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Ukiel Rugby 
Beach Cup 2019

Zapraszamy mieszkań-
ców Olsztyna 20 i  21 lip-
ca od 10 na cykliczny tur-
niej rugby na plaży. Tradycję 
rozpoczął klub Rugby Team 
Olsztyn, od paru lat dołączył 
Warmińsko-Mazurski Okrę-
gowy Związek Rugby. Obec-
nie wspólnie z  CRS Ukiel 
i  OSiR organizują widowi-
skowy turniej rugby na plaży 
z udziałem drużyn z zagrani-
cy i  Polski. Na olsztyńskiej 
plaży nr 2 CRS Ukiel pre-
zentują się drużyny męskie 
i żeńskie. 

W  tym roku wystąpi pe-
łen skład z  Warmii i  Mazur: 
kobiet Girls RTO, seniorów 

Rugby Team Olsztyn, Jurand 
RT Szczytno, ALL Camo RT 
Giżycko i RT Elbląg. Na plaży 
zagoszczą mistrzynie Polski 
Biało Zielone Ladies Gdańsk 
czy Juvenia Kraków – Smo-
czyce z Krakowa, Legia War-
szawa Rugby Kobiet. Męskie 
zespoły to Mistrzowie Polski 
Lechia Gdańsk, Rugby Biały-
stok, Czarni Pruszcz Gdań-
ski czy zespoły z Litwy, Rosji 
i  Francji. W  sumie zapowia-
da się, że wystartuje osiem-
naście zespołów, ok. 200 za-
wodniczek i zawodników.  

Turniej rugby odbędzie 
się pod patronatem prezy-
denta Olsztyna. 

Podróż leciwym 
pociągiem

Do Olsztyna przyjechał 
zabytkowy pociąg z wagona-
mi pasażerskimi z lat 70-tych 
XX wieku oraz z  Warsem, 
ciągnięty przez równie le-
ciwy parowóz PT 47. Jest 
to nawiązanie do czasów, 
w  których parowozy kró-
lowały na szlakach kolejo-
wych. Wywołało to zrozu-
miałe zainteresowanie. 

Do Olsztyna Główne-
go zabytkowy skład dotarł 
w niedzielę, 14 lipca o 22.17. 
O  tej godzinie w  tamtych 
czasach zwykle docierał do 

stolicy Warmii i  Mazur po-
spieszny pociąg Kormoran 
prosto z  Warszawy Gdań-
skiej.

W  pierwszą podróż nad 
Wielkie Jeziora Mazurskie 
pociąg retro na trasę Olszyn 
– Giżycko – Olsztyn udał się 
w poniedziałek o 8.22. Kolej-
ne podróże zaplanowano do 
Mrągowa i Szczytna. Na za-
kończenia nostalgicznej po-
dróży po Warmii i Mazurach 
pociąg wyruszy z  Olsztyna 
Głównego w  kierunku To-
runia.

W Olsztynie testują 
tramwaj dla Boliwii

Nocą na torowisku Olsz-
tyna można spotkać nie-

codzienny tramwaj. Je-
den z  producentów testuje 
w  Olsztynie tramwaj Mete-
lica, który ma trafić do boli-
wijskiego miasta Cochabam-
ba.

Tramwaj jest już w Olsz-
tynie. Zanim przyjechał do 
zajezdni przy ul. Towaro-
wej, stał na parkingu przy 
drodze wylotowej z  miasta 

w  kierunku Warszawy. Ze 
względu na wielogabaryto-
wy ładunek, tramwaj trans-
portowano nocą.

Pojazd nie będzie jednak 
woził pasażerów, a  spotkać 
go będzie można tylko nocą. 

– Wszystkie testowe jaz-
dy, a  potrwają do połowy 
sierpnia, będą się odbywały 
w nocy – mówi Cezary Stan-
kiewicz, rzecznik prasowy 
MPK w Olsztynie. – Nieste-
ty bez pasażerów. Tramwaj 
będą prowadzić pracowni-
cy MPK Olsztyn. Wszelkie 
koszty związane z  testami 
pokrywa Stadler, producent 
tramwaju.

Pojazd przeznaczony dla 
boliwijskiej Cochabamby, ze 
standardowym rozstawem 
kół 1435 mm, ma trzy człony, 
długość ok. 33 m i szerokość 
2,5 m. I to właśnie ze wzglę-
du na ten ostatni parametr 
zdecydowano się na testy 
właśnie w  Olsztynie. Olsz-
tyn został wybrany nieprzy-
padkowo. Tylko w  naszym 
mieście jest odpowiednia in-
frastruktura pozwalająca na 
testy i sprawdzenie w ruchu 
nowego produktu.

Do Olsztyna testo-
wany tramwaj przyjechał  
z Białorusi.

Oficjalne 
przejęcie Stomilu

Inwestorem jest Michał 
Brański, współwłaściciel 
i wiceprezes Wirtualnej Pol-
ski. Rozmowy trwały przez 
kilka ostatnich miesięcy. 
Radni na poniedziałkowej 
sesji oficjalnie zaakceptowali 
sprzedaż akcji inwestorowi.

Na przełomie lutego 
i marca Brański udzielił klu-
bowi pożyczek w  wysoko-
ści 600 tys. zł. W  kwietniu 
doszło do spotkania inwe-
stora z  radnymi, na którym 
przedstawił założenia do-
tyczące kupna Stomilu. Jak 
relacjonowali radni, Brań-
ski chciał na początek prze-
jąć 85 proc. akcji klubu, a po-
tem sprzedać część innym 
inwestorom, zachowując 50 
proc. kapitału. Warunkiem 
ma być wcześniejsza spłata 
przez Stomil zadłużenia po-
wstałego do końca lutego 
br., a także przekazanie klu-
bowi z budżetu miasta po 2 
mln zł w br. i przez dwa ko-
lejne lata.

W  sobotę (13 lipca) 
do stołu ponownie usiadły 

wszystkie strony toczących 
się rozmów. Ale już po to, by 
je sfinalizować. 

– Zgodnie z  wcześniej-
szymi zapowiedziami zosta-
ło podpisane porozumienie 
pomiędzy dotychczasowy-
mi akcjonariuszami spółki 
Stomil S.A. a  nowym inwe-
storem strategicznym – ko-
mentuje prezydent Piotr 
Grzymowicz. – Pozwoli ono 
na sprzedaż akcji spółki bę-
dących w  posiadaniu gmi-
ny Olsztyn spółce należą-
cej do Michała Brańskiego. 
Dokument dookreślił wa-
runki przystąpienia nowe-
go inwestora do spółki oraz 
dalsze zaangażowanie gmi-
ny w rozwój klubu. Sprzedaż 
akcji spółki została zatwier-
dzona przez radę miasta, 
która zebrała się w  tym ce-
lu na nadzwyczajnej sesji 
w poniedziałek, 15 lipca. Za 
sprzedażą akcji głosowało 16 
radnych, a  czterech wstrzy-
mało się od głosu.
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Nunczako kontra scyzoryk
Co prawda opisane poniżej zdarzenie miało miejsce w pobliżu Ostródy, ale to sąd w Olsztynie wydał wyrok uniewinniający zabójcę syna wojewódzkiego 
prominenta.

Tragiczna w  skutkach 
historia rozegrała się mię-
dzy dwoma rówieśniakami, 
z  których jeden był przy-
kładnym harcerzem z  iław-
skiej szkoły średniej, a drugi 
– dorabiającym na budowie 
chłopakiem po podstawów-
ce, mieszkającym w pobliżu 
Samborowa. Do tej właśnie 
dużej wsi w listopadzie 1978 
roku dotarł rajd pieszy z Iła-
wy, a harcerze po wieczorni-
cy zanocowali w miejscowej 
szkole. Kilku z  nich wypi-
ło wódkę z  nauczycielem, 
nabierając animuszu, który 
dwóch z  nich skierował na 
wiejską zabawę. Nie chcie-
li jednak kupić biletów i nie 
zostali wpuszczeni do świe-
tlicy. Nawet, a  zwłaszcza 
wtedy, gdy 18-letni Leszek 
zaczął wymachiwać – prak-
tycznie jeszcze nieznaną 

w  Polsce – bronią w  posta-
ci dwóch związanych ze so-
bą drewnianych pałek, czyli 
nunczako. Harcerze odeszli 
z  kwitkiem, zaczepiając po 
drodze miejscową młodzież, 
ale zostali powstrzymani 
przez koleżankę. 

Kiedy drugi raz wyszli 
ze szkoły, było już po półno-
cy i zgodnie z wiejskim zwy-

czajem mogli wejść na zaba-
wę bez biletów. W pewnym 
momencie Leszek wyszedł 
ze świetlicy na dwór, gdzie 
natknął się na młodszego 
o  rok Romana. Z  nieznane-
go powodu zaczął nacierać 
na niego wymachując nun-
czako, a gdy Romek cofając 
się potknął o  metalowy ko-
łek, Leszek zdzielił go pał-

kami przez ramię. Uderzony 
wywrócił się, ale podnosząc 
się z  ziemi wyjął z  kiesze-
ni składany scyzoryk i  co-
fając się ostrzegał, że może 
przeciwnika zranić. Leszek 
chciał go ponownie uderzyć 
i wtedy nadział się na ostrze 
scyzoryka, który przebił mu 
krtań, przechodząc przez 
przełyk i  tchawicę. W  wy-
niku czego nastąpił zgon, co 
stwierdził przybyły wkrótce 
lekarz. 

Sprawa stała się 
głośna, jako że ojcem 
ofiary był ważny 
dyrektor iławskiego 
zakładu, wkrótce 
najważniejszy 
prominent 
w regionie. 

Prokurator zarzucił 
siedemnastolatkowi, że 
świadomie popełnił za-
bójstwo, bo już otwierając 
scyzoryk o  10-centyme-
trowym ostrzu mógł prze-
widzieć skutki zagrożenia. 
Psychiatrzy orzekli u  nie-
go zwykłe upojenie alko-
holowe, ale twierdzili, że 
Roman pijąc piwo również 
mógł przewidzieć konse-
kwencje działania alkoho-
lu na swój stan psychiczny. 
Jednakże Sąd Wojewódz-
ki w  Olsztynie nie przyjął 
tej argumentacji, uznając, 
że sprawca działał w obro-
nie koniecznej. Przekazu-
jąc rodzinie zmarłego wy-
razy ubolewania, sędzia 
sprawozdawca określił ca-
łe zdarzenie jako tragicz-
ny w  skutkach wypadek, 
uniewinniając Romana od 

zarzutu zabójstwa. Pomi-
mo apelacji prokuratury 
Sąd Najwyższy podtrzymał 
ten wyrok. 

Jednak młodzieniec 
nie skorzystał z  szansy, 
jaką dało mu uniewin-
nienie. Niebawem znów 
popadł w  konflikt z  pra-
wem, biorąc udział w kra-
dzieży, a  potem w  rozbo-
ju. Tym razem pozostał za 
kratami na dłużej. Bardzo 
możliwe, że w więziennej 
świetlicy po raz pierwszy 
obejrzał "Wejście smoka", 
słynny film z Brucem Lee, 
który zwykle używał kara-
te, ale posługiwał się rów-
nież nunczako. 

Skryba Olsztyński  
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Biegacze i „kijkowicze” 
nad jeziorem Dywickim  
Ponad ćwierć tysiąca osób wzięło udział w II edycji „Dywickiej 5-ki”, czyli marszu 
nordic walking i biegu wokół jeziora Dywickiego, które odbyły się w sobotę 6 lipca 
w Dywitach. Była wspaniała rywalizacja na trasie, mnóstwo endorfin, uśmiechów, 
nowych znajomości, ale też ciężka praca i zaangażowanie. 

– Cieszymy się, że gminę 
Dywity odwiedza coraz wię-
cej osób z  regionu, Olszty-
na, ale i  całego kraju – mó-
wił tuż przed startem wójt 
Daniel Zadworny. – W  tym 
roku start i  meta wydarze-
nia zmieniły miejsce i  trze-
ba przyznać, że był to strzał 
w  dziesiątkę. Jest więcej 
miejsca dla startujących, jak 
i na biuro organizacyjne. 

W  marszu nordic wal-
king, w którym wystartowa-

ły 62 osoby, zwyciężył, po-
dobnie jak przed rokiem, 
Jakub Zaremba z  Olsztyna 
przed Wiktorem Zagożdżon 
z  Nidzicy i  Wojciechem Ja-
roszem z  Kętrzyna. Wśród 
kobiet wygrała Aleksandra 
Musiatowicz z  Warszawy 
przed Marzanną Wierzbicką 
z Dobrego Miasta i Krystyną 
Żelaznowską z Pasymia. Kij-
kowicze zachwalali ścieżkę 
wokół jeziora. 

