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Projekt dla dworca 
w Olsztynie

Kolejarze podpisa-
li umowę na zaprojektowa-
nie nowego dworca PKP 
w Olsztynie.

W tej sprawie przedstawi-
ciele PKP S.A. i Polskich Li-
nii Kolejowych zorganizowa-
li konferencję prasową w holu 
obecnego dworca. 

– Chcemy poinfor-
mować, że rozstrzygnęli-
śmy i podpisaliśmy umowę 
z  firmą, która zaprojektu-
je nowy budynek dworca 
PKP – mówi Michał Stil-
ger, rzecznik PKP S.A. – 
Prace projektowe o  warto-
ści około 7,8 mln zł wykona 
firma TPF.

Mirosław Antonowicz, 
członek zarządu PKP S.A. 
poinformował, że w  założe-
niu budynek nowego dwor-
ca będzie trzykondygnacyjny. 

– Poziom „0” służyć bę-
dzie obsłudze pasażerów, na 
poziomie „1” swoje miejsce 
znajdą przedstawiciele prze-
woźników, natomiast na po-
ziomie „2” urządzona zostanie 
poczekalnia, ogólnodostępne 
toalety, a  także punkty han-
dlowo-usługowe – mówi Mi-
rosław Antonowicz. – Sama 
budowa dworca będzie kosz-
tować około 32 mln zł. Osta-
teczny wygląd obiektu wska-
żą projektanci.

Kolejne 100 mln zł zosta-
nie wydanych na przebudowę 
samej stacji Olsztyn Główny. 

– Wszystkie cztery pe-
rony zostaną podwyższo-
ne i poszerzone, co zapewni 
wygodny dostęp do pocią-
gów – mówi Ireneusz Mer-
chel, prezes spółki PKP 
PLK. – Stacja zostanie do-
pasowana do potrzeb osób 
o  ograniczonych możliwo-
ściach poruszania się. Od-
nowione zostaną zabytkowe 
wiaty na peronach.

Jednym z  celów inwesty-
cji będzie zapewnienie dostę-
pu na perony również od stro-
ny ul. Zientary-Malewskiej. 

– Pod uwagę brane są 
dwa warianty – dodaje prezes 
Merchel. – Jeden zakłada bu-
dowę kładki nad torami, dru-
gi przejście podziemne. Wy-
brany zostanie on na etapie 
opracowania dokumentacji 
projektowej. W przyszłym ro-
ku planujemy rozpisać prze-
targ na wybór wykonawcy 
prac budowlanych.

Frankowiczka z Olsztyna 
wygrała z bankiem

Jedną z osób, która wzię-
ła kredyt we frankach jest 
Ewelina K.

W  marcu 2007 r. zawar-
ła z  olsztyńskim oddziałem 
Kredyt Banku S.A. umowę. 
Wzięła kredyt na cele miesz-
kaniowe w kwocie 192 351,25 
zł, którą miała spłacać we 
frankach szwajcarskich przez 
360 miesięcy.

Kredytobiorczyni w 2017 
r. skierowała do sądu pozew 
o  zapłatę przeciwko następ-
cy prawnemu wyżej wymie-
nionego banku, czyli obec-
nie Bankowi Zachodniemu 
WBK S.A. we Wrocławiu. 

– W  uzasadnieniu 
wskazała m.in. na zawarte 
w  umowie niedozwolone 
postanowienia dotyczące 
indeksowania kredytu kur-
sami franka szwajcarskiego, 
ustalanymi jednostronnie 
przez bank w tabeli kursów. 
W ocenie powódki pozwany 
bank w sposób niedozwolo-

ny, nieuprawniony i niesku-
teczny dokonał przeliczenia 
salda kredytu udzielone-
go i wypłaconego w złotych 
na kwotę wyrażoną we fran-
kach szwajcarskich – infor-
muje sędzia Agnieszka Że-
garska, rzecznik prasowy 
Sądu Okręgowego w  Olsz-
tynie. – W  ten sam niedo-
zwolony sposób dokonywał 
również przeliczenia i  wy-
liczenia poszczególnych 
rat kredytu, wskazując ich 
kwotę do zapłaty w  walu-
cie CHF.

Powódka zażądała od 
banku 42 574,03 zł, ale pozwa-
ny bank wniósł o  oddalenie 
powództwa w  całości. Jako 
pierwszy sprawę rozpatry-
wał Sąd Rejonowy w  Olszty-
nie. W grudniu 2018 r. wydał 
wyrok, w którym zasądził od 
pozwanego na rzecz powód-
ki kwotę zaledwie 5 999,27 
zł z  ustawowymi odsetkami. 
Powództwo co do pozostałej 
kwoty, czyli 36 574,76 zł, zo-
stało przez sąd oddalone.

Teraz Sąd Okręgowy 
w  Olsztynie zmienił wyrok 
sądu I  instancji. Dodatko-
wo od pozwanego Santan-
der Bank Polska S.A. w War-
szawie (wcześniej BZ WBK 
S.A.) zasądził na rzecz Eweli-
ny K. kwotę 36 574,76 zł.

Wypadek na 
jeziorze Krzywym

Policjant będący po służ-
bie nad jeziorem Ukiel, rzu-
cił się do wody, aby ratować 
mężczyznę, który uległ wy-
padkowi na skuterze.

Olsztyński wywiadow-
ca wezwał pomoc i  utrzy-
mywał poszkodowanego na 
powierzchni wody do cza-
su przypłynięcia ratowników 
WOPR-u  i  policyjnych wod-
niaków. Mężczyzna z  podej-
rzeniem urazu kręgosłupa tra-
fił do szpitala.

Do zdarzenia doszło 
w  niedzielę. Spacerujący 
chodnikiem olsztyński wy-
wiadowca zauważył, że nieda-
leko brzegu wywrócił się sku-

ter, a jego kierujący wpadł do 
wody i się nie rusza.

Funkcjonariusz natych-
miast wskoczył do jeziora, 
by udzielić mu pomocy. Męż-
czyzna był przytomny, ale nie 
mógł się poruszyć. Funkcjo-
nariusz utrzymywał poszko-
dowanego w bezpiecznej po-
zycji jednocześnie wzywając 
na miejsce niezbędne służby.

Po kilku minutach pod-
płynęli ratownicy WOPR-
-u  i  policjanci mający służ-
bę na łodzi motorowej. 
Mężczyzna został przełożony 
na deskę i przetransportowa-
ny karetką do szpitala z podej-
rzeniem urazu kręgosłupa.

Sprawca brutalnego pobicia 
zatrzymany. Policja szuka 
jego wspólnika

Do pobicia doszło w lip-
cu przy ul. Wilczyńskiego 
w  okolicach Centrum Han-
dlowego H&B. Zdarzenie 
miało miejsce około godz. 
22.30. Sprawcy skatowali 
ofiarę i podcięli jej żyły.

W pewnym momencie do 
jednego z mężczyzn siedzących 
na ławce przed tym obiektem 
podeszło trzech napastników, 
przewrócili go, a następnie za-
częli bić. I to, jak wynika z rela-
cji świadków, brutalnie.

Sprawcy uderzali głową 
zaatakowanego o  krawężnik, 
kopali go po całym ciele, po 
głowie, a na koniec użyli noża 
podcinając ofierze żyły.

Na miejscu szybko pojawi-
ła się karetka pogotowia oraz 
policja. Mężczyźnie pierwszej 
pomocy udzielili również prze-
chodnie. Poszkodowany został 
przewieziony do szpitala.

Wydział do Walki z Prze-
stępczością przeciwko Ży-
ciu i  Zdrowiu KMP Olsztyn 
prowadzi sprawę pobicia, do 
którego doszło pod koniec 
lipca przy ul. Wilczyńskiego 
w Olsztynie. Jeden ze spraw-
ców został zatrzymany kilka 
dni po zdarzeniu dzięki usta-
leniom operacyjnym i  już 
usłyszał zarzuty. Policjan-
ci poszukują drugiego z  na-
pastników i  publikują jego 
wizerunek utrwalony przez 
monitoring.

Jego wizerunek został 
ujęty m.in. na kamerze ITS, 
kiedy wysiadał z  autobusu 
miejskiego.

Wszystkie osoby któ-
re rozpoznają mężczyznę na 
nagraniu prosimy o  kontakt 
tel. 089 522 3432 lub kom. 
601457510.
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Rowerem wzdłuż Łyny
Łynostrada to trasa spacerowo-rowerowa, która sprawiła, że Łyna została przywrócona miastu i jego mieszkańcom. Olsztynianie mogą już zażywać 
relaksu jeżdżąc wzdłuż rzeki, mimo że trasa formalnie jeszcze nie jest otwarta.

Na koncepcję Łynostra-
dy wpadli społecznicy, któ-
rzy zgłosili projekt do III edy-
cji Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego w  2015 ro-
ku. Wówczas okazał się naj-
lepszy – zagłosowało na nie-
go ok. 2,5 tys. mieszkańców 
Olsztyna.

Niestety, Łynostrada 
z  uwagi na ograniczenia fi-
nansowe miała biec jedynie 
między ulicami Tuwima i Ar-
tyleryjską. Jednak pomysł do-
ceniły władze miasta. Pro-
pozycja traktu wzdłuż Łyny 
zainteresowała Piotra Grzy-
mowicza, prezydenta Olszty-
na. Postanowił zrealizować ją 
wzdłuż Łyny na całym odcin-
ku rzeki przepływającej przez 
miasto, czyli od ul. Kalinow-
skiego do elektrowni wod-
nej w  Lesie Miejskim. Łyno-
strada przebiega przez szereg 
osiedli: Brzeziny, Podgro-

dzie, Kościuszki, Śródmieście 
(wraz ze Starym Miastem), 
Grunwaldzkie, Nad Jeziorem 
Długim, Wojska Polskiego 
oraz Redykajny.

Przedsięwzięcie wiązało 
się z  budową układu ścieżek 
rekreacyjnych wraz z  infra-
strukturą towarzyszącą usytu-
owanych nad brzegami rzeki 
Łyny, w granicach i w bezpo-

średnim sąsiedztwie Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Do-
liny Środkowej Łyny. 

Trasę rowerową popro-
wadzono starymi ścieżkami 
gruntowymi, tak aby łączyły 
się z  istniejącymi ścieżkami 
rowerowymi oraz z rowero-
wymi szlakami turystyczny-
mi przebiegającymi przez 
tereny miasta, m.in. szla-

kiem Rodzinnym, Wysoka 
Brama-jez. Długie, a  także 
pieszymi: im. P. Diernowa 
( Jakubowo-Sanatorium), 
szlakiem św. Jakuba. Dzię-
ki tym formom podróżowa-
nia można poznać obszary, 
w  które trudno dotrzeć in-
nymi środkami lokomocji 
lub nie pozwalają inne for-
my turystyki.

