za trzecim 
razem wylądowaliśmy. Cie-
kawe było zachowanie zało-
gi. Nikt się nie odezwał. Była 
cisza. Zawsze patrzę na za-
chowanie stewardess. Sie-
działy blade zapięte pasami. 
Nawet nikt nas nie przepro-
sił. Nic. Cisza.

Inna historia. Byłem na 
lotnisku O’Hare w  Chica-
go. Poleciałem tam z  cór-
ką w  2009 roku, aby prze-
jechać słynną Route 66. Na 
lotnisku spotkałem Polkę, 
starszą kobietę po 70., która 
przyleciała na bierzmowa-
nie wnuczki. Oficer emigra-
cyjny nie chciał jej wpu-
ścić, bo chociaż miała wizę, 
ale będąc w  Stanach 17 lat 
wcześniej została miesiąc 
dłużej niż wynosi termin 
wizy. Nie mówiła po angiel-
sku. Podjąłem się tłumacze-
nia i  mówię funkcjonariu-
szom, że to starsza kobieta, 
która nie zagraża bezpie-
czeństwu kraju. Prosiłem, 
błagałem, mówiłem, że to 
dla nas bardzo ważne świę-
to kościelne. Ale nie było 
z  nimi rozmowy. Nie wpu-
ścili jej.

Co wyjazd to jakaś  
przygoda.

W  Hong Kongu kolega 
zapomniał z taksówki wziąć 
plecak, gdzie miał wszyst-
ko: dokumenty, pienią-
dze i  laptopa. W  hotelu zo-
stawiłem telefon do siebie, 
na wypadek gdyby ktoś się 
zgłosił i  poszliśmy na poli-
cję. Okazało się, że do tak-
sówki wsiadła chińska lekar-
ka, która zorientowała się, 
że w samochodzie jest czyjś 
plecak. Zajechali do hote-
lu. Stamtąd zadzwoniła re-
cepcjonistka, i tak to dowie-
działem się, że taksówkarz 
na mnie poczeka. Podzięko-
waliśmy i  zapłaciliśmy mu. 
Za to np. w Turcji 40 lat te-
mu ukradli mi wszystkie pie-
niądze, które miałem na po-
byt. I  tak skończył się mój 
wyjazd, musiałem wracać do 
domu autostopem.

Cezary Kapłon

Doktor Marek Bladowski odwiedził niemal wszystkie kontynenty. Tutaj pokonuje Grossglockner-
Hochalpenstrasse w Alpach austriackich