– Trasa jest płaska, idzie 
się bardzo przyjemnie i  tak 
naprawdę nadaje się zarów-
no dla początkujących, jak 
i tych bardziej zaawansowa-
nych – mówiła pani Beata. 

W biegu na dystansie 4,8 
km, w którym wystartowało 
196 zawodników i  zawodni-
czek, I miejsce zdobył Grze-
gorz Zahorski z  Braniewa 
przed Rafałem Olkowskim 
z  Lidzbarka Warmińskiego 

i Tomaszem Polewaczykiem. 
Rok temu Grzegorz Zahorski 
zajął drugie miejsce, ale wo-
bec nieobecności Krzysztofa 
Sulewskiego, tym razem nie 
miał sobie równych. Wśród 
pań zwyciężyła Martyna Bu-
dziłek z  Kadzidła przed Ka-
tarzyną Piechocką z  Ostró-
dy i  Agnieszką Kowalską 
z  Działdowa. Gratulujemy 
zwycięzcom, ale brawa na-
leżą się wszystkim osobom, 
które zdecydowały się aktyw-
nie spędzić czas w Dywitach. 
Wydarzenie zorganizowała 
gmina Dywity i LZS Dywity 
we współpracy z OSP Tuław-
ki i OSP Kieźliny. Partnerem 
technicznym był WKR Fan, 
a  sponsorami Agencja Re-
klamowa Demo i  Drukarnia 
Spręcograf. O pyszne posiłki 
regeneracyjne zadbała Sma-
ki Gabi. Pełne wyniki Dy-
wickiej 5-ki znajdują się pod 
linkiem: www.superczas.pl/
dywicka5.

W Słupach nad jeziorem Wadąg 
gmina Dywity uruchomiła 
miejsce do kąpieli
Od pierwszego lipcowego weekendu w Słupach nad jeziorem Wadąg gmina Dywity 
uruchomiła bezpieczne miejsce do kąpieli dla plażowiczów. – W każdy wakacyjny 
weekend osoby kąpiące się będą pod nadzorem ratowników – mówi wójt Daniel 
Zadworny.  

Miejsce okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpie-
li w  Słupach nad jeziorem 
Wadąg to pierwsze tego ty-
pu miejsce przygotowane 
na sezon wakacyjny przez 
gminę Dywity. Choć pro-
cedura uruchomienia takie-
go miejsca była dość zawi-
ła i długotrwała, a stosowne 
uchwały musiały w tej spra-
wie podejmować dwa sa-
morządy: Dywit i Barczewa, 
w  którego granicach poło-
żone jest jezioro, to udało 
się zdążyć na pierwszy lip-

cowy weekend. Sanepid, po 
przebadaniu wody, stwier-
dził, że ma ona dobre pa-
rametry i  jest przydatna do 
kąpieli. Przed uruchomie-
niem miejsca do kąpieli dno 
jeziora wolontarystycznie 
uprzątnęli płetwonurkowie 
z  klubu Skorpena. Na pla-
ży pojawiły się linie torowe 
wraz z  oznaczeniem głębo-
kości, tablice informacyjne, 
przenośna toaleta, zakupio-
no też niezbędny sprzęt dla 
dwóch ratowników, którzy 
będą dyżurować w weeken-

dy w godzinach od 10 do 18. 
To jednak nie koniec, bo la-
da dzień nad jeziorem poja-
wią się też trzy drewniane 
platformy do opalania, każ-
da o wymiarach 2 na 3 metry.  

– Zachęcamy wszystkich 
do wodnej aktywności – 
mówi wójt Daniel Zadwor-
ny. – No i liczymy na łaskaw-
szą pogodę, więcej słońca 
i cieplejsze dni.  

Miejsce do kąpieli w Słu-
pach będzie funkcjonować 
do 1 września włącznie. 

Miejsce do kąpieli w Słupach nad jeziorem Wadąg w każdy weekend wakacji będzie obsługiwać 
dwóch ratowników

 W biegu na dystansie dwóch okrążeń wokół jeziora Dywickiego 
(dystans 4,8 km) wzięło udział 196 uczestników. Zwyciężył 
Grzegorz Zahorski z Braniewa

W marszu nordic walking wygrał podobnie, jak przed rokiem, Jakub 
Zaremba z Olsztyna
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Fundacja Korporacyjna Michelin 
wsparła szpital dziecięcy
Największe jednorazowe wsparcie w historii oddziału noworodkowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Fundacja Korporacyjna 
Michelin przekazała sprzęt warty około 650 tys. zł. 

Światowej klasy sprzęt 
medyczny o  wartości około 
650 tys. zł otrzymał Oddział 
Patologii i Wad Wrodzonych 
Noworodków i  Niemow-
ląt Wojewódzkiego Specja-
listycznego Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie. Sprzęt 
podarowała szpitalowi Fun-
dacja Korporacyjna Miche-
lin założona w  2014 r. we 
Francji. Tylko w  2018 roku 
Fundacja zrealizowała 115 
projektów na rzecz lokal-
nych społeczności.

 
Sprzęt klasy 
światowej 
Wojewódzki Specjali-

styczny Szpital Dziecięcy 
wzbogacił się o dwa świato-
wej klasy inkubatory, stację 
centralnego monitorowania 
wraz z 8 kardiomonitorami, 
dwa kardiomonitory trans-
portowe, lampę do fototera-
pii oraz laktatory i  różnego 
rodzaju oprzyrządowanie. 

– Sprzęt, który otrzy-
maliśmy, tworzy nową ja-
kość leczenia – podkreśla 
Krystyna Piskorz-Ogórek, 
dyrektor Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpita-
la Dziecięcego. – Najnow-
sze inkubatory zapewniają-
ce utrzymanie optymalnych 
warunków wcześniaków, 
oprócz podstawowego za-
pewnienia komfortu ciepl-
nego, umożliwiają zindy-
widualizowaną opiekę, 
kontrolę poziomu hałasu 
i  naświetlenia, podgrzewa-
ny materac, a nawet wbudo-
wany głośnik pozwalający na 
stymulację noworodka gło-
sem matki czy czynności jej 
serca. 

Aparatura została uro-
czyście przekazana w czwar-
tek (11 lipca) w  sali konfe-
rencyjnej szpitala z udziałem 
dyrekcji szpitala, lekarzy, 
przedstawicieli Michelin, 
marszałka województwa, 
przedstawicieli NFZ i  in-
nych gości. 

– To jest dla nas niezwy-
kle przyjemna chwila, bo to 

jest moment, kiedy możemy 
zrobić coś dobrego – mówi 
Jarosław Michalak, prezes 
zarządu Michelin Polska. – 
Michelin jest w Olsztynie od 
1995 roku, przez czas stali-
śmy się jedną z największych 
fabryk firmy na świecie, naj-
bardziej nowoczesną. Jed-
nym z  takich przykładów, 
gdzie też jesteśmy wiodą-
cym zakładem, to jest spo-
łeczna odpowiedzialność 
biznesu. Ta współpraca ze 
szpitalem dziecięcym, nasze 

wspólne relacje dają ogrom-
ną radość. Życzę, by prze-
kazany sprzęt pomógł dla 
wielu tych najmłodszych, 
najbardziej poszkodowa-
nych pacjentów. Kiedyś te 
dzieci nie miały szans prze-
życia. Dziś dzięki nowym 
technologiom wygląda to 
zupełnie inaczej. Przeka-
zany sprzęt pozwoli leczyć 
najtrudniejsze przypadki, 
w tym maleństw, które wa-
żą kilkaset gram. Cieszymy 
się że możemy pomóc szpi-

talowi i  całej społeczności 
naszego regionu.

Prezes Michalak przy-
pomina, że firma Michelin 
od lat współpracuje z Woje-
wódzkim Specjalistycznym 
Szpitalem Dziecięcym. 

– Michelin od wielu lat 
pracuje ze Szpitalem Dzie-
cięcym w Olsztynie w zakre-
sie wspierania i  wdrażania 
nowoczesnych technologii 
w  leczeniu. Podejmujemy 
szereg akcji takich jak im-
preza wolontariacka na-
szych pracowników „Kilo-
metry Pomocy”, z  której 
dochód przeznaczony jest 
na zakup sprzętu dla szpitala 
– tłumaczy prezes Jarosław  
Michalak. 

Już w  2000 roku, dzięki 
firmie Michelin, Oddział Pa-
tologii i  Wad Wrodzonych 
Noworodków i  Niemowląt 
wzbogacił się o  najnowo-
cześniejsze wtedy inkubato-
ry, które wciąż służą małym 
pacjentom. W  ostatnich la-
tach poprzez organizowaną 

przez Michelin inicjatywę 
charytatywną „Kilometry 
pomocy” pracownicy Mi-
chelin wraz z  mieszkańca-
mi Olsztyna „wybiegali, wy-
jeździli i  wychodzili” sprzęt 
medyczny o  wartości kilku-
set tysięcy złotych. 

„Najlepsi 
wspierają 
najlepszych”
Podziękowania firmie za 

przekazany sprzęt złożył Gu-
staw Marek Brzezin, marsza-
łek województwa. 

– Takie święto zdarza się 
raz na wiele lat i te wyróżnie-
nie dla naszego szpitala jest 

bardzo duże. To również 
wyróżnienie dla naszego ca-
łego społeczeństwa, w  tym 
aspekcie najwrażliwszym, 
dla najbardziej potrzebują-
cych, dla najsłabszych, no-
worodków, które praktycz-
nie bez tej aparatury nie 
mogły by żyć – powiedział 
marszałek Brzezin. – Zakład 
Michelin, to nie tylko naj-
większy zakład w  regionie, 
nie tylko przykład wspania-
łej integracji społecznej, to 
także firma z bardzo dużym 
poczuciem wrażliwości spo-
łecznej i  integracji z  regio-
nem. Za to chcę serdecz-
nie podziękować. Najlepsi 
wspierają najlepszych. 

Oddział Patologii i  Wad 
Wrodzonych Noworodków 
i  Niemowląt Wojewódzkie-
go Specjalistycznego Szpita-
la Dziecięcego w  Olsztynie 
jest oddziałem najwyższe-
go, III stopnia referencyj-
ności, w skali województwa 
warmińsko-mazurskiego 
w  zakresie patologii okre-
su noworodkowego. Rocz-
nie w  szpitalu leczonych 
jest ok. 900 noworodków. 
Oddział jest jedynym, uni-
kalnym, specjalistycznym 
odziałem w  województwie, 
który przyjmuje noworodki 
i  niemowlęta z  najtrudniej-
szymi, złożonymi proble-
mami klinicznymi z  obsza-
ru całego regionu, a  coraz 
częściej z  całego kraju. Ho-
spitalizacje spoza nasze-
go województwa obejmu-
ją noworodki i  niemowlęta 
z wrodzonymi wadami, wy-
magające wielospecjali-
stycznej opieki, w tym lecze-
nia zabiegowego.

Fundacja Korporacyjna Michelin
Fundacja Korporacyjna Michelin założona w 2014 

roku we Francji, działa w 32 krajach. Tylko w 2018 ro-
ku zrealizowała 115 projektów. Celem Fundacji jest 
udzielanie pomocy lokalnym społecznościom w ob-
szarach takich jak wspieranie zrównoważonego roz-
woju, zdrowie, ochrona środowiska, edukacja, inicja-
tywy sportowe i artystyczne. Od lat trwa także lokalna 
współpraca Michelin Polska S.A. z Wojewódzkim Spe-
cjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie.

Szpital Dziecięcy wzbogacił się m.in. o dwa światowej klasy 
inkubatory

Współpraca ze szpitalem dziecięcym, te wspólne relacje dają ogromną radość – mówi Jarosław Michalak, prezes zarządu Michelin 
Polska (drugi od lewej)
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Dwoje rolkarzy zawitało do Olsztyna

Jadą przez Polskę, aby pomóc choremu chłopcu
Agata i Wojtek Miszewscy mieszkają w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Zapoczątkowali Rolki Reggae Rajd – co roku jeżdżą na rolkach do Ostródy na festiwal reggae. W tym 
roku ich podróż rozpoczęła się w Lublinie i trwała 12 dni. Zahaczyli też o Olsztyn. A wszystko to robią w szczytnym celu – chcą pomóc 9-letniemu Czarkowi z Ostródy, 
który jest chory m.in. na czterokończynowe porażenie mózgowe.

Skąd pasja do jazdy na 
rolkach?

Agata Miszewska: Jeż-
dżę od ponad 20 lat. Przez 
wiele, wiele lat namawiałam 
do tego męża. W końcu dał 
się przekonać i  zaczęliśmy 
jeździć wspólnie.