– Nieraz już korzystałem 
z  dostępnych wcześniej od-
cinków Łynostrady. Dlate-
go nie mam wątpliwości, że 
to dobrze zrealizowany pro-
jekt, który będzie nas cie-
szyć przez długie lata – po-
wiedział Piotr Grzymowicz, 
prezydent Olsztyna. – Wi-
działem też, że wielu miesz-
kańców, a także gości nasze-
go miasta pojawia się na trasie 
– czy to jadąc rowerem, także 
rowerem miejskim, czy spa-
cerując „z  kijami”, pojawia-
ją się rodzice z małymi dzieć-
mi w  wózkach. To jedynie 
utwierdza mnie w przekona-
niu, że taka inwestycja była 
potrzebna i  przyniesie nam 
wiele radości.

Łynostradą łatwo jest do-
trzeć zarówno do centrum 
i  najatrakcyjniejszych obiek-
tów turystycznych (m.in. za-
mek, katedra, stary ratusz), 

Lasu Miejskiego czy na przed-
mieścia. To niewątpliwie za-
leta tej trasy, z  której korzy-
stają nie tylko mieszkańcy, ale 
i turyści.

Wzdłuż trasy ustawio-
no elementy małej architek-
tury, m.in. ławeczki i  leżaki, 
aby ludzie mogli zażyć odro-
biony relaksu odpoczywając 
nad wodą.

Zakończenie projek-
tu związanego z  budową Ły-
nostrady odbędzie się 25 
sierpnia o  godz. 10 na ścież-
ce między ul. Tuwima a  al. 
Obrońców Tobruku (na za-
pleczu ul. Martuszewskiego). 
W  programie przygotowa-
no m.in. zajęcia z  jogi, ogól-
norozwojowe, wzmacniające 
mięśnie i kształtujące sylwet-
kę, zabawy dla dzieci, wypo-
życzalnię rowerów i  hulaj-
nóg elektrycznych, zdrowe 
przekąski.
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Rowery, piwo i pyszne jedzenie, 
czyli Dzień Warmiński w Dywitach
W sobotę 3 sierpnia Dywity były z całą pewnością rowerowo-piwowarską stolicą regionu! A wszystko za sprawą maratonu rowerowego Warnija – Szlakami Warmii, 
w którym wzięło udział 400 rowerzystów oraz Święta Warmińskiego Piwowara, które odwiedziło setki osób z regionu i kraju. Magnesem były lokalne piwa, dobre je-
dzenie i koncerty zespołów Bakshish, Harlem, Bownik i Bridge Band.

Trzeci w  historii Dzień 
Warmiński w  gminie Dywi-
ty rozpoczął się wcześnie ra-
no w sobotę (3 sierpnia), gdy 
o  godz. 7.30 na najdłuższą 
trasę maratonu rowerowe-
go Warnija – Szlakami War-
mii, o długości 215 km, wyje-
chali ze stadionu w Dywitach 
pierwsi rowerzyści. Organi-
zatorzy maratonu przygoto-
wali dla uczestników trzy tra-
sy: dwie szosowe po Warmii 
o  długości 215 i  100 km oraz 
jedną rekreacyjno-rodzinną 
po gminie Dywity o  długości 
23 km. I  to właśnie ta ostat-
nia trasa, prowadząca ma-
lowniczymi traktami leśnymi 
z  Dywit przez Dągi, Kieźli-
ny, Słupy, Dąbrówkę Wielką 
i  Różnowo zgromadziła naj-
większą liczbę uczestników, 
czyli 210 osób.

– Nie spodziewaliśmy się, 
że aż tylu chętnych będzie 
chciało poznać naszą gminę 
z pozycji roweru – mówi Da-
niel Zadworny, wójt gminy 
Dywity, który z  synem w  fo-
teliku i z córką na małym ro-
werze przejechał najkrótszą 
trasę. – Wysiłek mały był, ale 
cieszy fakt, że coraz więcej 
osób wybiera aktywny i zdro-
wy tryb życia. 

Rodzinny klimat 
na rowerach
Na mecie, mimo zmęcze-

nia, jednak nikt nie narzekał. 
Wszędzie widać było roze-
śmiane twarze. Wysiłek osło-
dziły piękne, odlewane me-
dale i  posiłek regeneracyjny 

przygotowany przez Sylwię 
Malinowską, półfinalistkę 
Masterchefa.

Jeden z  pomysłodawców 
maratonu, Andrzej Ejma ze 
Stowarzyszenia Warnija twier-
dzi, że włożony przez uczest-
ników wysiłek, spowoduje, że 
impreza pozostanie w pamięci 
zawodników na dłużej. 

– Uczestnicy na pewno 
będą mieli, co wspominać – 
uważa Andrzej Ejma. – A nas 
jako organizatorów cieszy 
fakt, że maraton przebiegał 
bezpiecznie. 

Uczestnicy podkreśla-
li dobrą organizację, profe-
sjonalne oznakowanie tras, 
zabezpieczenie medyczne 
przez ratowników na moto-
rach i  rodzinny klimat całej 
imprezy. 

– Jestem tu trzeci raz i na 
pewno nie ostatni – śmieje się 
pan Adam, który przyjechał 
do Dywit z Mazowsza. 

Organizatorami mara-
tonu byli: Stowarzyszenie 
Warnija i  nieformalna grupa 

Morsy Dywity, a  współorga-
nizatorem gmina Dywity.  

Najlepsze Rosanke 
z Olsztyna
Po południu nadszedł czas 

na Święto Warmińskiego Pi-
wowara. W klimatycznej Sto-
dole w  Dywitach i  jej okoli-
cach były degustacje i pokazy 
warzenia piwa, ze swoim sze-
rokim asortymentem wy-
stawiło się osiem browarów 
z regionu, rolnicy i lokalni pro-
ducenci zaprezentowali pysz-
ną żywność, a  na scenie za-

grały cztery zespoły. Podczas 
browarniczej imprezy roz-
strzygnięty został też VII War-
miński Konkurs Piw Domo-
wych, do którego piwowarzy 
domowi z  kraju nadesłali po-
nad 70 piw. Konkurs był ro-
zegrany w  czterech stylach 
piwnych, a w tym najbardziej 
prestiżowym, czyli warmiń-
skim Rosanke zwyciężył już 
po raz drugi z rzędu Ireneusz 
Misiak aka Warmiński Misiek, 
piwowar domowy z  Olszty-
na. W  nagrodę piwo według 
zwycięskiej receptury uwarzy 

na skalę przemysłową Browar 
Heilsberg. Przy scenie roze-
grany został turniej gry w kap-
sle o  mistrzostwo gminy Dy-
wity. Organizatorzy szacują, 
że przez cały czas trwania im-
prezy odwiedziły ją setki osób. 

– Wydarzenie, które pro-
muje dywicką Stodołę, dobrą, 
lokalną żywność i  rozwijają-
ce się dziedzictwo browarni-
cze regionu zorganizowaliśmy 
już po raz piąty – mówi Daniel 
Zadworny, wójt gminy Dywi-
ty. – Z  roku na rok cieszy się 
ona coraz większym zaintere-
sowaniem. Mamy sygnały, że 
biorą w  niej udział nie tylko 
mieszkańcy naszej gminy, ale 
również olsztynianie, miesz-
kańcy Elbląga, Mrągowa i  in-
nych miejscowości regionu. 

Sygnałem do otwarcia im-
prezy było odszpuntowanie 
przez wójta gminy 20-litrowej 
beczki piwa z  fermentowany-
mi ziołami, które przygotował 
Mariusz Sekulski z Pivni War-
mińskich Chłopów Bosych 
w Praslitach. 

Były wszystkie
browary z regionu
Zaproszenie do Dywit przy-

jęły wszystkie funkcjonujące na 
Warmii i  Mazurach browary 
rzemieślnicze i lokalne: Browar 
Kormoran, Browar Warmia, 
Browar Green Head z  Dział-
dowa. Mazurski Browar z  Eł-
ku, Browar Last Bell z  Pasłę-
ka, Ukiel z  Olsztyna, Browar 
Chmury z Giżycka, Browar He-
ilsberg, a także sklep Ćwiartka.  

– Święto Piwowara w Dy-
witach ma niesamowity kli-
mat, jest idealnie skompo-
nowane, więc nie było opcji, 
żebyśmy się tu nie pojawili 
– mówi Maciej Uszpolewicz 
z Browaru Ukiel w Olsztynie. 

Uczestnicy wydarze-
nia mieli w  czym wybierać 
i  co degustować: na kranach 
i  w  butelkach dostępnych by-
ło kilkadziesiąt rodzajów piw 
regionalnych, a  na stoiskach 
żywnościowych królowały se-
ry, potrawy i  dania mięsne, 
pierogi, miody, przetwory, so-
ki czy popularny chleb ze smal-
cem i  ogórkiem małosolnym. 
Wszystko to najwyższej jako-
ści. Na scenie odbyły się cztery 
koncerty. Rockowe covery pol-
skich wykonawców to była do-
mena Bridge Band z Olsztyna. 
Zaciekawienie wzbudził orygi-
nalny Bownik z Warszawy. Nie-
kwestionowanymi headlinera-
mi imprezy była legenda reggae 
Bakshish i  rockowo-bluesowy 
Harlem. Organizatorami wy-
darzenia były: gmina Dywity 
i Polskie Stowarzyszenie Piwo-
warów Domowych. 

Zapraszamy na smaczny „Garniec Kłobuka” do Gadów!
GOK Dywity oraz sołectwo Gady zapraszają na najsmaczniejszą imprezę gminną, czyli konkurs na najlepszy produkt żywnościowy „O Garniec Kłobuka”, który odbędzie 
się w Gadach w sobotę 24 sierpnia od godziny 13. Oprócz wyśmienitego jedzenia i artystycznej prezentacji sołectw na imprezie nie zabraknie występów, bo zagrają 
Kapela Ojdana, Majcherski, a potańcówkę poprowadzi zespół Singers. 

Konkurs „O Garniec Kło-
buka” odbywa się od 2006 ro-
ku i jest imprezą niezwykłą, bo 
po pierwsze, najsmaczniejszą 
w gminie Dywity, a po drugie, 
ma charakter przechodni, od-
bywa się co roku w innej miej-
scowości gminnej. 

– Pragniemy zachęcić tym 
mieszkańców oraz licznie od-
wiedzających gości do kuli-
narnej podróży po wszystkich 
miejscowościach gminnych – 
mówi Angelika Stawisińska, 
dyrektor GOK Dywity. 

Konkurs ma na celu 
przede wszystkim integrację 
mieszkańców gminy Dywity, 

ale także zgromadzenie wie-
dzy o  oryginalnych produk-
tach żywnościowych, wytwa-

rzanych w  gospodarstwach 
domowych i  przez lokalnych 
rzemieślników. Ważnym ele-
mentem jest poszukiwanie 
produktów charakterystycz-
nych dla naszego regionu 
oraz kultywowanych w  tra-
dycji mieszkańców wielokul-
turowej gminy Dywity, które 
mogą stać się jej wizytówką. 
Konkurs kulinarny odbędzie 
się w  czterech kategoriach: 
potrawy, wypieki, przetwo-
ry i  napoje. Każde sołectwo, 
oprócz wystawienia przed-

stawicieli w  indywidualnym 
konkursie kulinarnym, bę-
dzie także prezentowało wła-
sne stoisko, którego tematem 
przewodnim są „cztery pory 
roku”. Sołectwo, które zwy-
cięży, będzie gospodarzem 
kolejnej edycji konkursu. 