Wojtek Miszewski: Nie 
tak do końca. Agata mnie 
namawiała długo. Komplet-
nie nie miałem parcia na rol-
ki. Cztery lata temu, na rok 
przed pierwszą akcją Rol-
ki Reggae Rajd, zaciągnę-
ła mnie na siłę do sklepu. 
Wcześnie wyglądało to tak, 
że jak chodziliśmy gdzieś ra-
zem, to ja siadałem na ław-
ce, a ona jeździła. W końcu 
pomyślałem sobie – dobra, 
spróbuję. Założyłem rolki. 
Szybko nauczyłem się jeź-
dzić, mimo że wcześniej nie 

miałem do czynienia nawet 
z łyżwami. 

I od razu się wybraliście 
w Polskę?

A.M.: Rolki Reggae Rajd 
zapoczątkowaliśmy trzy lata 
temu. Pierwszą trasę prze-
jechaliśmy dla Majki, cho-
rej dziewczynki z  Ostródy. 
Zrobiliśmy 500 km – z Ole-
śnicy do Ostródy w poprzek 
Polski.

W.M.: Zacząłem jeź-
dzić w  maju 2015 roku. Do 
stycznia tak się nauczyłem, 
że potrzebowałem lepszych, 
szybszych rolek. Zamówi-
liśmy nowe modele. Wtedy 
Agata wpadła na pomysł, że-
byśmy pojechali na nich do 
Ostródy na Ostróda Reggae 
Festival, bo przed laty brali-
śmy tam ślub. Na początku 

się opierałem. Po-
mysł wydał mi się 
szalony. Ale po ja-
kimś czasie pomy-
ślałem, a co mi tam, 
spróbuję. W  mię-
dzyczasie wpadło 
nam do głowy, że 
moglibyśmy to po-
łączyć z pomocą dla 
chorych dzieci.

A.M.: Widzieli-
śmy w  telewizji, że 
jakiś biegacz dla ko-
goś biegnie, rowe-
rzysta jedzie na tra-
sie wspierając kogo 
innego. Skoro je-
dziemy na tych rol-
kach do Ostródy, to 
jedźmy dla kogoś. 
I  tak powstał Rolki 
Reggae Rajd.

A  kolejna wa-
sza trasa?

A.M.: W  ze-
szłym roku prze-
jechaliśmy ponad 
1000 kilometrów ze 
Zgorzelca wzdłuż 
zachodniej grani-
cy, a później Pomo-
rzem do Ostródy. 
Również zrobili-
śmy to w ramach Rolki Reg-
gae Rajd. No i  w  tym roku 
mamy kolejną wyprawę. 

W.M.: W  tamtym roku 
zaczynaliśmy od Zgorzelca, 
bo pomagaliśmy dzieciom 
stamtąd. W tym roku stwier-
dziliśmy, że lepiej będzie je-
chać do dziecka.

A dlaczego akurat z Lu-
blina?

W.M.: Wzięliśmy dwa 
tygodnie urlopu. Więc po-
stanowiliśmy odliczać dni 
do przejechania nie od star-
tu, tylko od mety. I tak wła-
śnie wyszło, że zaczynaliśmy 
jazdę w Lublinie.

Czy spotkaliście się 
z Czarkiem osobiście?

W.M.: Tak. Poprosili-
śmy znajomych z  Ostró-
dy, żeby zorientowali się, 
komu moglibyśmy pomóc. 
I  stąd się pojawił Czarek. 
Postanowiliśmy go po-
znać. Przyjechaliśmy do 
Ostródy zimą, aby go po-
znać. To do tej pory by-

ło nasze jedyne spotkanie 
z nim.

Kim jest ten chłopiec?
A.M.: Czarek ma 9 lat. 

Cierpi na czterokończy-
nowe porażenie mózgo-
we i wiele innych schorzeń, 
w  tym padaczkę czy zespół 
Westa. Próbujemy dla nie-
go uzyskać fundusze na spe-
cjalistyczne CyberOko. Jest 
to system, który umożli-
wi Czarkowi za pomocą ga-
łek ocznych porozumiewa-
nie się z rodzicami i kontakt 
z otoczeniem. System skon-
struowali naukowcy z  Poli-
techniki Gdańskiej.

W.M.: Jest pogodnym, 
uśmiechniętym chłopcem, 
ale nie ma z  nim kontaktu. 
System kosztuje 26 tys. zł, 
a niestety jego rodziców nie 
stać na taki wydatek.

W  jaki sposób mu po-
magacie?

A.M.: Mówimy napo-
tkanym ludziom, że jest ta-
ki chłopiec. Sami z  siebie 

nie zbieramy pie-
niędzy, ale po-
znajemy dobrych 
ludzi, którzy 
wpłacają fundu-
sze na konto Fun-
dacji Dzieciom 
Zdążyć z  Pomo-
cą. Zapraszamy 
również na Rol-
ki Reggae Rajd 
licytacje, gdzie 
ludzie wystawia-
ją różne gadże-
ty, które można 
zakupić. Oczy-
wiście, wszyst-
kie pieniążki idą 
na konto Czarka. 
Jest jeszcze sklep 
FD24, który ro-
bi nasze rolkowe 
gadżety i  z  zaku-
pionych rzeczy 
fundusze idą na 
pomoc chłopcu.

Tegoroczna 
trasa liczy ok. 
707 kilometrów. 
Większość tra-
sy już pokona-
liście. Zajęło 
wam to łącznie 
12 dni. Jak wra-

żenia? Po jakich drogach 
jechaliście?

A.M.: Z  Lublina poje-
chaliśmy na Podlasie. Mieli-
śmy okazję zwiedzić je całe. 
I  szczerze powiedziawszy, 
jestem zauroczona.

W.M.: Nie jeździmy dro-
gami głównymi, tylko gmin-
nymi – od wioski do wioski. 
Trochę baliśmy się tej trasy, 
ale okazało się, że drogi są 
całkiem przyzwoite. 

A.M.: Pogoda nam tro-
chę pokrzyżowała plany, bo 
we wtorek trzeba było prze-
maszerować długi odcinek.

W.M.: Do Augustowa 
szło całkiem sprawnie, póź-
niej niestety na Mazurach 
zrobiło się deszczowo.

Nie baliście się kontak-
tu z  przejeżdżającymi sa-
mochodami?

A.M.: Oczywiście, au-
ta nas mijają. Za nami je-
dzie oznakowany samochód 
z napisem „uwaga, rolkarze”, 
więc jesteśmy z  tyłu zabez-
pieczeni. 

W.M.: Po trzecim dniu 
człowiek zaczyna się do tego 
przyzwyczajać. Jestem sku-
piony na drodze, żeby się nie 
wywrócić i już auta przestały 
mi przeszkadzać. 

Jak reagują wasze orga-
nizmy? To w końcu jest du-
ży wysiłek.

A.M.: Jeździmy na rol-
kach przez cały rok. 

W.M.: Jesteśmy rekor-
dzistami Polski w  najdłuż-
szej sztafecie na rolkach. 
Jeździliśmy całą dobę po 
wrocławskim rynku po ko-
stce i to nas dobrze przygo-
towało. 

Ile godzin jeździcie 
dziennie?

A.M.: Wszystko zależy 
od tego jaka jest trasa. Sta-
cjonarnie w  domu w  ciągu 
sześciu godzin zrobimy 100 
kilometrów, a  tutaj czasa-
mi te 6-7 godzin pozwala na 
przejechanie 50-60 km. Zu-
pełnie są inne warunki do 
jazdy.

W czwartek dojedziecie 
do Ostródy na festiwal reg-
gae. Tam się pobraliście. 
Jak to było z tym ślubem?

W.M.: Poznaliśmy się 
na festiwalu. Oficjalny, ko-
ścielny ślub mieliśmy za so-
bą. Stwierdziliśmy, że zro-
bimy sobie kolejny ślub na 
festiwalu – w  Urzędzie Sta-
nu Cywilnego, ale mieliśmy 
uroczystość pod sceną. Ty-
siące ludzi śpiewało nam sto 
lat. 

A  co was napędza do 
pomagania innym?

A.M.: W  pewnym sen-
sie to już jest uzależnienie. 
Jest to naprawdę duża przy-
jemność, szczególnie jak się 
widzi uśmiechniętych rodzi-
ców i radosne dzieciaki. 

W.M.: Założenie tych 
rajdów jest takie, że chce-
my dać tym dzieciom trochę 
uśmiechu. Nie bazujemy na 
litości, na cierpieniu dzieci, 
ale chcemy pokazać tą inną 
stronę. Mamy nadzieję, że 
dajemy nie tylko im, ale też 
innym ludziom radość.

Marcin Cichy
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Wandale w Olsztynie
Niszczone masowe rowery miejskiej, rozbite biletomaty, zdewastowane tereny zielone – to tylko niektóre efekty wandalizmu, który ostatnio rozprzestrzenia się 
w Olsztynie.

Zjawisko obrazują zdję-
cia zamieszczone na profi-
lu facebookowym Olsztyń-
skiego Roweru Miejskiego. 
Na jednym z nich widać cha-
rakterystyczny limonkowy 
jednoślad wrzucony na... 
wiatę przystanku komuni-
kacji miejskiej. Na innym 
rower z  całkowicie pocię-
tym siodełkiem, a  na kolej-
nym zdewastowane rowery 
z  powykręcanymi częścia-
mi. Zdarzyło się, że rowery 
trzeba było wyciągać z jezio-
ra. Tak, jak kilka dni temu 
jeden z nich trzeba było wy-
ciągać z Łyny. Operator po-
woli traci cierpliwość i coraz 
bardziej jest przerażony ska-
lą zjawiska. Postanowił więc 
działać. 

– Przypominamy, że ro-
wery miejskie służą do jeż-
dżenia, a nie do rzucania ni-
mi na przystanki. Jeśli ktoś 
nie chce korzystać z  rowe-
ru, nie ma potrzeby jego 
wypożyczania, a  swój nad-
miar energii może wyłado-
wać na siłowni/bieganiu czy 
rzucając młotem – komen-
tują operatorzy systemu. – 
Jeśli mimo wszystko obok 
naszych rowerów osiłki nie 
mogą przejść obojętnie, 
a  nie chcą nimi jeździć, to 
zapraszamy do współpracy 
przy nocnej relokacji. Gwa-
rantujemy dużą ilość pracy, 
możliwość wyżycia się, ak-
tywnego spędzenia całej no-
cy oraz uwolnienie endorfin.

Operator systemu wy-
znaczył nagrodę w wysoko-
ści 1 tys. zł dla każdej oso-
by, która przyczyni się do 
pomocy w ujęciu sprawców 
lub ich wskaże. Osoby, któ-
re posiadają wiedzę na temat 
zniszczeń lub dysponują na-
graniami wideo, zdjęciami 
z  zaistniałych sytuacji ope-

rator prosi o  kontakt pod 
adresem e-mail: nagroda@
orm.bike.

Biletomaty 
niszczone masowo 
Rowery miejskie to nie 

jedyne rzeczy użytku pu-
blicznego, które upatrzyli 
sobie wandale. Kolejna to bi-
letomaty. W tym przypadku 
drogowcy także mówią już 
o  prawdziwej pladze. A  na-
prawa jednego automatu do 
sprzedaży biletów kosztuje 
kilka tysięcy złotych. 

Biletomaty to jeden 
z  elementów systemu ITS, 
który ma usprawnić komu-
nikację publiczną w Olszty-
nie. Urządzenia cieszą się du-
żą popularnością, bo można 
w nich kupić różnego rodza-
ju bilety, także miesięczne.

Stoją one przy głów-
nych przystankach. Nie-
stety, od początku stały się 
ulubionym celem ataków 
wandali. 

– W  tym roku uszko-
dzonych było już dziewięć 
urządzeń. Doszło do takiej 
sytuacji, że tylko w  jeden 
weekend zniszczono trzy ko-
lejne biletomaty – mówi Mi-
chał Koronowski, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Ziele-
ni i Transportu w Olsztynie.

W jednym, który znajdu-
je się koło filharmonii, wan-
dale rozbili szybę na pul-
picie, w  dwóch kolejnych 
– przy ul. Limanowskiego 
oraz na skrzyżowaniu Wy-
szyńskiego/Pstrowskiego – 
uszkodzone zostały czytni-
ki kart.

Wcześniej zniszczone 
zostały inne biletomaty sta-
cjonarne, głównie znajdują-
ce się wzdłuż linii tramwajo-
wej, w tym na przystankach: 
Galeria Warmińska, Płoskie-
go i  Witosa. W  nich uszko-
dzone zostały czytniki kart 
płatniczych. Wszystkie Za-
rząd Dróg, Zieleni i  Trans-
portu zgłosił do naprawy, 

przy czym w  pierwszej ko-
lejności zostanie usunięta 
awaria biletomatu przy ul. 
Witosa.