W  programie, oprócz 
konkursów, także prezenta-
cje artystyczne sołectw oraz 
koncerty – wystąpi m.in. ka-
pela Ojdana z  Barczewa, za-
gra Majcherski, a od godz. 17 
potańcówkę poprowadzi ze-

spół Singers. „O Garniec Kło-
buka” rozpocznie się w sobo-
tę 24 sierpnia o  godz. 13 na 
placu przy Ośrodku Rzemiosł 
Zapomnianych w Gadach. Za-
praszamy! Warto wspomnieć, 
że w  puli nagród dla trzech 
zwycięskich sołectw jest w te-
gorocznym konkursie 9 tysię-
cy złotych (4 tys. zł za I miej-
sce, 3 tys. zł za II miejsce i 2 
tys. zł za III miejsce)! Organi-
zatorami konkursu są: GOK 
Dywity, sołectwo Gady i gmi-
na Dywity. 
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Faraon – premiera po latach
– Przyjechałem tu głównie ze względu na pamięć o Witku Sobocińskim i możliwość spotkania się z jego bliskimi – tak Jerzy Zelnik, odtwórca Ramzesa XIII w filmie 
„Faraon” Jerzego Kawalerowicza, podsumował wydarzenie filmowe, jakie niewątpliwie na długo zapisze się w pamięci jego uczestników.

Pomysł ponownej pre-
miery „Faraona” zrodził się 
podczas ubiegłorocznej roz-
mowy szefa Warmińsko-Ma-
zurskiego Funduszu Filmo-
wego Bogumiła Osińskiego 
z  Witoldem Sobocińskim, 
jednym z  trzech operato-
rów filmowych obok Wiesła-
wa Zdorta i  Jerzego Wójci-
ka, realizujących 55 lat temu 
sceny dzieła Jerzego Kawale-
rowicza rozgrywające się na 
Nilu. Afrykańską rzeką w fil-
mie było… mazurskie jezioro 
Kirsajty. Witold Sobociński, 
zamiłowany żeglarz, znają-
cy dzikie miejsca na Mazu-
rach, jeziora na których były 
wielkie białe łabędzie, namó-
wił Jerzego Kawalerowicza, 
by właśnie tu nakręcić scenę, 
w której widzimy statek z kró-
lową Nikotris, matką Ramze-
sa, płynący po Nilu pośród 
wielkich trzcin, gdzie Ram-
zes poluje na łabędzie z  łód-
ki. W  tej wyprawie towarzy-
szy mu Sara. Ta sekwencja  na 
ekranie trwa niewiele ponad 
3 minuty, a powstawała przez 
prawie 2 tygodnie. Jerzy Ka-
walerowicz był reżyserem 
niezwykle wymagającym, 
chciał by niebo było błękitne, 
a tu niestety było pochmurno 
i padał deszcz. Nie było kom-
puterowych możliwości, jak 
dzisiaj, stworzenia wszyst-
kiego, o czym zamarzą filmo-
wi twórcy. Ekipa czekała więc 
w Giżycku na zmianę pogody 

w  hotelu i… placówkach ga-
stronomicznych, na co po-
zwalał budżet priorytetowej 
produkcji polskiej kinemato-
grafii, jaką był „Faraon”

Niestety w  listopadzie 
2018 roku Witold Sobociń-
ski nagle odszedł, ale nie ode-
szła wraz z Nim idea zorgani-
zowania powtórnej premiery 
„Faraona”.

Podjął ją natychmiast 
wnuk Witolda, Piotr Sobo-
ciński jr, też już znakomi-
ty operator filmowy, autor 
zdjęć, m.in. do filmów „Ró-
ża”, „Układ zamknięty”, „Bo-
gowie”, „Cicha Noc” i  „Jak 
najdalej stąd”. Kontynuator 
wielkich talentów operator-
skich Klanu Sobocińskich. Je-
go ojcem był przecież Piotr 
Sobociński, nieżyjący już nie-
stety autor zdjęć do filmów 
„Był jazz”, „O-bi o-ba”, „Bia-
ła wizytówka”. Za zdjęcia do 
filmu „Trzy kolory. Czerwo-
ny” Krzysztofa Kieślowskiego 

otrzymał nominację do Osca-
ra (1994). Ale jest jeszcze 
młodszy brat Piotra jr. – Mi-
chał także operator filmowy. 

Realizacją projektu zain-
teresował się marszałek wo-
jewództwa warmińsko-ma-
zurskiego Gustaw Marek 
Brzezin, który przyjął honory 
gospodarza tego niezwykłe-
go wydarzenia. Znaczącego 
poparcia udzieliły samorządy 
Giżycka i Węgorzewa.

Pokaz zrekonstruowa-
nej cyfrowo wersji filmu Je-

rzego Kawalerowicza odbył 
się w  nowoczesnej sali kino-
wej Giżyckiego Centrum Kul-
tury. A po projekcji z publicz-
nością spotkał się Jerzy Zelnik 
oraz reprezentująca Klan So-
bocińskich Marysia Sobo-
cińska – aktorka, którą oglą-
daliśmy m.in. w  „Wołyniu”, 
a  niebawem zobaczymy we 
„Wszystko dla mojej matki” 
Małgorzaty Imielskiej (ko-
produkcja z  WMFF). Piotr 
Sobociński jr oraz ich mama, 
wspaniała aktorka Hanna Mi-

kuć, ukochana aktorka Stani-
sława Różewicza, słynna „Ko-
bieta w  kapeluszu”, oglądana 
do dzisiaj choćby w serialu „M 
jak miłość”. Odtwórca roli Fa-
raona Ramzesa XIII i Lyko-
na opowiadał o swoich zawo-
dowych relacjach z Witoldem 
Sobocińskim, który bardzo 
pomagał mu, wówczas niedo-
świadczonemu aktorsko dzie-
więtnastolatkowi. Nawiązana 
wtedy nić przyjaźni przetrwa-
ła lata. Marysia i Piotr z kolei 
mówili o tym jak nasiąkali mi-
łością do kina i sztuki filmo-
wej. Piotr dołączył  do klanu 
operatorskiego. Jak jego dzia-
dek Witold kocha i doskonale 
zna Mazury, gdzie tylko może 
rekomenduje urocze, unikato-
we zakątki naszego regionu, 
namawia wręcz  filmowców, 
by tu realizowali filmy. Mary-
sia najpierw wybrała Akade-
mię Sztuk Pięknych, ale po 
namyśle postanowiła pójść 
drogą mamy i została aktorką. 

O tym, że to znakomity wy-
bór dziś już nikogo nie trze-
ba przekonywać. Wszystkich 
marszałek województwa Gu-
staw Marek Brzezin uhonoro-
wał okolicznościowymi gra-
werunkami, a  wiceburmistrz 
Giżycka Cezary Piórkowski 
upominkami. 

Wcześniej jednak organi-
zatorzy „Premiery po latach” 
przygotowali gościom niespo-
dziankę. Podróż sentymen-
talną, wycieczkę statkiem do 
miejsca, w którym na jeziorze 
Kirsajty kręcono sekwencję na 
Nilu. Gdy statek zatrzymał się 
wśród wysokich trzcin, wyłą-
czono silnik. W ciszy i w peł-
nym, jak wówczas, słońcu, 
umilkły rozmowy, jakby na da-
ny znak wszyscy przenieśli się 
w czasie i przestrzeni…

Ważnym wydarzeniem te-
go dnia był wernisaż werków, 
zdjęć z planu filmowego „Fara-
ona” z  kolekcji rodziny Sobo-
cińskich oraz fotosów z  filmu 
udostępnionych przez Stu-
dio Filmowe KADR. Uwagę 
wszystkich zwróciła przeuro-
cza dziewczynka obecna wśród 
gości. To sześcioletnia Lili, có-
reczka Piotra Sobocińskiego jr. 
i  prawnuczka Witolda Sobo-
cińskiego. Kiedy mistrz Witold 
przedstawiał ją jeszcze nie tak 
dawno Marii Malatyńskiej – 
krytyczce filmowej i teatralnej, 
powiedział: Zobaczysz, ona też 
będzie operatorem!

Bogumił Osiński
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Nabijanie 
w butelkę
Jak byłem bardzo młody, to gdy jeździłem pod namiot, to gotowaliśmy tylko na 
ognisku. Było nastrojowo, przyjemnie, a potrawy miały specyficzny smak. Drewna 
w lasach było pod dostatkiem. Potem przyszła era prymusów i kocherów. Było 
mniej romantycznie, ale gotowanie było szybkie i najważniejsze, że nie było się 
uzależnionym od pogody. Nafta czy benzyna były dostępne na stacjach benzyno-
wych, a denaturat do kochera można było kupić w każdym spożywczym sklepie. 
 

Gdy stałem się młodzień-
cem, nastała era kuchenek 
gazowych. Stały się one nie-
odzownym atrybutem na 
każdym jachcie, w  namiocie 
czy przyczepie kempingowej. 
Jak pamiętam, nigdy nie było 
problemów ze zdobyciem do 
nich gazu. W każdej większej 
miejscowości turystycznej 
były specjalne punkty, w któ-
rych można było je napełnić 
błękitnym paliwem. W  Olsz-
tynie były chyba trzy a  mo-
że cztery. Dwa łatwo dostęp-
ne na stacjach benzynowych 
na rogatkach miasta, a  po-
zostałe w  specjalistycznych 
punktach.

Gdy stałem się dojrzałym 
mężczyzną, w Olsztynie a tak-
że w  miejscowościach tury-
stycznych, nagle zlikwidowa-
no punkty nabijania małych 
butli turystycznych. Powstały 
za to punkty dystrybucji ga-
zu do samochodów i ku ucie-
sze turystów, na tych stacjach 
można też było napełnić ma-
łe butle do kuchenek. I nagle 
ktoś mądry zabronił tej usłu-
gi. Nawet grozi za to surowa 
kara. Tak się dzieje do dzisiaj. 
Chociaż pewna iskierka jest. 
Na stacjach benzynowych 
i nie tylko, pojawiły się punk-
ty wymiany butli, ale tylko 
dużych. W  Olsztynie, jak się 

nie mylę, na jednej stacji ma-
łe butle można było też wy-
mienić. Teraz nadszedł sezon 
turystyczny. Ci, którzy ko-
rzystają z  małych kuchenek, 
niestety jak zbraknie paliwa, 
w Olsztynie o wymianie mogą 
zapomnieć. Chociaż podobno 
pod miastem jest firma, któ-
ra świadczy takie usługi, ale 

żadnej informacji o  adresie  
nie ma! 