Koronowski podkreśla, 
że o  skali problemu najle-
piej świadczy fakt, że w  ca-
łym 2018 r. uszkodzonych 
zostało osiem biletomatów 
stacjonarnych, podczas gdy 
w 2019 r. – choć to dopiero 
połowa roku – aż 12. 

– Ze zniszczonych 
w tym roku, trzy biletomaty 
znów działają. Koszty napra-
wy wyniosły od 4 do 7 tys. zł 
za jedno urządzenie – infor-
muje Koronowski. 

Drogowcy apelują do 
osób będących świadkami 
niszczenia, by nie przecho-
dziły obok tego obojętnie. 

– Jeśli ze względu na 
własne bezpieczeństwo 
obawiamy się zwrócić ta-
kiej osobie uwagę, zrób-
my zdjęcie i  prześlijmy je 
do straży miejskiej lub poli-
cji albo zadzwońmy do od-

powiednich służb – zachęca  
Koronowski.

Dewastacja Górki Jasia 
Wandale nie oszczędzi-

li również Górki Jasia, która 
niedawno została odnowio-
na za kilka milionów zło-
tych. Mimo że rewitalizacja 
tego popularnego miejsca 
na osiedlu Podleśna pochło-
nęła 1,8 mln zł, a cały teren 
zyskał nie tylko alejki, ław-
ki i altanę, ale też nowocze-
sne, ledowe oświetlenie, to 
po zmroku ludzie boją się 
tam zachodzić. Imprezowi-
cze upodobali sobie zwłasz-

cza altanę oraz okolicę scho-
dów prowadzących od ul. 
Poprzecznej. O  tym, co się 
tutaj dzieje, świadczą dzie-
siątki potłuczonych butelek, 
puszki po piwie i pozostało-
ści papierosów.

Władze Olsztyna posta-
nowiły rozwiązać ten pro-
blem. 

– Pieniądze na ten cel 
się znalazły i  kamery zo-
staną zamontowane. Wła-
śnie rozpisany został prze-
targ w  tej sprawie – mówi 
prezydent Piotr Grzymo-
wicz. – Na Górce Jasia zo-
staną zamontowane dwa ta-
kie urządzenia i podłączone 
z Centrum Zarządzania Kry-
zysowego przy al. Niepodle-
głości. Monitoring dojdzie 
także do drugiego niedaw-
no odnowionego parku na 
skwerze im. gen. Fieldor-
fa-Nila, czyli u  zbiegu ulic 
Wilczyńskiego i Krasickiego 
na Jarotach. Miasto w  tym 
miejscu zamontuje trzy tzw. 
punkty nadzoru z  kamera-
mi stacjonarnymi oraz je-
den punkt z  kamerą szyb-
koobrotową. Również one 
zostaną podłączone do miej-
skiego centrum zarządzania. 
W  obu przypadkach kame-
ry mają zacząć działać w cią-
gu trzech miesięcy od pod-
pisania umowy ze zwycięzcą 
przetargu, który ma dostar-
czyć urządzenia rejestrujące.

Krzysztof Szymański

Zniszczone rowery miejskie nie są już odosobnionymi przypadkami
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Konwent Marszałków RP 
na Warmii i Mazurach
Województwo warmińsko-mazurskie po ośmiu latach przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP. Pierwsze posiedzenie konwentu w regionie 
odbyło się w Olsztynie. Warmia i Mazury przez pół roku będą teraz przewodzić pracom forum, którego rolą jest działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwo-
jowej i społecznej w regionach Polski. 

– Warmia i Mazury god-
nie przywitały gości, przed-
stawicieli samorządów re-
gionalnych, uczestniczących 
w pracach tego ważnego fo-
rum – mówi marszałek Gu-
staw Marek Brzezin, który 
swoje wystąpienie rozpo-
czął od przedstawienia naj-
mocniejszych stron regionu. 
– Mimo wielu różnic między 
naszymi województwami 
mamy dużo wspólnych pro-
blemów i  chcemy je wspól-
nie rozwiązywać, najlepiej 
jednym głosem.

I  blok tematyczny roz-
poczęła dr hab. Magdalena 
Kachniewska z SGH w War-
szawie, która mówiła o  no-
wych technologiach i  za-
stosowaniu innowacyjnych 
rozwiązań w turystyce:

– Warto je stosować, że-
by zatrzymać turystę u  sie-
bie – w obiekcie, mieście czy 
regionie. Zarabiamy nie na 
tym, że turysta do nas przy-
jedzie, ale kiedy u nas zosta-
nie, zje, przenocuje. Dzię-
ki wykorzystaniu cyfrowej 
mowy ciała, internetu rze-
czy zyskujemy dodatkowo 
szczegółową wiedzę o  go-
ściach, którzy nas odwiedza-
ją, bez inwigilacji czy łama-
nia przepisów RODO, i  to 
bardzo spersonalizowaną 
wiedzę. To pozwala pomno-
żyć przychody regionów czy 
obiektów i  lepiej planować 
ruch i atrakcje turystyczne. 

Na Warmii i  Mazurach 
nie ma aglomeracji, nie ma 
miast zamieszkiwanych 
przez ponad 200 tys. miesz-
kańców. Jednak udało się 
zbudować przewagę konku-
rencyjną w  oparciu o  mia-
steczka, rozwijające sieć 
miast dobrego życia Citta-
slow. Te miejsca stawiają 
na rozwój w  oparciu o  wła-
sne zasoby, lokalną żyw-
ność, walory naturalne, kul-
turę i  gościnność. To jedna 
z  wartościowych sieci, za-
pisanych w regionalnej stra-
tegii rozwoju, a  jej rozwój 
jest możliwy dzięki wspar-
ciu samorządu wojewódz-

twa i środków z Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 

– Mamy dwa liczą-
ce się produkty turystycz-
ne na Warmii i  Mazurach, 
to są wielkie jeziora mazur-
skie i Kanał Elbląski, tu jed-
nak nie widzimy miast Citta-
slow, one są położone gdzie 
indziej – mówił Marcin Ga-
libarczyk, dyrektor depar-
tamentu turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego, który 
prezentował przykład do-
brej praktyki na rzecz part-
nerstwa i  rozwoju małych 

miast. – Mapa tych miast ob-
razuje, jak one szukały swo-
jej drogi rozwoju, swojego 
pomysłu.  I  te miasta fanta-
stycznie ze sobą współpra-
cują, dzielą rozwiązaniami, 
wymieniają dobrymi prak-
tykami, a  nawet organizu-
ją wycieczki, aby poznawać 
siebie nawzajem. Realizują 
także kompleksowe progra-
my rewitalizacji zabytkowej 
tkanki miejskiej, a  także re-
witalizację społeczną. 

Technologię blockchain 
na służbie turystyce w wyda-

niu warmińsko-mazurskim, 
czyli ubraną w  formę zaba-
wy w  warmińskie pokemo-
ny z wykorzystaniem szlaku 
kopernikańskiego i  sylwet-
ki wielkiego uczonego Mi-
kołaja Kopernika, przed-
stawił Maciej Bułkowski, 
dyrektor departamentu spo-
łeczeństwa informacyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Olsztynie. To CoperniCo-
in, publiczny token okolicz-
nościowy. 

– Mikołaj Kopernik do-
konał przełomowego od-
krycia, którego wpływ na 
dzieje ludzkości jest po-
za wszelką dyskusją – pod-
kreśla dyrektor Maciej Buł-
kowski. – Oddając hołd 
wielkiemu uczonemu, sa-
morząd województwa war-
mińsko-mazurskiego rów-
nie odważnie podszedł do 
promocji dziedzictwa Ko-
pernika. Województwo ja-
ko pierwsze w  Polsce do 
promocji walorów tury-

stycznych Warmii i  Mazur 
wykorzystało technologię 
blockchain. 

Waldemar Buda z  Mini-
sterstwa Inwestycji i  Roz-
woju podzielił się informa-
cją, według której Warmia 
i  Mazury lokują się w  środ-
ku stawki wdrażania fundu-
szy unijnych. Minister przy-
bliżał też nową perspektywę 
finansową Unii Europejskiej 
2021-2027 i  aktualną sytu-
ację w negocjacjach: 

– Na regulacje budżeto-
we ma wpływ Brexit, ale re-
alny termin, kiedy poznamy 
nowy budżet, to pewnie po-
łowa przyszłego roku. Nie 
wiemy także, jak finansować 
dodatkowe zadania, zwią-
zane choćby z  migracjami  
ludności. 

Minister Buda mówił też 
o  zasadach wykorzystania 

rezerwy wykonania i zachę-
cał przedstawicieli samorzą-
dów województw, aby włą-
czali się do dyskusji na ten 
temat i przedstawiania swo-
ich koncepcji. 

Strategię zrównoważo-
nego rozwoju wsi, rolnic-
twa i rybactwa prezentował 
Ryszard Zarudzki, podse-
kretarz stanu z Ministerstwa 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, 
a  stan wdrażania progra-
mu operacyjnego „Rybac-
two i  Morze” przedstawił 
Tomasz Nowakowski, wice-
prezes Agencji Restruktury-
zacji i  Modernizacji Rolnic-
twa.  Uzgodnione wcześniej 
między samorządami woje-
wództw stanowiska zostaną 
następnie przekazane stro-
nie rządowej.

Stanowiska przyjęte na I posiedzeniu Konwentu 
Marszałków na Warmii i Mazurach (Olsztyn, 12 lipca 
2019 roku): 

Tryb obiegowy:
Stanowisko ws. wprowadzenia regulacji prawnych 
ustanawiających ogólnopolską bazę danych, w której 
będą gromadzone informacje o  mocy cieplnej do 1 
MW – oprac. województwo małopolskie.

Stanowiska uzgodnione: 
Stanowisko ws. cyfryzacji zasobów danych 
przestrzennych oprac. województwo mazowieckie.
 Stanowisko ws. rozwiązań infrastruktury 
teleinformatycznej dla regionów – oprac. 
województwo mazowieckie.

Równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa narodzi-
ła się potrzeba utworzenia forum, którego rolą byłoby działanie na rzecz 
efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Od 1999 
roku takim forum jest Konwent Marszałków Województw RP, w skład które-
go wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia 
odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie 
przewodniczy Konwentowi. Pierwszy Konwent Marszałków Województw RP 
odbył się w 1999 roku w województwie Mazowieckim. Obecne przewodnic-
two Warmii i Mazur w Konwencie Marszałków potrwa pół roku. Plan jest 
taki, że podczas tego przewodnictwa odbędą się u nas jeszcze dwa posie-
dzenia. Po marszałku Gustawie Marku Brzezinie tym forum w 2020 roku 
pokieruje marszałek województwa podkarpackiego. 
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Widowisko na skalę światową
Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem to bez wątpienia marka sama w sobie. Jedyne takie wydarzenie w kraju, zorganizowane z takim rozmachem i przy udziale tak 
wielu osób. Raz w roku do małej miejscowości na Mazurach Zachodnich zjeżdżają setki grup rekonstruktorskich. I tym razem nie było inaczej. W lipcu na Polach 
Grunwaldzkich odbyła się XXII  inscenizacja słynnej średniowiecznej bitwy.

Doceniając doniosłą ro-
lę grunwaldzkiego zwycię-
stwa w historii Polski i Euro-
py, samorząd województwa 
od 2008 roku angażuje się 
w  organizację uroczystości. 
To dowód dbałości i  troski 
o dziedzictwo kulturowe.

– Chcemy pielęgnować 
pamięć Bitwy, ale też promo-
wać Grunwald oraz Warmię 
i Mazury, które rozwijają się 
pod względem społecznym, 
kulturowym, infrastruktu-
ralnym i  gospodarczym jak 
nigdy dotąd – mówi marsza-
łek województwa warmiń-
sko-mazurskiego Gustaw 
Marek Brzezin. – Dziś Po-
la Grunwaldu to dużo wię-
cej niż legenda wielkiej wik-
torii. To tętniący życiem 
ośrodek kultury, niezwykłej 
kreatywności i energii. Ema-
nuje tu tolerancja, szacunek 
do dawnych tradycji oraz 
dialog między narodami.

Grunwald kojarzony jest 
przede wszystkim z  wido-
wiskową inscenizacją. Rów-
nież w  tym roku, mimo ka-
pryśnej pogody, waleczność 
i  odwagę rycerzy podziwia-
ło kilkadziesiąt tysięcy osób, 
nie tylko z  Warmii i  Mazur 
czy Polski, ale także ze świa-
ta. Wśród nich uczestnicy 
Konwentu Marszałków RP 
oraz przedstawiciele rządu. 
Inscenizację tradycyjnie po-
przedził Apel Grunwaldzki 
na wzgórzu pomnikowym 
z udziałem żołnierzy Wojska 
Polskiego i harcerzy uczest-
niczących w  corocznym 
Zlocie Wspólnoty Drużyn 
Grunwaldzkich.