Sam przeżyłem taką przy-
godę. Gdyby nie usłużny pan 
z  punktu wymiany dużych 
butli w Miłomłynie, który po-
życzył mi kuchenkę na gaz 
w nabojach, to musiałbym do 
końca rejsu gotować na ogni-
sku. Może szkoda, bo było-
by romantycznie. Niestety 
jak przyjechałem, w  Olszty-
nie nie udało mi się nabić ni-
gdzie małej butli. Pożyczyłem 
na kolejny rejs od kolegi. 

Walczymy o  świeże czy-
ste powietrze, a  ekologiczne 
paliwo jest niedostępne dla 
turystów i  nie tylko. Gdyby 
to nie było reklamą, z wielką 
przyjemnością zdradziłbym 
adres firmy, która prowadzi 
dystrybucję gazu płynnego, 
a  tak mogę tylko poradzić. 
Gdy zabraknie gazu gotujmy 
na ognisku, albo korzystajmy 
z  kuchenki na gazowe nabo-
je. Dobre są prymusy, ale nie 
wiem, gdzie teraz można je 
kupić. Może kolega Andrzej 
ma jakiś genialny pomysł? 

Jacek Panas

Zrób to sam?
Zdziwisz się, Jacku, ale mam podobne wspomnienia z dzieciństwa, związane z bi-
wakowaniem w namiocie. Zawdzięczam to swojemu tacie, który był zapalonym 
turystą i fanem biwakowania. Do dzisiaj czuję smak potraw gotowanych, a czę-
ściej pieczonych na ognisku. Nikt wtedy nie znał grilla, przynajmniej w dzisiejszej 
wersji. Kiełbasa pieczona na patyku, nad ogniskiem, była obowiązkowym rytu-
ałem na każdym biwaku czy obozie harcerskim. O węglu drzewnym, albo brykie-
tach nie było mowy. 

Przepisy były takie, że 
każdy mógł biwakować prak-
tycznie gdzie chciał, bo pól 
namiotowych było jak na le-

karstwo. Czasami na taki bi-
wak zajrzał leśniczy, aby zo-
baczyć, kto biwakuje na jego 
terenie. Nie było też proble-
mu z  drewnem. Można było 
nazbierać w lesie, ile się chcia-
ło. Oczywiście nazbierać wy-
schnięte, a nie wycinać. Ach! 
Łza się w oku kręci. Prymusy 
i  kochery też pamiętam. Tu 
już pojawiały się problemy, 
bo trzeba było pamiętać o de-
naturacie czy benzynie i prze-
widzieć potrzebne ilości.  

Prawdziwa rewolucja 
w turystyce, to były butle tu-
rystyczne napełniane gazem 
propan-butan. Tata miał ich 
kilka, aby nic nas na biwa-
ku nie zaskoczyło. Pamię-
tam, że służyły nie tylko do 

kuchenek, ale także, po za-
łożeniu odpowiednich koń-
cówek, dawały oświetlenie 
i ogrzewanie.

Czasy jednak się zmie-
niają. Dzisiaj w modzie są ku-
chenki gazowe na naboje, tzw. 
kartusze. Praktyczne i  sto-
sunkowo bezpieczne. Nabo-
je te mają małe wymiary i  są 
znormalizowane, przez co 
pasują do różnego rodzaju ku-
chenek. Dzięki prostemu me-
chanizmowi i  specjalnym za-
bezpieczeniom spełniającym 
europejskie normy, kartusz 
jest bardzo praktyczny i łatwy 
w użyciu. 

Nie znaczy to jednak, Jac-
ku, że nie można korzystać 
z  tradycyjnych butli gazo-
wych. Kuchenki przystoso-
wane do takich właśnie bu-
tli ma większość kamperów, 
zwłaszcza tych sprzed kilku-

nastu lat. Korzystanie z takich 
butli nie jest już jednak takie 
proste jak kiedyś. Wiąże się 
to właśnie z  ich nabijaniem, 
o czym, Jacku, piszesz. Muszę 
Cię zmartwić, ten problem 
nie ulegnie raczej poprawie. 

Z tego co się dowiedzia-
łem (czegóż to ja dla Ciebie 
nie zrobię), nie można le-
galnie napełniać takich bu-
tli gazem w  punktach dys-
trybucji gazu. Można butle 
tylko wymieniać. Nie każda 
stacja benzynowa zajmuje 
się jednak dystrybucją. Ko-
lejny problem (o  tym mo-
żesz, Jacku, nie wiedzieć) 
to kolor butli. Jeżeli masz 
butle niebieską lub zieloną, 
to wszystko jest w  porząd-
ku. Jeżeli jednak jest to bu-
tla czerwona (pamiętam, że 
tata miał właśnie takie), to 
masz pecha. Takich butli się 
nie wymienia. Według no-
wych przepisów czerwone, 
mogą być obecnie tylko ga-
śnice, a nie butle z paliwem 
gazowym. 

Niektórzy radzą sobie ina-
czej. Podobno w  Internecie 
można nabyć specjalny ga-
zowy przewód z  zaworami, 
który pozwala na napełnie-
nie gazem (który jest przecież 
płynny), małej butli tury-
stycznej z butli dużej. Są tam 
nawet zamieszczone specjal-
ne instrukcje i  opisy jak to 
zrobić. W taki właśnie sposób 
kiedyś takie butle napełniano. 
Wiadomo, że Polak wszystko 
potrafi. Nie wiem jednak, czy 
w  świetle dzisiejszych prze-
pisów jest to legalne i przede 
wszystkim bezpieczne. Dla-
tego lepiej pozostań, Jacku, 
przy ognisku i kartuszach. 

Andrzej Zb. Brzozowski
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Nowa linia tramwajowa
Miasto przygotowuje się do budowy linii tramwajowej. Połączy ona Pieczewo z dworcem i centrum Olsztyna.

II etap budowy sieci tram-
wajowej w  Olsztynie polega 
na połączeniu osiedla Piecze-
wo ze Śródmieściem miasta 
i dworcem głównym PKP. Ra-
tusz przeznaczył na rozbudo-
wę 246 mln zł.

Po otwarciu ofert w roz-
strzygniętym przetargu, 
okazało się, że wszystkie 
przekraczały możliwości fi-
nansowe miasta. Najdroższa 
opiewała na ponad 540 mln 
zł, a najtańsza na 393 mln zł. 
Tę najkorzystniejszą, choć 
i  tak bardzo drogą, przed-
stawiło konsorcjum firm, 
którego liderem była spół-
ka Mosty Łódź i  hiszpań-
ska Balzola. W  tej sytuacji 
władze Olsztyna nie miały 
wyjścia. Ratuszowi urzęd-
nicy zdecydowali o  unie-
ważnieniu przetargu. De-
cyzję uzasadniono tym, że 
nawet oferta z  najniższą ce-
ną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza prze-
znaczyć na sfinansowanie 
całego przedsięwzięcia. 

Nowa linia po korekcie 
Ratusz skierował swoje 

siły na szukanie oszczędno-
ści w planowanym projekcie. 
W połowie 2018 roku władze 
Olsztyna deklarowały nie-
zobowiązująco, że chciałyby 
rozstrzygnąć przetarg w dru-
giej połowie 2019 roku. Dziś 
wiadomo, że tak się nie stanie. 

– Szacujemy, że przetarg 
na rozbudowę istniejącej sie-
ci tramwajowej rozpiszemy 
najprawdopodobniej w grud-
niu – mówi prezydent Piotr 

Grzymowicz. – Natomiast 
jego rozstrzygnięcie powin-
no nastąpić w ciągu czterech 
miesięcy. Niewykluczone, że 
może dojść do odwołań, więc 
trzeba będzie dodać trochę 
więcej czasu.

Przetarg na budo-
wę linii tramwajowej, któ-
ra docelowo połączy 
Pieczewo z dworcem i Śród-
mieściem zostanie rozpisa-
ny z uwzględnieniem nowe-
go projektu budowlanego. 
Dokument ten jest już go-
towy. Gotowy jest też plan 
zagospodarowania terenów 
wokół Wysokiej Bramy. 
Oczywiście, głównym zało-
żeniem tego dokumentu jest 
odnowienie terenów przed 
Wysoką Bramą oraz budowa 
podziemnego parkingu przy 
ul. Nowowiejskiego. Mate-
riał wskazuje także nową lo-
kalizację ostatniego przy-
stanku tramwajowego na 
placu Jedności Słowiańskiej. 

Estakada zostaje 
Marcin Bobiński, miło-

śnik komunikacji miejskiej 
i autor bloga olsztynskietram-
waje.pl, wskazał kilka spraw, 
które zostały zmienione 
w  przygotowanym projekcie 
budowlanym. W jego tworze-
niu ratuszowym urzędnikom 
pomagali eksperci JASPERS 
( Joint Assistance to Sup-
port Projects in European 
Regions, czyli Wspólna Po-
moc dla Wsparcia Projektów 
w Regionach Europejskich). 

– To inicjatywa Komisji 
Europejskiej, Europejskie-

go Banku Inwestycyjnego 
oraz Europejskiego Banku 
Odbudowy i  Rozwoju, ma-
jąca wspierać doradztwem 
miasta i  regiony w  przygo-
towaniu projektów ubie-
gających się o  dofinanso-
wanie unijne – informuje 
Bobiński. 

W  ratuszu ustalono, że 
ze względu na odległą per-
spektywę budowy torowi-
ska w ulicy Dworcowej na jej 
skrzyżowaniu z al. Piłsudskie-
go, czyli na placu Inwalidów 
Wojennych, na razie nie po-
wstanie rozjazd i krótki frag-
ment torowiska w  kierunku 
Dworca Głównego. 

– Inny rozjazd – na skrzy-
żowaniu ulic Wilczyńskie-
go i Krasickiego – powstanie, 
ale zakres projektu będzie 
tu nieco mniejszy, niż pier-
wotnie planowano – dodaje 
Bobiński. 

Zmiany planowane są 
także w  centrum miasta. 
W  pierwszym przetargu na 
skrzyżowaniu al. Piłsudskiego 
z  ul. Kościuszki, gdzie nowa 
linia połączy się z istniejącym 
torowiskiem, wskazano bu-
dowę dwóch osobnych torów 
– jeden do jazdy na wprost 
w al. Piłsudskiego, w kierun-
ku ratusza oraz ewentual-
nie do skrętu w  lewo, w  kie-
runku ul. Żołnierskiej i drugi 
do skrętu w  ul. Kościuszki, 
w kierunku Dworca Główne-
go. Takiego rozwiązania teraz 
ma nie być. 

Bobiński dodaje, że zmia-
ny w projekcie dotyczyć mają 
też jego części drogowej. 

– Na skrzyżowaniu ulic 
Krasickiego i  Wilczyńskie-
go, gdzie znajdzie się rozjazd 
dla przyszłej linii przez Jaro-
ty, pojawić się ma ruch okręż-
ny – twierdzi Bobiński. – Nie 
będzie to jednak klasycz-
ne rondo, lecz bardziej elip-
sa, jaką od niedawna mamy 
na placu Konstytucji 3 Ma-
ja, przy Dworcu Głównym. 
Podobne rozwiązanie ma zo-
stać zastosowane także odro-
binę dalej – na skrzyżowaniu 
Krasickiego, Sobocińskiego 
i Boenigka.

Miłośnik komunikacji 
miejskiej z  ulgą przyjął in-
formację, że miasto szukając 
oszczędności nie zrezygno-
wało z  planów budowy es-
takady nad skrzyżowaniem 
ulic Krasickiego i Synów Puł-

ku. Choć już w  trakcie przy-
gotowań do poprzedniego 
przetargu zmniejszono do-
zwoloną prędkość na plano-
wanej estakadzie z  35 km/h 
do 25 km/h, żeby oszczędzić 
na budowie dłuższych najaz-
dów, to i  tak pozostawienie 
tego elementu projektu ozna-
czać będzie niewątpliwy zysk 
czasowy dla przyszłych pasa-
żerów tramwajów, a  i z pew-
nością także dla kierowców 
samochodów, którzy unik-
ną jednego skrzyżowania 
z torowiskiem.

Tramwaje z Turcji
Nową linię tramwajo-

wą na pewno będą obsługi-
wać tramwaje produkowane 
obecnie w Turcji. W przetar-
gu na dostawę nowego tabo-

ru dla Olsztyna jako jedyny 
ofertę złożył Durmazlar. Kon-
trakt dotyczy produkcji naj-
pierw dwunastu tramwajów, 
a w przyszłości kolejnego tu-
zina. Miasto zapłaci za pierw-
szą pulę 110 mln zł.

Tramwaj zaproponowany 
przez Durmazlara może za-
brać 210 pasażerów. Ma 2,5 m 
szerokości, czyli tak, jak jeż-
dżące po Olsztynie Solarisy. 
Będzie więc dopasowany do 
szerokości peronów na przy-
stankach w  stolicy regionu. 
Ma skrętne wózki ułatwiają-
ce pokonywanie zakrętów, 
inaczej niż obecny, sztywny 
układ jezdny w  olsztyńskich 
Solarisach.

Krzysztof Szymański
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Jakim jesteś typem klientki?
Galeria handlowa. Niby wszystkie wiemy, że ceny towarów w niej oferowanych bywają wygórowane. Jednak przyjemność kupowania w eleganckim miejscu rekom-
pensuje dziury w portfelu. Ekskluzywne centra handlowe są sprytnie pomyślane. Mamy spędzać tam czas zrelaksowane, a kupując, czuć się elitarnie. Fenomen galerii 
i ich klientów został zbadany przez ekspertów od naszych zachowań. Konsumentki podzielono na cztery typy. Którym typem klientki jesteś?

Realistka to typ konsu-
mentki uważającej, że gale-
rie handlowe istnieją po to, by 
zdzierać z  naiwniaków. We-
dług realistki, ludzie kupują-
cy w takich miejscach są próż-
ni i płytcy, bo płacą krocie nie 
za jakość towaru, a  za miej-
sce jego ekspozycji. Realistki 
snują się po galerii handlowej, 
przecierając oczy ze zdumie-
nia. Trudno im pojąć, że ktoś 
płaci sto pięćdziesiąt złotych 
za zwykłą bluzeczkę lub trzy-
sta pięćdziesiąt złotych za je-
ansy.  Z drugiej strony realist-
ki zauważają wiele towarów, 
których same pragną. Jednak 
sądzą, że te przedmioty nie są 
warte swojej ceny lub – co cie-
kawe – wybór atrakcyjnych 
opcji jest tak szeroki, że aż od-
biera realistkom zapał do za-
kupów. Wszystko jest piękne, 
ale... lepiej tego nie kupować, 

bo to przecież galeria, tu jest 
drogo i manipulacyjnie.

Maniaczki natomiast czu-
ją się w  galerii handlowej 

komfortowo i sadzą, że głów-
nie w  takich miejscach war-
to zostawiać swoje pieniądze. 
Maniaczkom odpowiadają 

piękne, przeszklone witryny, 
eleganckie wystawy, atmosfe-
ra wytwornych zakupów. Te 
klientki uważają, że galeria 
handlowa jest w  zasadzie je-
dynym wartościowym miej-
scem robienia zakupów. Tu 
towar jest odpowiednio wy-
eksponowany, obsługa kom-
petentna, a  i  inni kupujący 
stanowią grupę na poziomie, 
a nie motłoch. Dla maniaczek 
zatem liczy się nie tylko to-
war, ale znaczenie ma tak-
że sam rytuał komfortowych 
zakupów. Cena galeryjnych 
produktów nie jest wadą. Jest 
pewną zaporą przed tym, nie 
mógł ich nabyć byle kto.

Moralistkę z  kolei wyróż-
nia jedna cecha, jakiej nie ma 
żaden inny typ klientek. To 
wymaganie w stosunku do ga-
lerii handlowej, by była poży-
tecznym tworem dla miasta 

i  jego mieszkańców. Moralist-
ka bywa częstym gościem ga-
lerii handlowej, ale to właśnie 
ona jako jedyna głośno mó-
wi o tym, że takie miejsce ma 
służyć czemuś więcej niż nabi-
janiu sakiewki sprzedawcom. 
Według niej, galeria handlowa 
powinna spełniać funkcje kul-
turalne, edukacyjne, charyta-
tywne. Moralistka oczekuje, 
aby galeria organizowała cieka-
we wystawy dla klientów, pro-
wadziła animacje dla dzieci. 

Zakładniczki wreszcie 
są najbardziej złożonym ty-
pem konsumentek. Z  jednej 
strony mają raczej chłodną 
opinię o  galeriach handlo-
wych, jednak z drugiej strony 
wciąż dokonują w nich zaku-
pów. Powody tego paradoksu 
są różnorakie. Zakładniczki 
nierzadko mówią co innego, 
niż myślą. Krytykują i  narze-
kają, bo taki mają styl życia, 
a tak naprawdę lubią przeby-
wać w galerii handlowej. Cza-
sami także zakładniczki zwy-
czajnie nie potrafią lub nie 
chcą znaleźć innego miejsca 
do robienia zakupów. Przy-
zwyczaiły się do wybranych 
sklepów w  galerii handlowej 
i  choć mają do nich zastrze-
żenia, to wciąż pozostają ich 
klientkami.

Realistka, maniaczka, mo-
ralistka czy zakładniczka – do 
którego typu klientki ci najbli-
żej? Istnieje także podział ze 
względu na to, czy naprawdę 
kupujemy w galerii, czy tylko 
lubimy w niej przebywać.

I tak na przykład spacero-
wicze to klienci, którzy snują 

się po galerii, oglądając atrak-
cyjne towary i  planując, co 
sobie kupią. Już samo przeby-
wanie wśród przeszklonych 
witryn i polowanie na okazje 
sprawia im przyjemność. Ta 
właśnie grupa wydaje w  ga-
leriach handlowych w Polsce 
najwięcej pieniędzy.

Zadaniowcy z kolei są gru-
pą klientów niezwykle kon-
kretną. Wchodzą do galerii, 
wiedząc, po co przyszli i trzy-
mają się planu. Doceniają war-
tość towaru sprzedawanego 
w  galerii. Dokonują szybkiej 
trasanci kupna i  wracają do 
domu, nie czerpiąc garściami 
z fantastycznej przestrzeni ra-
dości, jaką bywa galeria.

Szczury natomiast przy-
chodzą do galerii nie na zaku-
py, a po to, by spędzić czas bez 
wydawania znacznych kwot. 
To nierzadko młodzież, która 
pragnie nawiązać nowe znajo-
mości lub zjeść w barze szyb-
kiej obsługi. To także osoby, 
które umawiają się tu na ka-
wę ze znajomymi. Coraz szer-
szą grupę tych konsumentów 
stanowią seniorzy.

Galerie handlowe są dziś 
miejscem, w  którym można 
spędzić niemal cały dzień. To 
swoiste miasto w mieście, nie 
tylko ze sklepami, ale także 
restauracjami, miejscem do 
relaksu, rozrywki i  spotkań 
towarzyskich. Galerie ma-
ją coraz większe rzesze lojal-
nych klientów. Mimo że każą 
im płacić niemal za wszystko 
– od parkingu po pozostawie-
nie kurtki na wieszaku.

ar
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Czuję wolność i swobodę w życiu 
artystycznym
Ewa Cichocka – artystka estradowa, piosenkarka, tancerka, społecznik. Rodowita olsztynianka. Początki jej artystycznej kariery były związane z tańcem towarzyskim, 
potem były Kaczki z Nowej Paczki, następnie (i obecnie) Czerwony Tulipan, gdzie jej talent artystycznie eksplodował. Można ją również podziwiać w kultowym spekta-
klu „Klimakterium”. Artystka pełna humoru, temperamentu i kabaretowym zacięciu.

W  Leksykonie Kultury 
Warmii i Mazur, przy Twoim 
nazwisku widnieje informa-
cja: artystka estradowa, pio-
senkarka, tancerka, społecz-
nik. Czy to dobra kolejność?

Jeżeli na początku jest 
artystka, to w  porządku 
(śmiech), bo to jest określe-
nie tak pojemne, że wszyst-
ko można upchnąć do śro-
deczka. Nawet społecznik, 
zawiera się w tym określeniu. 
Bo artysta, a przynajmniej ci, 
których ja znam, mają w sobie 
taki gen otwartości, pomaga-
nia innym.

Te trzy pierwsze profesje 
są nawet nieźle płatne. Spo-
łecznik, zwłaszcza w  cza-
sach słusznie minionych, nie 
kojarzył się najlepiej?

(śmiech) Ja wywodzę się 
z tych czasów, w których pie-
niądze i  ta materialna stro-
na życia była zupełnie wtór-
na. Zaczynałam w  złotych 
czasach kultury studenckiej. 
Wtedy było tak, że nikt nie 
miał niczego i  nikt nie miał 
parcia na to, że trzeba zdoby-
wać jakieś dobra. Wiele rze-
czy było po prostu poza zasię-
giem i  wyobraźnią. Pierwszą 
sprawą była więc chęć reali-
zacji i  wyrażania siebie. I  tak 
mi to zostało do dziś. Mam to 
szczęście, że mogę żyć ze swo-
jej pasji. Wiele razy to powta-
rzam, że tak to czuję, jakbym 
całe życie była na wakacjach. 
I to mi sprawia frajdę. Podob-
nie jak wolontariat, którym 
się zajmuję w  DPS „Lauren-
tius” w  Olsztynie. Raz w  ty-
godniu prowadzę tam zajęcia 
z jogi miechu. 

Jesteś też honorową 
dawczynią krwi? 

Dostałam już nawet za 
to specjalny order. Oddałam 
około 30 litrów. Mam bardzo 
rzadką grupę krwi 0Rh-, któ-
ra jest szczególnie potrzebna. 

Zaczynałaś jako tancer-
ka, a czym skusiła Cię estra-
da? Czy sama odkryłaś w so-
bie komediowy, kabaretowy 
talent?