W   wyjątkowym histo-
rycznym widowisku co roku 
bierze udział ponad tysiąc ry-
cerzy z Polski, Niemiec, Buł-
garii, Litwy, Ukrainy, Chor-
wacji, Białorusi, Wielkiej 
Brytanii, Rosji, Danii, Czech 
i  Szwajcarii. W  obozie ry-
cerskim zamieszkało dodat-
kowo ok. 4 tys. osób. Poza 
członkami bractw rycerskich 
– ich rodziny, obozowa cze-
ladź, rzemieślnicy i  inni pa-
sjonaci średniowiecza.

– To jest pewien teatr 
i  tak trzeba patrzeć na tę 
inscenizację – przyznaje 
Jarosław Struczyński od-
grywający rolę Urlicha 

von Jungingena. – To jest 
widowisko rozegrane na 
dużej przestrzeni z  dużą 
liczbą widzów. Na świe-
cie są większe insceniza-
cje pod względem uczest-
ników, ale jeśli chodzi 
o widzów, to tutaj ta licz-
ba oszałamia. I to jest do-
wód na to, że Grunwald 
jest wyjątkowy.

– Wspólnie zbudowali-
śmy markę tego miejsca ja-
ko jednej z  najważniejszych 
i  najbardziej rozpoznawal-
nych wizytówek Warmii 
i  Mazur. Pragniemy jednak, 
aby Grunwald zapisał się na 
kartach historii nie tylko ja-

ko miejsce bitewnych zma-
gań, ale także jako miejsce 
spotkań miłośników kultury 
i tradycji – dodaje marszałek 
Brzezin.

Przez cały rok w  okoli-
ce Grunwaldu na ćwiczenia 
i  występy przyjeżdżają mi-
łośnicy inscenizacji z innych 
krajów, odbywają się działa-

nia edukacyjne, lekcje mu-
zealne, majówki z  koniem 
i  łukiem, a  także, podobnie 
jak w  innych instytucjach 
kulturalnych, coroczna noc 
muzeów.

Pola Grunwaldzkie do 
zbiorowej świadomości 
współczesnych przeniknę-
ły dopiero przy okazji 550. 
rocznicy wielkiej bitwy, kie-
dy na wzgórzach stanął po-
mnik. W latach 60. XX wieku 
rozpoczęła tam działalność 
instytucja, która następnie 
stała się oddziałem Muzeum 
Mazurskiego w  Olsztynie, 
obecnie Muzeum Warmii 
i Mazur. Dopiero jednak ja-
ko samodzielna instytucja 
podległa samorządowi wo-
jewództwa rozwinęła skrzy-
dła. Przy okazji 600. rocz-
nicy bitwy rozpoczęła się 
inwestycja, dzięki której po-
prawiono całe otoczenie Pól 
Grunwaldzkich, przeprowa-

dzono remont wzgórza po-
mnikowego i  kaplicy po-
bitewnej, powstały nowe 
drogi i  parkingi, amfiteatr 
i pole namiotowe z niezbęd-
nym zapleczem. Już wkrót-
ce placówka przejdzie ko-
lejny etap swojego rozwoju. 
W kwietniu tego roku wmu-
rowano akt erekcyjny, któ-
ry rozpoczął potężną prze-
budowę i  remont budynku 
muzeum. Na Polach Grun-
waldu powstanie nowy, po-
tężny gmach, gdzie znajdą 
się pomieszczenia biurowe, 
pracownie muzealne, sa-
la konferencyjna, biblio-
teka, a  także pomieszcze-
nia pozwalające rozgrywać 
turnieje i  walki rycerskie. 
A  przede wszystkim duża, 
nowoczesna sala ekspozy-
cyjna o  powierzchni 1750 

m kw., co przy obecnych 44 
m kw. obrazuje skalę zmian 
i możliwości, jakie inwesty-
cja otwiera. W  tej sali znaj-
dzie się ogromna wystawa 
poświęcona dziejom zma-
gań Polski z  zakonem krzy-
żackim.

– Dzięki tej inwestycji 
Pola Grunwaldzkie jeszcze 
bardziej niż dotychczas za-
istnieją nie tylko jako arena 
bitewnych zmagań, ale jako 
wspólne, europejskie dzie-
dzictwo. Jako europejska 
stolica rycerstwa na świato-
wym poziomie – dodał mar-
szałek Brzezin.

Realizacja projektu roz-
budowy pochłonie blisko 
30 mln zł. Dofinansowa-
nie z funduszy europejskich 
w  Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i  Środowisko 
wyniesie 15 mln zł, drugie 15 
mln zł to wkład własny z bu-
dżetu województwa. 
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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. 

Chodzi lisek koło drogi
 Oj! Ile się trzeba nachodzić, żeby znaleźć odpowiedniego specjalistę do samochodu, nie mówiąc już o sprzęcie domowym AGD czy elektronicznym. Praktycznie 
w Olsztynie zakładów zajmujących się naprawą tego wszystkiego, co używamy w domu w celu ułatwienia sobie życia, jest bardzo mało. 

Często przez to jesteśmy 
zmuszeni do kupna nowe-
go. Są jednak czasami sytu-
acje, że coś nam się ułamie, 
oderwie czy podrze. Po co 
kupować nowe meble czy 
np. balustradę, czy nawet 
bramkę, gdy można to na-
prawić. Wtedy jedyny ratu-
nek to znalezienie specja-
listy, który to nam zrobi. 
Szukanie jest długie, ale jest 
szansa, że zakończy się suk-
cesem. Znajdziemy warsz-
tat i  wtedy zaczynają się 
schody. Fachowcy wybrzy-
dzają i próbują nas spławić. 
Przeważnie tłumaczą, że 
nie można tego zrobić, al-
bo każą przywieźć, ale jak 
na przykład przynieść cięż-
ka bramę? Często odsyłają 
nas do innego zakładu. 

Miałem ostatnio taki 
przypadek. Zepsuł mi się 
samochód tuż przed bramą 
warsztatu. To było na ulicy 
ks. Jakuba Jagałły. Podsze-
dłem do właściciela z  proś-
bą tylko o  fachową diagno-
zę. Usłyszałem, że ma tylko 
swoich klientów, nie ma cza-
su i  poradził, abym udał się 
do serwisu. Do mego samo-
chodu nawet się nie zbli-
żył. Tuż za ścianą był dru-
gi warsztat. Mechanik 
przerwał pracę, podszedł, 
obejrzał, postawił trafną, 
prostą diagnozę i po pół go-
dziny pojechałem do domu. 
W  serwisach często przyj-
mują tylko naprawy gwaran-
cyjne a najśmieszniejsze jest 
to, że za postawienie diagno-
zy też każą płacić.

Oczywiście czasami spo-
tyka się na prawdę przyja-
znych fachowców.  Musia-
łem dorobić kółko z frezem. 
Obszedłem kilka warszta-
tów. W  żadnym nie chcieli 
się tego podjąć, tylko wysyła-
li mnie do innego. Wreszcie, 
gdy załamany niepowodze-
niami jechałem przez Słu-
py, zauważyłem niepozor-
ny szyld informujący, że jest 
w pobliżu ślusarz. Ku memu 
zdziwieniu właściciel warsz-
tatu, bez marudzenia i  wy-
brzydzania, powiedział, że 
część dorobi, chociaż będzie 
musiał załatwić odpowiedni 
nóż do frezowania, bo swo-
jego nie ma i to jest właściwe 
podejście do klienta.

Niestety takich fachow-
ców jest bardzo mało i trze-

ba ich szukać, a  co ciekawe 
jak są, to są ci, którzy pro-
wadzą niedużą firmę. W du-
żych specjalistycznych za-
kładach drobnych i  do tego 
trudnych zleceń nie chcą 

przyjmować. Dlaczego? Ja 
nie wiem. Może się nie opła-
ca, a może za trudne? 

XXI wiek, więc pewnie 
trzeba się przyzwyczaić do 
tego, że narzędzia, pojazdy 

czy sprzęt domowy używać 
należy tylko do końca gwa-
rancji i wymieniać na nowy, 
ale kogo na to stać? Mnie 
i wielu innych osób nie!

Jacek Panas

Lisek chytrusek
Fachowiec potrzebny jest w każdym fachu. Czasy na bylejakość dawno już minęły, 
chociaż zdarzy się jeszcze niesolidny majster czy rzemieślnik. Takich specjalistów 
i magików weryfikuje jednak życie i klienci. 

Inna sprawa, że niektó-
re zawody po prostu zanika-
ją. Sam się o  tym przekona-
łem, kiedy potrzebowałem 
skorzystać z  usług szewca. 
Znalazłem, dopiero po kilku 
telefonach do znajomych. Po-
dobnie sytuacja wygląda z ze-
garmistrzami. Zegarmistrz te-
raz handluje zegarkami lub 
wymienia w  zegarkach ba-
terie. Współczesne zegar-
ki bowiem rzadko wymagają 
naprawy. Takie są teraz tech-
nologie. Na szczęście mój do-
bry znajomy, Zenek, jest chy-
ba jedynym (przynajmniej 
jakiego znam), prawdziwym, 
pracującym jeszcze w  zawo-
dzie, fachowcem od zegar-
ków, więc jakbyś, Jacku, cze-
goś potrzebował, to służę 
numerem telefonu. 

Sprzętu AGD też się 
w zasadzie już nie naprawia 
(oczywiście poza drobnymi 
usterkami). Ceny części za-
miennych, podzespołów, ra-
zem z  robocizną czynią ca-
łą naprawę mało opłacalną. 
Często lepiej kalkuluje się 
kupić nowe urządzenie. 

Bo fachowcy są w cenie. 
Podam Ci, Jacku, przykład 
z  własnego doświadczenia. 
Też związany z  samocho-
dem. Sytuacja miała miejsce 
poza Olsztynem. Tak się zło-

żyło, że auto nie chciało za-
palić. Ja się na tym w ogóle 
nie znam, a  właściciel auta 
też nie potrafił znaleźć przy-
czyny awarii. Wezwany tele-
fonicznie miejscowy facho-
wiec (a  była to niedziela), 
przyjechał w  towarzystwie 
kolegi, bo nie był w  stanie 
prowadzić samochodu. Od 
razu zakomunikował (że-
by potem, nie było niedo-
mówień), że samo podnie-
sienie maski kosztuje 500 
zł. Zbliżał się wieczór, więc 
nie mieliśmy wyjścia. Mistrz 
coś tam włączył, wyłączył, 
poruszał kabelkami… i  sil-
nik odpalił. Kosztowało nas 
to w sumie 600 zł. Tu przy-
pomniał mi się stary dow-
cip, kiedy do zakładu napra-
wy samochodu przyjechał 
klient z  usterką. Fachowiec 
naprawił wóz w ciągu minu-
ty i skasował 1000 zł. Klient 
z  pretensją w  głosie zapy-
tał: jak to, 1000 zł za minu-
tę naprawy? Naprawa 100 
zł, a 900 zł za to, że wiedzia-
łem, gdzie szukać! Jak widać 
dowcipy biorą się z życia.

Co do punktów serwi-
sowych, to nie wiem, co Cię 
zaskoczyło. Przecież one ży-
ją głównie z  usług gwaran-
cyjnych i  przeglądów, które 
w przypadku nowych samo-

chodów, zakupionych w  sa-
lonie, są obowiązkowe (bo 
inaczej traci się gwarancję). 
Na zwykłych klientów tu ra-
czej nie ma czasu. Jak nie 
masz znajomego fachowca, 
to na natychmiastową usłu-
gę nie masz co liczyć. Tu 
trzeba stać w kolejce jak do 
lekarza specjalisty. 

I  jeszcze jedna ciekawost-
ka. Dotycząca gwarancji. Na-
prawiałem kiedyś ciśnieniowy 
ekspres do kawy. Notorycz-
nie, pomimo wielu napraw, 
przeciekał. Z  naprawami nie 
było jednak problemu, bo ob-
jęte były gwarancją. Kiedy po 
kolejnej naprawie zwróciłem 
producentowi uwagę (oczy-
wiście pisemnie), że należy mi 
się, albo wymiana urządzenia 
na nowe, albo zwrot pienię-
dzy, otrzymałem odpowiedź, 
że ta usterka to moja wina. Od-
powiednią opinię w  tej spra-
wie wydał firmowy rzeczo-
znawca. I tak, w prosty sposób, 
problem został rozwiązany. 

Dlatego, Jacku, trzeba 
doceniać każdego fachow-
ca, w  każdym zawodzie, 
a zwłaszcza tych, którym się 
jeszcze chce. Bo niedługo 
będzie ich jak na lekarstwo. 
Choć nie są to usługi refun-
dowane. 

Andrzej Zb. Brzozowski

rys. Zbigniew Piszczako
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Jak Pawełek historie Olsztyna poznaje
Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale wreszcie stałem się właścicielem samochodu. Pewne jest, że teraz mogę bez względu na pogodę, z całą rodziną jechać tam, gdzie 
chcę. Spowodowało to, że mój ulubiony rower coraz częściej stoi bezczynnie w piwnicy. Dzięki temu, że pojazd czterokołowy jest w domu, częściej odwiedzam swoją 
działkę. Grabię, sprzątam, zbieram plony, rąbię drewno, a wszystko po to, aby zażyć więcej ruchu. Rodzina jest zadowolona, ja chyba też, chociaż brak mi pędzenia po 
leśnych ścieżkach z wiatrem we włosach. Postanowiłem, że jak tylko czas pozwoli, chociaż raz w miesiącu pojadę na dwudniową rowerową wycieczkę z noclegiem 
w namiociku. 

Ostatnio wybrałem się 
z  rodziną do Barczewa. Po-
jechaliśmy oczywiście na-
szym autem. Piękne ma-
łe miasteczko, zwane nawet 
czasami Warmińską Wene-
cją ze względu na dużą ilość 
mostów nad dwoma rzecz-
kami przepływającymi przez 
miasto. Przed wojną nazy-
wało się ono Wartemborg. 
Po przekazaniu go przez 
Rosjan Polsce, od września 
do grudnia 1946 roku nazy-
wało się Nowowiejsk, po-
tem na cześć ks. Walente-
go Barczewskiego nazwano 
Barczewem. Początki mia-
sta to rok 1325, ale założo-
no je w miejscu, gdzie teraz 
jest wieś Barczewko. Nie-
stety zostało doszczętnie 
zniszczone przez Litwinów. 
Nowy gród wybudowano 
w  1364 w  obecnym miej-
scu, a zasadźcą i pierwszym 
sołtysem został Henryk 
z Łajs, brat Jana, założyciela  
Olsztyna.

Miasto wybudowano 
na planie prostokąta. Na 
środku usytuowany był ry-
nek z  ratuszem. Wokół sta-
ły kamieniczki kupców i rze-
mieślników. Fundamenty 
starej zabudowy można 
obecnie oglądać w wykopa-
liskach przykrytych szkla-
nymi kopułami. W  mieście 
był zamek i  dwa kościo-
ły. Do grodu wiodły dwie 
bramy: Olsztyńska i  Jezio-
rańska oraz Furta Zamko-
wa.      Kolej do Barczewa 
dotarła w  1871 roku, a  6 lat 
później urodził się w  Bar-
czewie Feliks Nowowiejski, 
sławny kompozytor. Tego 
wszystkiego dowiedziałem 
się od Jacka Panasa, kiedy 
razem zwiedzaliśmy rodzin-
ny dom wielkiego muzyka, 
w  którym zorganizowane 
jest muzeum. Podczas sa-
mochodowej wycieczki po-

kazałem rodzinie elektrow-
nię, miejski park, synagogę 
oraz oczywiście kościół far-
ny i dom Nowowiejskiego. 

Przed wyjazdem wysła-
łem do Jacka Panasa ese-
mesa, w  którym prosiłem 
go o  napisanie kilku słów 
o  Wysokiej Bramie w  Olsz-
tynie. Myślałem, że obędzie 
się bez tradycyjnego powie-
dzonka. Nic z tego, gdy ode-
brałem materiał ze skrzynki 
internetowej, zauważyłem, 
że tekst zaczyna się od słów: 
– Oj, Pawełku, ty mnie za-
męczysz, ale mam dobry na-
strój, więc napisałem o Gór-
nej Bramie to, co wiem.

Olsztyn założony zo-
stał w  1353 roku pod zam-
kiem, który praktycznie po-
wstawał razem z  miastem. 
Podobno wcześniej w  zako-
lu Łyny była drewniana wa-
rownia, którą stopniowo mu-
rowano, aż powstał obecny 
zamek. Miał on swoje obron-
ne mury. Miasto początko-
wo otaczała tylko drewniana 
palisada, fosa i  wały ziem-
ne. Później gdy miasto za-
częło się rozwijać, otoczono 
je ceglanymi murami. Wy-
soka Brama to pozostałość 
właśnie tych miejskich for-

tyfikacji. W  Olsztynie była 
jeszcze Brama Dolna, ale nie-
stety w  XVIII wieku zaczęła 
się rozpadać, więc ją rozebra-
no. Stała ona przed obecnym 
mostem Jana. Była też jeszcze 
Brama Młyńska oraz Furta 
Wodna koło katedry. Wyso-
ka Brama wybudowana zo-
stała w 1378 roku. Przed nią 
stał barbakan. Jego funda-
menty można oglądać obec-
nie w wykopie przed bramą. 

Kształt, jaki ma teraz, 
uzyskała ona po pierwszej 
przebudowie pod koniec XV 
wieku, po wojnie trzynasto-
letniej.

Kolejna przebudowa na-
stąpiła w 1788 roku. Dostoso-
wano ją do funkcji zbrojowni 
szwadronu dragonów. Mury 
wiejskie zaczęły się rozpadać. 
Część cegieł wykorzystano 
na budowę nowych domów. 
Zasypano fosę. Górna Brama 
też była w opłakanym stanie. 
Uratował ją pruski minister 
do spraw ochrony zabytków 
Ferdynand von Quast. Zlecił 
on jej remont i  moderniza-
cję. W  1858 roku przebudo-
wano samo wejście, dodając 
sterczynowe szczyty z ostro-
łukowymi blendami. Potem 
budowlę przeznaczono na 

więzienie. W 1880 roku bra-
mę połączono ze wzniesio-
nym obok budynkiem ad-
ministracyjnym aresztu. 
Piętnaście lat później prze-
bito w niej przejście dla pie-
szych. Jednym z  osadzo-
nych więźniów w  1863 roku 

był Wojciech Kętrzyński, 
oskarżony o  przemyt bro-
ni dla uczestników powsta-
nia styczniowego w  Polsce. 
Zatrzymano go i  areszto-
wano w  gospodzie w  Jaro-
tach. Po procesie resztę wy-
roku odsiedział w  twierdzy  
w Kłodzku.

Po jakimś czasie, gdy 
więzienie przeniesione zo-
stało do nowego budyn-
ku, w bramie swoją siedzibę 
miała policja, miejska straż 
pożarna oraz biuro meldun-
kowe. W  latach międzywo-
jennych ponownie bramę 
przerobiono. Były w  niej 
mieszkania i przez jakiś czas 
schronisko młodzieżowe. Po 
II wojnie światowej, podczas 
której brama nie za bardzo 
ucierpiała, siedzibę w  niej 
znalazło PTTK. W dawnym 
budynku administracyjnym 
aresztu mieściły się biura, 
a  w  bramie był hotel, który 

jest do dzisiaj. Przez bramę 
przejeżdżały kiedyś tramwa-
je jadące od dworca na Ryba-
ki, czyli do skrzyżowania uli-
cy Bałtyckiej, Jeziornej i alei 
Przyjaciół. 

W pobliżu Wysokiej Bra-
my była zlokalizowana miej-
ska studnia. Podobno gdy 
kiedyś czerpano z  niej wo-
dę, wpadł tam jeden z miesz-
czan. Ciało znaleziono dopie-
ro po kilku tygodniach. Cały 
czas woda ze studni wykorzy-
stywana była do celów spo-
żywczych. Nikt w  mieście 
na szczęście nie zachorował. 
Wodę wyczerpano i  napusz-
czono nowej. Dostarczana 
ona była ze stawu położonego 
za obecną miejską pływalnią. 
Pozostałości zbiornika są do 
dzisiaj. Po studni nie ma śladu. 

Pozdrawiam 
Jacek Panas. 

Maila jak zwykle 
zredagował Pawełek.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

HOROSKOP DLA WYBRANYCH

Pracownia Baśni i Legend: Maria Zientara-Malewska

Spotkanie wspomnieniowe
Każda społeczność ma naturalną potrzebę „zakorzenienia się” w swojej małej oj-
czyźnie. Tożsamość regionalna jest niezbędna, aby móc kultywować lokalną tra-
dycję oraz formułować przyszłość kulturalną. Miejska Biblioteka Publiczna swoimi 
działaniami stara się tworzyć przestrzeń w Olsztynie, która umożliwi mieszkań-
com zgłębienie historii Krainy Tysiąca Jezior. 

Projekt Pracownia Baśni 
i Legend jest właśnie odpo-
wiedzią na zainteresowanie 
lokalnej społeczności na sło-
wo pisane, w  którym wciąż 
żywy jest duch regionu. Do-
skonale wpisuje się również 
w obchody rocznic upamięt-
niających twórczość najwy-
bitniejszych postaci zwią-
zanych z  kulturą Warmii 
i Mazur. 

Jednym z  zaplanowa-
nych wydarzeń jest spotka-
nie wspomnieniowe po-

święcone życiu i twórczości 
Marii Zientary-Malewskiej, 
które odbędzie się 25 lipca 
o  godz. 17 w  Pracowni Li-
terackiej przy Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej (ul. Ro-
dziewiczówny 3). Podczas 
wydarzenia zaprezentowana 
zostanie kolejna odsłona Ga-
lerii Jednego Wiersza. Tym 
razem zapraszamy do wspól-
nego pochylenia się nad tek-
stem Marii Zientary-Malew-
skiej. Gościem specjalnym 
spotkania będzie Maria Su-

rynowicz, bratanica artyst-
ki, a  rozmowę poprowadzi 
Ewa Zdrojkowska. 

Więcej informacji na te-
mat Pracowni Baśni i  Le-
gend oraz spotkania do-
stępnych jest na stronie:  
www.mbp.olsztyn.pl.

Dofinansowano ze środ-
ków samorządu miasta  
Olsztyna.

Aleksandra Dobies

BARAN 21 III - 20 IV
Niestety nie masz wielkiego wyboru. Jeśli chcesz 
przetrwać obecny kryzys, musisz postawić na 
pracę. Niekoniecznie jednak na swoją. Czasy „czy 

się stoi, czy się leży” dawno już minęły.

 BYK 21 IV - 20 V
Staniesz się bardziej tolerancyjny i znik-
ną Twoje problemy z otoczeniem. Sam się 
zdziwisz, że można żyć inaczej, chociaż wy-
sokość zasiłku nie ulegnie zmianie. Ważne, 

że Ty się zmienisz.

 BLIŹNIĘTA 21 V- 21 VI
Przed Tobą okres wytężonej i żmudnej pra-
cy, która nie zapowiada żadnych korzyści 
materialnych. Na szczęście krótki. Niewiele 
od Ciebie zależy. Jesteś zdany na decyzje in-

nych. Jak to w wojsku.

 RAK 22 VI - 22 VII
Zobaczysz, że pomaleńku sprawy zaczną się 
układać po Twojej myśli. Odkryjesz, że masz 
wpływ na ludzi i wydarzenia. Nie wyciągaj 
jednak z tego daleko idących wniosków na 

przyszłość.

 LEW 23 VII - 23 VIII
Wrażliwość i umiejętność wczuwania się w 
nastroje innych ludzi, dadzą Ci szansę prze-
życia czegoś naprawdę pięknego. Liga okrę-
gowa też ma swoje dobre strony, przynaj-

mniej jeżeli chodzi o kibiców.

 PANNA 24 VIII- 23 IX
Masz obok siebie kogoś, komu się bardzo 
podobasz. Dlatego bądź bardziej tolerancyj-
ny i nie wybrzydzaj. Jak się nie ma co się lu-
bi, to się lubi, co się ma. I co z tego, że jesteś 

przystojny.

 WAGA 24 IX - 23 X
Pozwól okolicznościom decydować za Ciebie. 
Poddaj się losowi i przyjaznym ludziom. Przy-
jaźni ludzie, to nie tylko ci, od których poży-
czasz pieniądze. To grono się już nie powiększy.

 SKORPION 24 X - 22 XI
Możesz sporo osiągnąć w dziedzinie finan-
sowej, ale musisz jeszcze trochę poczekać. 
Czas ważnych decyzji wciąż przed Tobą. 
Na razie korzystaj z dobrych układów, jakie 

masz. Póki masz.

 STRZELEC 23 XI - 21 XII
Uważaj. Wszystko może stać się kolejnym 
pretekstem do nieprzyjemnej wymiany 
zdań. Aby uniknąć takich zdarzeń w przy-
szłości, najlepiej zrobisz, jeżeli wykupisz so-

bie bilet miesięczny.