Powtarzam to jak mantrę. 
Śp. Zbyszkowi Rojkowi po-
winnam sypać płatki róż, jesz-

cze za życia. To był człowiek, 
który mnie wyciągnął z tańca 
i zaprosił na estradę. Co mnie 
skusiło? Przede wszystkim ta 
propozycja od Zbyszka, który 
po jakiejś imprezie w  klubie 
studenckim zaproponował mi 
współpracę w  zespole, który 
zamierzał stworzyć w  przy-
szłości. Nie wiedziałam ab-
solutnie w  jakim i  kiedy. Po 
pół roku Zbyszek powrócił 
do tematu. I tak znalazłam się 
w Kaczkach. Zawsze ciągnęło 
mnie do kabaretu. 

Czym chcesz lub chciała-
byś szokować publiczność?

To jest rola sztuki. Nie 
szok dla samego szoku, ale że-
by troszeczkę wyrzucać od-
biorcę ze strefy komfortu, że 
to wszystko może być posta-
wione na głowie. Mam w so-
bie coś takiego, że to lubię. 
Swoim wyglądem i zachowa-
niem staram się nie mieścić 
w  znanych szufladach. Robię 
to na scenie. Można na przy-
kład powiedzieć jakiś wier-
szyk, ale fajnie jest dodatko-
wo skakać przy tym na jednej 
nodze. Kiedyś po koncer-
cie przyszła do mnie pewna 
dziewczynka z pytaniem: dla-

czego tak jest, proszę pani, że 
jak pani śpiewa, to zawsze coś 
się pani dzieje? (śmiech) A to 
się śnieg wysypuje, a to skrzy-
dła się otwierają… (śmiech).

Mówiłaś już o tym wcze-
śniej, że śmiechem zajmu-
jesz się nie tylko zawodo-
wo. Co to takiego jest ta joga 
śmiechu?

To jest rodzaj terapii 
wymyślony przez hindu-
skiego lekarza, który praco-
wał z obłożnie chorymi. Za-
obserwował, że ci chorzy, 
którzy są pogodni i dużo się 
śmieją, szybciej zdrowie-
ją. Zaczął to badać i stwier-
dził, że śmiech stymulowa-
ny nie różni się od śmiechu 
symulowanego. Kiedy wy-
wołujemy u  siebie sztucz-
ny śmiech, to po kilkunastu 
sekundach, ten sztucznie 
wywołany śmiech, zamie-
nia się w  śmiech prawdzi-
wy. Można się tego nauczyć. 
Skończyłam specjalne kur-
sy, ale mogę mówić o  swo-
im autorskim programie 
terapii, ponieważ staram 
się dodatkowo posiłko-
wać swoimi kabaretowymi 
doświadczeniami. 

Nie dajesz się zaszu-
fladkować, śpiewasz, mó-
wisz satyryczne monologi, 
prowadzisz imprezy, grasz 
w sztukach teatralnych. Coś 
pominąłem?

Tak jak np. w  ogrodnic-
twie dobry jest płodozmian, 
tak w przypadku estrady, daje 
mi to świeżość i niepopadnię-
cie w  rutynę. To jest bardzo 
ważne. Za każdym razem mu-
szę się przygotować do czegoś 
innego. Uważam, że przez ca-
łe życie mam niesamowity 
fart do ludzi. Do ludzi, z któ-
rymi jestem na scenie. Zaczy-
nałam przecież w  Kaczkach 
jako absolutna amatorka, pra-
cując z zawodowcami. 

Obserwując Twoje po-
mysły na sceniczne stro-
je, wydaje się, że mogłabyś 
z  powodzeniem zostać pro-
jektantką mody.

To było w  dzieciństwie 
moim marzeniem. Lubię oglą-
dać pokazy mody, to mnie fa-
scynuje. Pokazy mody są dla 
mnie jak teatr. Ci topowi pro-
jektanci, to są wielcy artyści, 
którzy pokazują jakieś kie-
runki, mają swoje wizje. Waż-
ne jest także miejsce, gdzie się 
robi pokaz mody, jaka do tego 
jest muzyka. To są wszystko 
inspiracje i to jest sztuka. 

Czy jest jeszcze coś, cze-
go chciałabyś spróbować na 
scenie?

Mam to szczęście, że 
wszystko, co przychodzi mi do 
głowy, mogę zrealizować. To 
jest kapitalne. Miałam ostatnio 
pomysł, aby wystąpić z  wiel-
kim bębnem. Kupiłam bęben 
i wynalazłam sobie taką piosen-
kę… o kocie. To było na jubile-
uszu Sławy Przybylskiej. Czuję 
wolność i swobodę w życiu ar-
tystycznym. Tych pomysłów 
jest dużo, nie wszystkie widzą 
jednak światło dzienne, z  róż-
nych przyczyn. Czasami wy-
starczy taka radocha, że coś faj-
nego sobie wymyśliłam, to już 
nie muszę realizować. Ograni-
cza mnie tylko wyobraźnia.

Jesteś osobą bardzo po-
godną i przyjaźnie nastawio-
ną do życia. Czy coś Cię może 
wyprowadzić z równowagi?

Wyprowadzają mnie 
z  równowagi różne rzeczy. 
Przede wszystkim nietole-
rancja ludzi i  podziały, któ-
re są między nami. Staram się 
wytworzyć wokół siebie ta-
ką tarczę i  pewnych rzeczy 
po prostu nie przyjmuję. Mo-
że to sugerować, że żyję pod 
jakimś kloszem, ale muszę się 
jakoś chronić. Dokoła jest tyle 
nieszczęścia i  tyle zła, nieza-
leżnego od nas, że życie tym 
i obracanie tego bez przerwy, 
nie prowadzi do niczego do-
brego. Gdybyśmy wyłączyli 
media, które nas otaczają i fa-
szerują takimi informacjami, 
prowadzilibyśmy zupełnie in-
ne życie.

Życie estradowe obfitu-
je w różnego rodzaju zabaw-
ne sytuacje. Czy Tobie też się 
takie przytrafiły?

Po koncercie często przy-
chodzą ludzie, którzy chcie-
liby powiedzieć coś fajnego, 
życzliwego. Była kiedyś ta-
ka sytuacja, że do gardero-
by przyszła pewna pani i mó-
wi tak: pani Ewo, ja byłam 
na waszym koncercie chyba 
ze 20 lat temu. Graliście tam 
w  takim wiatraku i  ja wtedy 
pierwszy raz panią zobaczy-
łam. Miała pani takie jasne 
włosy. Jaka pani była wtedy 
piękna...

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Zb. Brzozowski

LUDZIE
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W krainie czarnych krzyży
Zakon Krzyżacki – w jednych wywoływał strach, w innych dumę. Jednak nie było chyba Europejczyka, zwłaszcza w naszych stronach, który by rycerzy z czarnymi krzy-
żami na zbrojach, traktował z obojętnością. Na ziemiach obecnie należących m.in. do Polski i krajów bałtyckich stworzyli potężne państwo, które nastawione było na 
podbój ogniem i mieczem. Na stolicę wybrali ogromną twierdzę, na którą składały się trzy połączone ze sobą zamki. Warownia przetrwała po dziś dzień w niemal 
nienaruszonym stanie. Jest jednym z największych zabytków zlokalizowanych na terenie Polski. Warto zwiedzić także oddalone o 160 km Działdowo, gdzie mieści się 
jedyne w województwie interaktywne muzeum poświęcone Zakonowi Krzyżackiemu.

Kiedyś, dawno temu, 
jeszcze w  zeszłym stule-
ciu (choć u  jego schyłku) 
wybrałem się ze swoim ta-
tą (ja byłem mały, więc to 
bardziej on się wybrał ze 
mną) do Malborka. To by-
ły czasy, kiedy to nie prze-
puściłem żadnemu zamko-
wi w Polsce. Zwiedzałem je 
z rodziną. Jeździliśmy, gdzie 
się tylko da – z  północy na 
południe, ze wschodu na 
zachód. 

Najbardziej intrygowały 
mnie ruiny, pewnie dlatego, 
że po prostu w  wyobraźni 
mogłem odtwarzać obrazy, 
jak wyglądały kiedyś, albo 
świadkami jakich wydarzeń 
były. Lubiłem rozmyślać 
o  dzielnych obrońcach 
i  krwiożerczych napastni-
kach, którzy za wszelką ce-
nę chcieli zdobyć twierdzę. 

Niezniszczone zamki tak 
na mnie nie działały. W tym 
wypadku nie mogłem so-
bie wyobrażać jak wyglą-
dała budowla, bo cała stała 
przede mną. Traciła tę ma-
gię niedopowiedzeń, ten 
czynnik tajemniczości. Ale 
nie Malbork. Ten potężny 
kompleks zamkowy rozpalił 
moje zmysły. W  końcu jest 
to największy zamek w Pol-
sce – nawet Wawel nie może 
się z nim równać. Jest także 
największym zamkiem go-
tyckim na świecie!

Gdy w  latach 90. jecha-
łem tam z ojcem, wiem tylko 
tyle, że chodziłem do szkoły 
podstawowej – byłem praw-
dopodobnie w 1. albo 2. kla-
sie. Do dziś pamiętam sy-
tuację, w  której mój rodzic 
chciał zapłacić za wejście 
mniej, a że za darmo wcho-
dziły dzieci w wieku przed-
szkolnym, powiedział że 
chodzę do przedszkola. Po-
wiedzenie, że 8-latek (przy 
nim) ma 5 lat było prawdzi-
wym dyshonorem. Nie kłó-
ciłem się przy kasjerkach, 
ale nie zapomniałem tego 
ojcu przez długi czas. Pa-
miętam nawet do tej pory, 
mimo że teraz na te wspo-
mnienie śmiać mi się chce.

W  każdym razie cho-
dziliśmy po zamku. Ta-
ta pomógł mi założyć hełm 
garnczkowy na głowę. 
Wiem, że był bardzo ciężki 
– mam na dodatek utrwalo-
ne to jako pamiątkę. Zwie-
dziliśmy cały kompleks, 
czyli wszystkie trzy zam-
ki: niższy, średni i  wyższy. 
Spędziliśmy w  dawnej sto-
licy Państwa Krzyżackiego 
niemal cały dzień. Ale było 
warto!

Z  tego co pamiętam 
oprócz chodzenia tymi sa-
mymi korytarzami, który-
mi kiedyś poruszali się wiel-
cy mistrzowie, jak: Winrich 
von Kniprode a  także Kon-

rad czy Ulrich von Jungin-
gen, można podziwiać wiele 
pamiątek: od kolekcji ob-
razów, przez bogate zbiory 
oręża i bursztynu po rzeźby 
i ryciny.