 KOZIOROŻEC 22 XII - 20 I
Przed Tobą bajeczne szanse finansowe. Ale 
jak się pewnie domyślasz, w bajkach róż-
nie bywa. Niestety nie spotkasz żadnej do-
brej wróżki. Złej również. Musisz po prostu 

wziąć się do roboty.

 WODNIK 21 I- 19 II
Chociaż Twoje finanse dalekie są od ide-
ału i pozycja zawodowa nadal dość chwiej-
na, to lada chwila wszystko może zmienić się 
na korzyść. Dlatego trzymaj rękę na pulsie i 

kontroluj ciśnienie.

 RYBY 20 II- 20 III
Ciągle żyjesz karierą, jesteś twórczy, otwar-
ty na świat i nic Ci nie tamuje drogi. Jedyny 
problem to konflikt z fiskusem. Musisz dzia-
łać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wiem, że to trudne.



“Nowe Życie Olsztyna” nr 14 (257) 2019  13Facebook.com/ZycieOlsztyna LUDZIE

W życiu prywatnym 
nie jestem Elvisem Presleyem
Adam Gałka – olsztynianin z urodzenia. Muzyk, piosenkarz, artysta estradowy. Najpopularniejszy polski naśladowca Elvisa Presleya i jeden z najlepszych jego odtwór-
ców. Otrzymał specjalny certyfikat od żony Presleya, jako najbardziej zbliżony głos do Elvisa.

Czy to prawda, że Elvis 
Presley ciągle żyje?

Oczywiście. Przede 
wszystkim w  naszych ser-
cach. Z  tego co wiem, ży-
je również w  Olsztynie 
(śmiech). Będzie żył, dopóki 
żyje jego muzyka, czyli wy-
chodzi na to, że Elvis Presley 
jest nieśmiertelny. 

Skąd się wzięła Twoja 
fascynacja Elvisem?

Presleya słuchałem od 
dziecka. Mój tata miał jego 
nagrania na taśmach i kase-
tach. Dzisiaj już nie ma ta-
kich magnetofonów, ale 
oczywiście są nagrania, na 
innych nośnikach. Nie tyl-
ko słuchałem Elvisa, ale tak-
że starałem się go naślado-
wać. Okazało się, że nieźle 
mi to wychodziło. Zacząłem 
się nagrywać, przy okazji ka-
sując tacie niektóre nagrania 
(śmiech). 

Nie wystarczyło sa-
mo słuchanie, musiałeś się 
wcielić w jego postać?

Kiedy dostałem gita-
rę, a  byłem wtedy jeszcze 
w  szkole podstawowej, za-
cząłem próbować śpiewać 
piosenki Elvisa. Pierwszy 
publiczny koncert dałem 
w  osiedlowym Domu Kul-
tury „Alternatywa” na Pod-
grodziu w  Olsztynie. Było 
to w 1994 roku. Z tej okazji 
zrobiliśmy specjalne plaka-
ty. Rozwiesiliśmy je w całym 
mieście. Przyszło nawet spo-
ro ludzi… i tak to się zaczęło. 

Jesteś uważany za naj-
lepszego odtwórcę Pre-
sleya w  Europie, jak duża 
jest konkurencja?

Konkurencja jest spo-
ra. Nie staram się ścigać, jak 
dzwonią z  propozycją wy-
stępu, to jadę i  śpiewam. 
W  Polsce tych Elvisów się 
trochę sklonowało, ale nikt 
ich chyba jeszcze dokładnie 
nie policzył.

Jakie trzeba mieć pre-
dyspozycje, aby wcielić się 
w postać Elvisa Presleya?

Na pewno nie powinno 
się go parodiować, tylko sta-
rać się zbliżyć jak najbardziej 

do oryginału. Nie chodzi tu 
tylko o  podobieństwo fi-
zyczne, czy charakterystycz-
ne zachowanie na scenie. 
Niektórzy uważają Presleya 
za kicz. Czasami spotykam 
się z opinią, że jestem trochę 
za chudy. Dobrze jest zapo-
znać się z  biografią Elvisa, 
z  jego artystyczną karierą, 
życiowymi wyborami, wte-
dy jego obraz będzie zdecy-
dowanie pełniejszy. Presley 
to fenomen, trudno więc go 
naśladować we wszystkim. 
Kiedyś, kiedy nie było Inter-
netu, trzeba było korzystać 
ze zdjęć i  fragmentów kon-
certów w telewizji. Niektóre 
rzeczy robiło się intuicyjnie, 
ale muszą być dzwony, kla-
syczne presleyowskie buty, 
strój z  frędzlami, postawio-
ny kołnierz i chusty. 

Elvis Tribute Show Li-
ve to Twój ostatni projekt 
związany z Elvisem?

Gramy to w  różnych 
składach osobowych. Po-
czątkowo był to 13 osobowy 
band, teraz jest 5-6 muzy-
ków. Trudno jest utrzymać 
taki duży zespół. Estrada ma 
swoje prawa. Również finan-
sowe. 

Bardzo często występuję 
też solo, z gitarą. Z zespołem 
czuję się jednak zdecydowa-
nie lepiej, bardziej koncer-
towo. Nie prowadzę zbyt 
obfitej konferansjerki, kon-
centruję się głównie na śpie-
wie.

Jak to się stało, że otrzy-
małeś specjalny certyfikat 
od żony Presleya, jako naj-
bardziej zbliżony głos do 
Elvisa?

Tym zajmował się Fan 
Club Presleya w  Berlinie. 
Poznałem prezesa, wysła-
li moje nagrania, zostały za-
akceptowane i w taki sposób 
otrzymałem ten certyfikat. 
To wszystko było trochę po-
za mną. Specjalnie o  to nie 
zabiegałem, ale miło jest 
mieć takie uznanie. 

Kolejny certyfikat, to 
oryginalny, niepowtarzalny 
wokal, potwierdzony przez 
Yamaha International.

Moje studyjne nagrania, 
a właściwie mój głos, został 
porównany z  głosem Elvi-
sa Presleya przez Kazuo Shi-
bashi z  Yamaha Internatio-
nal i  uznany za najbardziej 
zbliżony do oryginału wśród 
wszystkich odtwórców Pre-
sleya na świecie. Wyróżnie-
nie na pewno prestiżowe. 
Nie daje jednak dodatkowej 
karty przetargowej. Tak to 
nie działa. Poza tym w życiu 
prywatnym nie jestem Pre-
sleyem, tylko Adamem Gał-
ką. To się zmienia, kiedy za-
kładam strój Elvisa. Wtedy 
jestem zupełnie innym czło-
wiekiem i  zamieniam się 
w  rockendrolowca. Auto-
grafy daję jako Elvis Presley 
i Adam Gałka (śmiech). 

Czy wyczuwasz, po-
przez kontakt z publiczno-
ścią na scenie, że ta muzyka 
jest ciągle żywa?

Z doświadczenia wiem, 
że nie wszyscy dokładnie 
wiedzą, co usłyszą na kon-
cercie. Generalnie, po-
wszechnie znanych, przy-
najmniej w  Polsce, jest 
tylko kilka piosenek Elvi-
sa. Nawet piszczące fanki 
robią to głównie dlatego, 
że coś takiego wcześniej 
widziały i  wyczuwają, że 
tak wypada. Każda impre-
za jest inna. Lubię zarówno 
duże sceny, jak i kameralne 
występy.

Ale Adam Gałka to nie 
tylko Elvis Presley?

Aktualnie robię nowy 
projekt, nie związany z Elvi-
sem. Autorskie piosenki, 
bardziej disco-rock. Nie do 
końca jeszcze wiem, w jakim 
kierunku to pójdzie. Przygo-
towujemy piosenkę – pilota 
i  teledysk. Jak chwyci, pój-
dziemy dalej w  tym kierun-
ku, jak nie, będziemy kom-
binowali inaczej. Ważne, że 
jest zapał i pomysły.

Śpiewałeś na festiwalu 
w Korei Północnej?

Rok temu byłem tam na 
Festiwalu Przyjaźni. 600 wy-
konawców a  na widowni 
sam Kim Dzong Un. W  im-
prezie biorą udział muzycy, 
piosenkarze, zespoły wokal-
ne i taneczne oraz artyści re-
prezentujący sztukę cyrko-
wą. Mało kto o tym wie, ale 
Polska od lat bierze w  niej 
udział. Pojawiłem się i  ja. 
Śpiewałem jedną polską pio-
senkę i  jedną po koreańsku. 
Nie udało mi się jednak na-
uczyć słów na pamięć i mu-
siałem korzystać z  kartki. 
Nie tylko ja się tak wspoma-
gałem. To bardzo trudny ję-
zyk.

Nie był to tylko występ, 
bo przywiozłeś stamtąd pu-
char.

Oprócz piosenki kore-
ańskiej śpiewałem piosenkę 

Piotra Szczepanika „Nigdy 
więcej”, którą bardzo lubię. 
W  sumie było to pięć kon-
certów, z  których jeden na-
grała koreańska telewizja. Na 
YouTubie pojawiło się nagra-
nie z moim występem. Tak się 
złożyło, że zdobyłem pierw-
sze miejsce, pamiątkowy pu-
char i  dyplom. Dostałem też 
zaproszenie na kolej festiwal, 
za dwa lata, bo w takim cyklu 
ten festiwal się odbywa. 

 
Jakie wrażenia oprócz 

artystycznych osiągnięć 
przywiozłeś z  Korei Pół-
nocnej?

To bardzo ciekawy kraj, 
chociaż powszechnie krążą 

o nim różne opinie. Byliśmy 
tam dwa tygodnie.  Ja, Anna 
Maria Adamiak i  Jacek Wa-
silewski, dziennikarz pra-
sowy z  Warszawy. Naszym 
przewodnikiem była młoda 
Koreanka mówiąca w  języ-
ku angielskim. Byłem m.in. 
w  mauzoleum rodziny Ki-
mów. Wjeżdżało się tam 
na długim, ruchomym dy-
wanie. Dywan poruszał się 
wolno, a  po obu stronach 
były różnego rodzaju pa-
miątki. Zanim dotarłem do 
końca, trwało to jakieś 20 
minut. Byłem też w  miej-
scowym ogrodzie zoologicz-
nym. Ciekawostką było to, 
że jedzenie dla zwierząt po-
dawano na tacach. Hotel, 
w którym mieszkałem, miał 
wysoki standard, doskona-
łe jedzenie i usytuowany był 
na wyspie. Mieszkałem na 
32 piętrze. Zauważyłem, że 
w windzie nie ma przycisku 
prowadzącego na 5. piętro. 
Dlaczego? Nie pytałem i nie 
sprawdzałem.

Na koniec poproszę Cię 
o  jakąś anegdotę z  Twoim 
udziałem.

Było tego sporo, ale naj-
bardziej rockendrolowe by-
ło to, jak kiedyś w  trakcie 
występu przewróciłem się 
na perkusję. W ferworze sce-
nicznego show, straciłem po 
prostu równowagę. 

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Zb. Brzozowski

Fo
t: 

G
rz

eg
or

z 
Ku

ch
ar

sk
i



14 “Nowe Życie Olsztyna” nr 14 (257) 2019 www.zycieolsztyna.plPORADY

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

Stronę opracował: MR

Zagrożony 
wspólny majątek

Prywatna działalność 
gospodarcza ma dobre, ale 
i  słabe strony. Tak jest, gdy 
do robienia interesów rwie 
się osoba nie mająca o  tym 
zielonego pojęcia, która tra-
ci na wszystkim, zanim to 
coś przyniesie zyski. Wspól-
nota majątkowa z  takim 
„przedsiębiorcą” może nie 
dawać życiowej stabiliza-
cji. Wówczas prostym wyj-
ściem z  sytuacji wydaje się 
być podpisanie rozdzielno-
ści majątkowej, zwanej in-
tercyzą. 

Kiedyś intercyza by-
ła popularna jedynie wśród 
bogaczy i  celebrytów, a  za-
wierano ją – tak na wszelki 
wypadek – już na początku 
małżeństwa. Teraz czasy się 
zmieniły i ludzie inaczej pa-
trzą na życie. 

Do podpisania umowy 
o  rozdzielności majątkowej 
może dojść w  każdym mo-
mencie trwania małżeństwa. 
Wystarczy, by obie strony – 
mąż i żona – udały się do no-
tariusza i  złożyły stosowne 
oświadczenie. Od momentu 

podpisania dokumentu, każ-
de z  nich gromadzi majątek 
na własne konto. Wcześniej-
szy dorobek (przedmio-
ty nabyte w  czasie trwania 
małżeństwa, oszczędności, 
środki zgromadzone na fun-
duszach emerytalnych itp.) 
dzielony jest po połowie. 
Taka czynność prawna tro-
chę kosztuje, a  cena zależy 
od wielkości majątku zgło-
szonego do podziału.

Jeśli jedna ze stron nie 
zgadza się na podpisanie roz-
dzielności majątkowej, trze-
ba o  pomoc poprosić sąd. 
Gdy ten podzieli argumen-
ty osoby wnioskującej, mo-
że zapaść orzeczenie o inter-
cyzie mimo braku zgody ze 
strony drugiej osoby.

Po podpisaniu intercy-
zy małżonkowie przesta-
ją wspólnie rozliczać PIT, 
roczny podatek dochodo-
wy. Rozdzielność majątko-
wa w  żadnym stopniu nie 
ogranicza dziedziczenia. Żo-
na dziedziczy po mężu, mąż 
dziedziczy po żonie, dzie-
ląc się majątkiem jedynie 

z  dziećmi. Dopiero prawo-
mocny rozwód sprawia, że 
małżeństwo z podpisaną in-
tercyzą rozchodzi się, bez 

dodatkowego dzielenia ma-
jątku. Każda osoba zabiera 
swoje.     

Podział majątku po rozwodzie II
Procedur rozwodowych ciąg dalszy

Sprawa jest wszystkim 
znana i  oczywista, że nie-
pracujący zawodowo współ-
małżonek (najczęściej do-
tyczy to kobiet) ma takie 
samo prawo do majątku 
wspólnego, jak ten, który 
zarabia pieniądze, umożli-
wiające codzienne funkcjo-
nowanie oraz kupno róż-
nych materialnych dóbr. 
Okazuje się jednak, że tak 
nie bywa z końcem małżeń-
stwa. Wówczas często skłó-
cona para rozpoczyna walkę 
o to, co jest moje, co twoje. 
Niektóre kwestie są oczywi-
ste. Nie podlegają podzia-
łowi wszelkie wartościowe 
rzeczy zakupione przez mę-
ża lub żonę przed ślubem, 
a także wszystkie darowizny 
otrzymane osobiście w trak-
cie trwania małżeństwa. 
Wyłączną własnością każ-
dego z  małżonków są rów-
nież rzeczy osobiste – ubra-
nia, kosmetyki, upominki, 
a  w  obecnych czasach tak-

że telefon komórkowy lub 
laptop. Biżuteria, gdy była 
darowana, należy do jednej 
osoby. Gdy została kupiona 
jako lokata kapitału... to in-
na sytuacja, to coś wspólne-
go. Podobnie jest z  kontem 
bankowym. Bywa, że niekie-
dy jeszcze przed rozwodem 
warto zlikwidować wspól-
ne konto, a  założyć własne. 
Jednak taki ruch to wyraź-
na oznaka zbliżającej się sy-
tuacji kryzysowej. 

By przy podziale majątku 
niczego nie przegapić, war-
to wcześniej przejrzeć różne 
dokumenty – akty  notarial-
ne, upoważnienia, dowo-
dy zakupów wartościowych 
rzeczy oraz umowy daro-
wizn. Kwestia rozstrzygają-
ca, kto jest winny rozpadu 
pożycia małżeńskiego, nie 
ma nic wspólnego z podzia-
łem majątku. Jednak jak do 
rozwodu dochodzi, nie moż-
na bezgranicznie ufać dru-
giej stronie, lepiej nie liczyć 

na jej obietnice. W  takiej 
sytuacji wypada wszystkie 
uzgodnienia mieć na piśmie. 
W  tym niełatwym okre-
sie łatwo o dodatkowe kłót-
nie i spory. Wówczas wypa-

da trzymać nerwy na wodzy, 
nie używać „wyrazów”, wy-
zwisk i gróźb, bo to wszystko 
może obrócić się przeciwko 
osobie o wybuchowym cha-
rakterze.  

Wsparcie samotnych 
matek i ich dzieci

Gdy ojciec nie płaci na 
dziecko zasądzonych ali-
mentów, a  dochody mat-
ki są niewielkie, wsparciem 
są pieniądze z  funduszu ali-
mentacyjnego. Taka pomoc 
nie jest przyznawana auto-
matycznie. Trzeba o nią wy-
stąpić w gminie.  

Świadczenia z  fundu-
szu alimentacyjnego nale-
żą się na dzieci, które mają 
zasądzone alimenty, a  ro-
dzic nie płaci, a w dodatku 
komornik nie jest w stanie 
od niego tych pieniędzy 
wyegzekwować. Wów-
czas urzędnik składa od-
powiednie oświadczenie. 
Dotyczy ono konkretnie 
ostatnich dwóch miesię-
cy bez płacenia przez ro-
dzica zaległych i bieżących 
zobowiązań alimentacyj-
nych. Wielkość świadcze-
nia zależy od wielkości za-

sądzonych alimentów oraz 
od liczby dzieci.

Zazwyczaj alimenty wy-
płacane są do 18. roku życia, 
a  osobom uczącym się do 
ukończenia 25. lat pod wa-
runkiem, że nie ma przerw 
w  nauce. Dzieciom z  orze-
czoną niepełnosprawnością 
w  stopniu znacznym, ali-
menty mogą być wypłacane 
bezterminowo.  

Świadczenia z  funduszu 
alimentacyjnego nie przy-
sługują, jeśli uprawniona 
osoba została umieszczo-
na w rodzinie zastępczej lub 
placówce zapewniającej ca-
łodobowe utrzymanie, np. 
w  domu poprawczym. Je-
śli osoba dorosła uprawnio-
na do otrzymywania alimen-
tów (z  racji kontynuowania 
nauki) weźmie ślub, to po 
zmianie stanu cywilnego tra-
ci to prawo.

Komu zasiłek stały
Osoba o  minimalnych 

dochodach, niezdolna do 
pracy, bez prawa do renty 
lub emerytury może ubiegać 
się w  miejscu zamieszkania 
o  zasiłek stały. Ubiegający 
się o  tę pomoc muszą mieć 
– ukończone 65 lat w  przy-
padku mężczyzny, a kobieta 
60 lat. Młodsi muszą posia-
dać orzeczenie o  całkowitej 
niezdolności do pracy, wy-
dane przez komisję ZUS lub 
lekarza orzecznika. Wnio-

sek o przyznanie zasiłku sta-
łego składa się w gminie. Ta 
pomoc z reguły ma formę fi-
nansową. Jednak gdy ośro-
dek pomocy społecznej zo-
rientuje się, że pieniądze 
wykorzystywane są niezgod-
nie z  przeznaczeniem, mo-
że zmienić zasiłek pienięż-
ny (w całości lub części) na 
talony lub bony, uprawniają-
ce do nabycia żywności i in-
nych środków do życia. 
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Olsztyńscy tenisiści z sukcesami

Młodzież na kortach
Ogólnie sezon wakacyjny jest wolny od rozgrywek. Jednak młodzi tenisiści z olsztyńskich klubów nie mają za wiele czasu na odpoczynek.

Przed wakacjami zawod-
nicy z  Olsztyna brali udział 
w   wielu turniejach. Jeden 
z najbardziej utytułowanych 
tenisistów młodego pokole-
nia 15-letni Olaf Pieczkow-
ski (UKS RP Sport Olsztyn) 
większość czasu spędza po-
za granicami kraju uczestni-
cząc w turniejach rangi ITF. 
I  jest jednym z  czołowych 
zawodników w swojej kate-
gorii wiekowej w Europie. 

– W grze 
singlowej ocierał 
się o półfinały, 
zaś w deblu 
z gdańszczaninem 
Filipem Pieczonką 
bywał w finale 
– poinformował 
Mirosław 
Umbras, prezes 
Warmińsko-
Mazurskiego 
Związku Tenisa. 
– Zawody ITF to 

jest taka furtka 
do zawodowego 
tenisa. Olaf 
zamierza już 
w przyszłym roku 
spróbować swoich 
sił w zawodach 
seniorskich.

Ważnym turniejem dla 
młodych tenisistów jest ry-
walizacja w  Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. 
W  zawodach uczestniczyli 
Aleksandra Węgrzyn (UKS 
RP Sport Olsztyn) oraz Filip 
Tatera i Igor Daszczuk (obaj 
KS Budowlani Olsztyn). Wę-
grzyn i  Tatera w  grze poje-
dynczej znaleźli się w czoło-

wej „szesnastce” w kraju. Ta 
para wywalczyła w  mikście 
brązowy medal mistrzostw 
Polski do lat 16.

Podczas mistrzostw Pol-
ski juniorów Martyna Szyn-
kowska (UKS RP Sport) 
i Weronika Ejsmont (KT Ja-
kubowo Olsztyn) znalazły 
się wśród 32 najlepszych za-
wodniczek kraju. Natomiast 

w grze deblowej ten duet do-
tarł do ćwierćfinału i  osta-
tecznie został sklasyfikowa-
ny na miejscach 5-8.

Warto dodać, że Gabriel 
Matuszewski (KT Matu-
szewski Stawiguda) wygrał 
dwa turnieje z  cyklu Tenis 
Europa w  Danii (kategoria 
wiekowa 14-16 lat).

Wiosną w Olsztynie zor-
ganizowano dwa ogólnopol-
skie turnieje juniorów.  

– Zawodnicy są podzie-
leni na grupy i  każdy z  nich 
rozgrywa dwa mecze dzien-
nie. W  sumie każdy tenisista 
sześciokrotnie wychodzi na 
kort. Dla takich zawodników 
jak Tatera, Daszczuk czy Mak-
symilian Grygołowicz, którzy 
grają ze starszymi rywalami, 
to doskonała okazja do na-
uki i ogrania się w rywalizacji 
z silnym przeciwnikiem – do-
dał Mirosław Umbras.

Dla dzieci do lat 12 orga-
nizowane są wojewódzkie 
turnieje kwalifikacyjne. Takie 
rozgrywki są ważne szkole-
niowo, gdyż zawodnicy rywa-
lizują z rówieśnikami nie tyl-
ko z województwa, ale także 

zawodnikami przyjeżdżający-
mi z innych regionów Polski. 
W tej kategorii wiekowej wy-
różniają się Pola Centkiewicz 
(UKS RP Sport) i  Anastazja 
Kuś (KS Budowlani).

Warto dodać, że 
W-MZT wspiera 
sport amatorski. 
W tym celu 
powołano do 
życia Warmińsko-
Mazurską 
Amatorską 
Ligę Tenisową. 
Są to cztery 
ligi, w których 
rywalizuje ponad 
80 amatorów gry 
w tenisa. 

Obecnie większość za-
wodników z  olsztyńskich 
klubów spędza czas na obo-
zach przygotowawczych. 
Pierwsze powakacyjne tur-
nieje do lat 10 i  12 odbędą 
się we wrześniu.

IRON

Piłkarze Stomilu szlifują formę
Piłkarskie wakacje już dawno minęły. Zespoły pierwszej ligi, w tym olsztyński Stomil, szlifują formę przed inauguracją nowego sezonu.

Po wielu zawirowaniach 
finansowo-organizacyjnych 
piłkarze pierwszoligowe-
go Stomilu mogli wreszcie 
spokojnie zacząć przygoto-
wywać się do rozgrywek. 
Przez kilka tygodni trener 
Piotr Zajączkowski i  jego 
sztab szkoleniowy budowa-

li kadrę na nowy sezon. Nie 
uniknięto zmian, ale w miej-
sce tych co ubyli ze składu, 
trafili inni. Co prawda szko-
leniowcy drużyny wciąż te-
stują nowych piłkarzy, lecz 
trzon zespołu jest już znany. 
Nowym nabytkiem w  dru-
żynie jest ukraiński obroń-

ca Ołeh Tarasenko. Ważnym 
elementem przygotowań są 
obozy. Olsztynianie wróci-
li już z Nieborowa, a po kil-
ku dniach treningów na wła-
snym obiekcie wyjechali na 
następny do Kórnika. 

Jak powiedział tre-
ner Zajączkowski, zawod-

nicy skupią się głównie na 
doskonaleniu elementów 
taktyczno-technicznych. 
W tym czasie Stomil rozegra 
trzy mecze kontrolne. For-
mę biało-niebieskich spraw-
dzą Polonia Środa Wiel-
kopolska, Kotwica Kórnik 
i Lech II Poznań. 

Stomil ma już za sobą 
kilka sparingów. Oto wy-
niki: z Baltiką Kaliningrad 
3:1, ze Zniczem Pruszków 
2:3, z  Widzewem Łódź 
0:2, z  Pelikanem Łowicz 
5:2, z  Huraganem Morąg 
1:1, z  Wigrami Suwałki 
4:1. 

Przypominamy, że 
pierwszy ligowy mecz sezo-
nu 2019/2020 Stomil roze-
gra na wyjeździe z beniamin-
kiem I  ligi GKS Bełchatów 
w sobotę 27 lipca.

IRON
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