Jeżeli ktoś jeszcze nie 
był w  Malborku, napraw-
dę polecam, zwłaszcza że 
można kupić jeden bilet na 
zwiedzenie nie tylko daw-
nej krzyżackiej stolicy, ale 
również warowni w  Sztu-
mie i Kwidzynie. A tych za-
konnych pozostałości jest 
w regionie dużo więcej. Po 
raz ostatni przed kilkoma 
laty zwiedzałem Działdo-
wo, które historycznie le-
żało blisko granicy krzyżac-

ko-polskiej. W  XIV wieku 
rycerze Najświętszej Marii 
Panny wybudowali tam za-
mek. Nie był on zbyt duży, 
ale pełnił ważną rolę stra-
tegiczną. W  ciągu wieków 
w pobliżu walczyli nie tylko 
Krzyżacy i Polacy, ale także 
Litwini czy Szwedzi, którzy 
doszczętnie złupili miasto.

W  zamku, a  także w  hi-
storycznym ratuszu znajdu-
je się Muzeum Pogranicza, 
które do niedawna znane 
było jako Interaktywne Mu-
zeum Państwa Krzyżackie-
go. Na przykładzie nazwy 
widzimy, że placówka nie 
skupia się już tylko na hi-
storii Zakonu Krzyżackiego, 
ale wybiega dalej. Można się 
dowiedzieć co nieco o dzie-
jach miasta w czasie trwania 
dwóch wojen światowych, 
opowiada o  ofiarach nie-
mieckiego obozu koncen-
tracyjnego KL Soldau, któ-
ry mieścił się w koszarach.

Co ciekawe, jest to jedy-
ne interaktywne muzeum 
w  województwie warmiń-
sko-mazurskim. Choćby 
dlatego warto odwiedzić 
placówkę.

Co możemy w nim zna-
leźć? Wszystko to, co krzy-
żakofile i  inne osoby inte-
resujące się historią mogą 
sobie wymarzyć. Od hi-
storii powstania i  ekspan-
sji przez życie codzien-
ne w  tamtejszych czasach 
po schyłek imperium, któ-
re ogniem i  mieczem pod-
bijało ziemie sąsiadów. Nie 
chcę tu wchodzić w  pole-
mikę nad oceną postępowa-
nia zakonników w  stosun-
ku do podbitych plemion, 
nie to jest zresztą tematem 
tej notki, ten aspekt lepiej 
ode mnie z pewnością opo-
wiedzą badacze tamtych 
czasów. 

Wracając do muzeum, 
to warto wspomnieć, że 
opisane są zwyczaje za-
konników czy ich dieta, 
a  ta była dosyć… ciekawa. 
Dowiemy się też co nie-
co o  wojskowych techni-
kach. Jeżeli chodzi o  inte-
raktywność to dostępne 
są naprawdę interesują-
ce materiały audiowizual-
ne, np. możemy zobaczyć 
przebieg bitwy pod Grun-
waldem. Jest też miej-
sce przygotowane z  my-
ślą o  najmłodszych, gdzie 
dzieci z pewnością nie bę-
dą się nudzić, a mogą przy-
swoić trochę historii.

Warto wszakże pamię-
tać, że Zakon Krzyżacki pi-
sał historię Warmii i Mazur, 
wszakże Olsztyn także nosi 
jego piętno. A ja za kilka lat 
ponownie odwiedzę Dział-
dowo i  Malbork, tylko tym 
razem z  moim synem, jak 
kiedyś mój ojciec ze mną.

Marcin Cichy

Kilka ciekawostek:
- Zamek w Malborku to największy gotycki kompleks zamkowy na 
świecie, który ma ponad 143 tys. m kw. powierzchni.
- Krzyżacy na terenach podbitych wybudowali 120 murowanych 
zamków i warowni, w tym w Chełmnie, Kwidzynie, Królewcu 
(Kaliningradzie), Ostródzie, Rynie, Piszu czy Szczytnie.
- W bitwie pod Grunwaldem po stronie krzyżackiej brały udział 
chorągwie warmińskie, w tym olsztyńska.
- Zakon Krzyżacki istnieje do dzisiaj. Braci zakonni zajmują się pracą 
duszpasterską, prowadzą domy dziecka czy placówki służby zdrowia na 
terenie Niemiec, Austrii, Czech, Słowenii, Słowacji, Włoch czy Belgii.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

HOROSKOP DLA WYBRANYCH

Piknik na pożegnanie lata 
– „W Krainie Fantazji”
„Bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się na całego...”. Olsztyńskim 
bibliotekarzom jej nie brakuje, czego dowodzi coroczny piknik na zakończenie wa-
kacji. Byli rycerze i piraci, bawiliśmy się w kosmosie i na Dzikim Zachodzie, prze-
żywaliśmy przygody w warmińskich lasach tropiąc psotne kłobuki. W ubiegłym 
roku zaś pożegnaliśmy lato w wyjątkowym towarzystwie olimpijskich bogów. Co 
w takim razie czeka nas w ostatni piątek sierpnia? 

Tym razem przeniesiemy 
się do Krainy Fantazji. Jeśli 
okaże się, że wokół jest szaro, 
ponuro i... deszczowo, to wła-
śnie dzięki wyobraźni może-
my wyczarować najpiękniej-
sze obrazy. Na uczestników 
będą czekać liczne atrakcje: 

animacje dla dzieci, gry i kon-
kursy oraz zajęcia plastyczne. 

Pamiętajcie o  przebra-
niach! Spotkamy się w  Kra-
inie Fantazji, więc tego dnia 
możecie zostać każdym. Do 
zobaczenia w  ostatni piątek 
sierpnia (30.08.2019 r.) na 

placu zabaw między Jarota-
mi a  Nagórkami (Ogród Jor-
danowski, ul. Barcza). Piknik 
rozpocznie się o godz. 11. Po-
żegnajmy wakacje wspaniałą 
zabawą!

Aleksandra Dobies

BARAN  21.03 – 20.04
Nie do końca zrozumieliście z kolegami proś-
bę Twojej teściowej o  podlewanie ogródka. 
W  efekcie tego nieporozumienia wszystkie 

warzywa zżółkły. 

BYK  21.04 – 20.05
Gnębi Cię jakaś odległa sprawa, o której nie 
chcesz mówić i o której raczej wolałbyś zapo-
mnieć. Nawet jak żona się nie dowie, to i tak 
będzie Cię dręczyło sumienie. Przecież na ślu-
bie przysięgałeś! Jest nawet nagranie video!

BLIŹNIĘTA  21.05 – 21.06
Być może niebawem skończy się to, czego tak 
bardzo nie lubisz. Chodzi oczywiście o  po-
ranne wstawanie do pracy. Bezrobotny może 
spać, do której mu się podoba. Marzenia po-

dobno się spełniają. Trzeba tylko chcieć.

RAK  22.06 – 22.07 
Energii i zapału Ci nie zabraknie. Wykorzystaj 
to. Być może pokusisz się nawet o jakieś drob-
ne zmiany, które umilą Ci pracę. Nie muszą to 
być od razu rewolucyjne zmiany. Na początek 

zrób może... porządek na biurku?

LEW  23.07 – 23.08
Już dziś zacznij myśleć o  swojej przyszłej 
emeryturze. Najlepiej rób to w  gabinecie 
kardiologicznym. Jeżeli już jesteś emery-
tem, to przestań myśleć. Inni wcześniej już 
myśleli za Ciebie. Możesz im za to gorąco 

podziękować. 

PANNA  24.08 – 23.09
Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to 
musisz najpierw podjąć decyzję, co chciał-
byś zmienić, kiedy i w jaki sposób. Nikt te-
go za Ciebie nie zrobi. Zamiast czekać na 
odmianę losu, czytając horoskop, weź się do 

roboty.

WAGA  24.09 – 23.10
W najbliższym czasie pojawi się możliwość 
taniego tankowania. Niestety dotyczy to tyl-
ko tankowania samochodu. Jeżeli nie masz 
samochodu, nalej w kanistry. Jak paliwo po-
drożeje, sprzedasz i jeszcze na tym zarobisz. 

SKORPION  24.10 – 22.11
Niestety nie uda Ci się wyłudzić odszkodo-
wania za ubezpieczony samochód. Sąsiad 
widział Cię, jak wieczorem rysowałeś la-
kier gwoździem. Nie wiesz o  tym, że pra-
cuje od niedawna w  firmie, w  której jesteś 

ubezpieczony. 

STRZELEC  23.11 – 21.12
Istnieje możliwość błyśnięcia w nowym miej-
scu pracy. Musisz poświęcić na to kilka wie-
czorów. Być może uda Ci się przyłapać sąsia-
da, który rysuje swój samochód gwoździem, 
aby wyłudzić odszkodowanie w Twojej firmie.

KOZIOROŻEC 22.12 – 20.01
Jeżeli rzuciła Cię dziewczyna, to mimo 
wszystko dobry znak. Wykorzystaj szansę. 
Dodatkowo rzuć palenie i rzuć się w wir pra-
cy. Nie pozbawiaj się jednak przyjemności 
do końca. Zawsze jeszcze możesz żuć gumę.

WODNIK  21.01– 19.02
Porzekadło głosi, że można liczyć tylko na 
siebie. W najbliższym czasie przydadzą Ci się 
jednak znajomości. Najbardziej znajomość 
przepisów ruchu drogowego. Ile jest warta 

taka znajomość? Jakieś 300 złotych. 

RYBY  20.02 – 20.03
Myślisz, że już Cię nic nie zaskoczy. Nie spo-
dziewasz się tego absolutnie, ale wkrótce 
dostaniesz podwyżkę! Nie chodzi tu nieste-
ty o podwyżkę pensji, tylko czynszu! Pociesz 

się, że nie będziesz w tym odosobniony.
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Jak Pawełek historie Olsztyna 
poznaje
Pewnego dnia na naszej działce zorganizowałem dla znajomych ognisko. Przyjechało kilka osób. Nie chcę się chwalić, ale wszyscy byli zachwyceni. Lokalizacją, obfito-
ścią warzyw i urodzajem owoców. Zastanawiali się jak ja to wszystko zdołałem ogarnąć: dom, pracę, ogródek, no i jeszcze pasję do rowerowych wędrówek. 

Jak już się pozachwyca-
li, zdradziłem im sekret mo-
jego tajemniczego ogrodu. 
To, że jest tak pięknie, to za-
sługa Jacka Panasa, mojego 
przyjaciela, a  jednocześnie 
redakcyjnego kolegi, które-
go pasją jest historia, szcze-
gólnie Olsztyna i okolic. On 
wspólnie z właścicielem go-
spodarstwa, na którego te-
renie jest moja działeczka, 
dbają o to, aby wszystko na 
niej pięknie rosło. Jacek do-
datkowo walczy z bobrami, 
które co jakiś czas próbują 
posmakować moich drze-
wek. Znalazł prosty spo-
sób. Założył elektrycznego 
pastucha i  te sympatyczne 
szkodniki mój ogródek omi-
jają z  daleka. Jacek zrobił 
małą elektrownię na rzecz-
ce i nie ma problemu z prą-
dem. Więc mam oświetlenie 
oraz wodę do podlewania. 
Niby nic a cieszy. 

Przy ognisku i  kiełba-
skach toczyliśmy ożywione 
dyskusje. Opowiedziałem 
moim przyjaciołom o  par-
ku koło kościoła garnizo-
nowego w  Olsztynie. Nikt 
z moich znajomych nie wie-
dział, że kiedyś tamtędy pły-
nęła Łyna. Jej woda napę-
dzała koła między innymi 
urządzeń w  hucie miedzi 
i zakładu drzewnego. Na jej 
brzegu był również browar. 
Jego fundamenty odkopa-
no niedawno. Tu, gdzie stoi 
popularna Casablanka, po 
wojnie funkcjonowało kasy-
no oficerskie, a  przed woj-
ną był to dom z  ponura hi-
storią. Zwany był on Willą 
Mordu, bowiem doszło tu 
do tragedii. Żona pewne-
go oficera zdradzała go z in-
nym, też zresztą wojsko-
wym. W  końcu nie można 
było tego dłużej ukrywać. 
Mąż został zastrzelony przez 
kochanka, który później zo-
stał aresztowany i osadzony 
w więzieniu, gdzie popełnił 
samobójstwo. 

Po wojnie kiedy w Olsz-
tynie urzędował Mieczysław 

Moczar, wysoki urzędnik 
aparatu władzy, podwład-
ni w  tej willi przygotowali 
mu mieszkanie. Prawdopo-
dobnie był w  nim, ale mó-
wi się, że nigdy nie miesz-
kał. Historia budynku sięga 
1662 roku, kiedy należał do 
burgrabiego zarządcy zam-
kowych dóbr. Od 1772 ro-
ku do 1862 domem włada-
ła rodzina zarządcy majątku 
w  Posortach. Potem budy-
nek użytkowało wojsko, 
a w 1913 roku, po gruntowej 
przebudowie, zamieniono 
go na kamienicę czynszową. 
Kiedy moim przyjaciołom 
przedstawiłem historie słyn-
nej Casablanki, którą zresztą 
znałem od Jacka, zaczęliśmy 
gadać o  filmach i  kinach. 
W  Olsztynie mamy tylko 
jedno kino studyjne Awan-
garda, które przez wiele lat 
mieściło się na Starym Mie-
ście, no i  kina w  galeriach. 
Jak powiedziałem, że Polo-
nia to dawne kino z  przed-
wojenną historią, nikt mi nie 
wierzył. Aby potwierdzić, 
że mam rację, przy znajo-

mych zadzwoniłem do Jac-
ka Panasa. Oczywiście naj-
pierw burknął: oj, Pawełku, 
ty mnie zamęczysz, a  po-
tem wyraźnie potwierdził, 
że mam rację i że zaraz sia-
da i napisze, to co wie na ten 
temat. Nim zakończyliśmy 
biesiadowanie, w  skrzynce 
materiał był. Oto co napisał.

– Ty, Pawełku, balujesz, 
a mnie zmuszasz do pisania, 
ale masz szczęście, w tv nic 
ciekawego nie ma, więc wy-
siliłem swój umysł i napisa-
łem to, co wiem.

Najpierw 
sprostuję. 
W powojennym 
Olsztynie było 9 
kin stacjonarnych 
i dwa letnie. 
Pierwsze 
zamknięto 
Dworcowe 
z chwilą oddania 
do użytku nowego 
dworca. Ostatnie 
ze starego miasta 
zniknęło kino 
Awangarda.

Polonia to było pierwsze 
kino, które uruchomiono 
zaraz po zakończeniu dzia-
łań wojennych w 1945 roku. 
W tym miejscu gdzie jest te-
raz tylko napis przed wojną 
funkcjonowało kino o  na-
zwie UT-Lichtspile.

Pierwszy seans w  pol-
skiej Polonii odbył się 15 
lipca. Wyświetlono oczywi-
ście radziecki film pt. „Tę-
cza”. Uroczysta inauguracja 
odbyła się dopiero 22 lipca 
i  z  tej okazji wyświetlono 
inny radziecki film „Czapa-
jew”. Jak na czasy powojen-
ne sala kinowa była ogrom-
na. Mogła pomieścić ponad 
600 osób. Był również bal-
kon. Projektory pochodzi-
ły z  przedwojennego kina. 
W  1957 roku kino przebu-
dowano. Zlikwidowano 
balkon, a  widownię prze-
robiono na schodkową. Za-
instalowano duży ekran do-
stosowany do wyświetlania 
filmów panoramicznych. 
Z przedwojennego wystro-
ju został tylko duży kryszta-
łowy żyrandol. Pierwszym 

filmem panoramicznym 
wyświetlonym w  Polonii 
po remoncie był francu-
ski „Nieznośna Dziewczy-
na”. W 1960 roku odbyła się 
prapremiera polskiego fil-
mu „Krzyżacy”. Ostatecz-
nie kino zamknięto w 2005 
roku. Po ekskluzywnym 
obiekcie kultury został tyl-
ko napis.

W Olsztynie prawdopo-
dobnie pierwszy pokaz fil-
mowy odbył się 30 września 
1875 roku w  sali kinowej 
zlokalizowanej w  nieist-
niejącej już kamienicy sto-
jącej kiedyś na rogu Party-
zantów i Dąbrowszczaków. 
A cykliczne pokazy zaczęły 
się w 1909 roku w sali hote-
lu Deutsches Haus, tu gdzie 
po wojnie uruchomiono ki-
no Odrodzenie. Przed woj-
ną nazywało się Capitol. 
Awangarda to dawne kino 
Luisen Theater. Przy uli-
cy Staromiejskiej było ki-
no Metropol (spalone). 
Przy Pieniężnego były dwa, 
ocalała tylko Polonia, któ-
ra swoją działalność przed-
wojenną rozpoczęła w 1936 
roku. Zdjęcie Polonii po-
chodzi ze zbioru Zofii Ba-
rankiewicz, znanej doku-
mentalistki fotograficznej 
Olsztyna. Mąż jej przez 
długie lata pracował w olsz-
tyńskiej kinematografii, ale 
o  tych sympatycznych lu-
dziach napiszę przy okazji, 
bo to też kawał historii na-
szego miasta. 

Pozdrawiam 
Jacek Panas. 

Maila jak zwykle 
zredagował Pawełek.
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Odszkodowanie 
za nieudany lot

Coraz częściej w  celach 
biznesowych, towarzyskich 
i  turystycznych latamy sa-
molotami, by skrócić czas 
podróży, a  wydłużyć pobyt 
w danym miejscu. 

Nie zawsze skrzętnie opra-
cowane plany udaje się zreali-
zować. Powód – opóźnienie 
lub odwołanie lotu, a  niekie-
dy – co wydaje się kuriozal-
ne – brak miejsc w przełado-
wanym samolocie. Wszystkie 
takie sytuacje zezwalają na to, 
by rozżaleni pasażerowie wy-
stąpili o finansowe odszkodo-
wanie. Wysokość możliwej 
do uzyskania kwoty zależy 
od odległości między lotni-
skami: 250 euro w  przypad-
ku lotu do 1500 km, 400 eu-
ro na dystansie dłuższym, do 
3500 km i 600 euro dla lotów 
na najdłuższych trasach. Taka 
rekompensata jest możliwa, 
ale – z wiadomych powodów 
– niełatwa do osiągnięcia, 
bo przewoźnicy się bronią. 
W  sumie zatem wszystko to 
wcale nie jest proste.

Można w takich skompli-
kowanych sprawach uzyskać 
pomoc. Od 1 kwietnia 2019 
roku w Polsce działa Rzecznik 
Praw Pasażera. Jego zadaniem 
jest prowadzenie postępowań 
mediacyjnych pomiędzy za-
wiedzionymi pasażerami a  li-
niami lotniczymi lub sprze-
dawcami biletów. Chodzi 
o  wypracowywanie rozwią-
zań satysfakcjonujących obie 
strony sporu.

Obecnie każdy niezado-
wolony pasażer może złożyć 
reklamację. Przewoźnik ma 
30 dni na rozpatrzenie wnio-
sku. Jeśli działania nie dadzą 
rezultatu, kieruje się skar-
gę do Rzecznika Praw Pasa-
żerów. Ubiegać się o odszko-
dowanie z  pomocą nowej 
instytucji można na dwa spo-
soby: w  formie elektronicz-
nej lub przez wysłanie kopii 
dokumentów pocztą. Media-
cja trwa maksymalnie 90 dni, 
a  zatem jest znacznie krót-
sza niż postępowanie przed 
sądem. Rzecznik Praw Pa-

sażerów nie pobiera żad-
nych opłat. Jednak – nieste-
ty – postępowanie przed tym 
urzędem prowadzone jest za 
zgodą obu stron sporu, a roz-
strzygnięcie wydane przez 

nowy urząd nie jest wiążące 
dla stron postępowania. Na 
wyciąganie stosownych wnio-
sków jest jeszcze za wcześnie. 
Udanej podróży! 

 

Odrzucony 
wniosek o kredyt

Różne instytucje para-
bankowe zachwalają poży-
czenie pieniędzy bez nie-
zbędnej zwłoki i niekiedy za 
darmo. Aż trudno w to uwie-
rzyć. Banki „prawdziwe” po-
stępują inaczej. Bywa, że 
kredytu nie przyznają.  

Najczęściej o  odmowie 
decyduje brak zdolności kre-

dytowej, zbyt wysokie po-
przednie wydatki i  związane 
z tym obciążenia. Banki biorą 
pod uwagę również inne oko-
liczności – wiek potencjal-
nego kredytobiorcy, długość 
zatrudnienia w  określonym 
miejscu, rodzaj posiadanej 
umowy o pracę, dane o kwo-
cie miesięcznych wydat-
ków na utrzymanie gospo-
darstwa domowego, a  także 
o kwocie wydatków na różne 
przyjemności.

Od maja kredytobiorcy 
mają prawo uzyskać z  banku 
wyjaśnienie dotyczące odrzu-
cenia wniosku o kredyt. Taka 
informacja w formie pisemnej 
mówi przede wszystkim o do-
konanej przez bank ocenie 
zdolności kredytowej. Owa 
ocena odbywa się na wniosek 
osoby fizycznej lub jednost-
ki organizacyjnej posiadają-
cej zdolność prawną do ubie-
gania się o kredyt. Chodzi tu 
zarówno o  kredyty hipotecz-
ne i konsumenckie, o pożycz-
ki gotówkowe i karty kredyto-
we, a także odnawialne limity. 
Osoby fizyczne uzyskują wy-

jaśnienia za darmo, zaś przed-
siębiorcy muszą się liczyć 
z  pewnymi kosztami. Można 
też złożyć wniosek o  uzasad-
nienie odmowy. W  ostatecz-
nym rozrachunku to są cen-

ne informacje, dzięki którym 
kredytobiorcy dowiadują się, 
co powinni w sferze finanso-
wej poprawić lub zmodyfiko-
wać, aby kredyt otrzymać. 

Zapobiegliwy żak
Nie wszyscy studen-

ci mają szczęście miesz-
kać w  akademiku. Popu-
larnym wyjściem z  sytuacji 
stało się wynajmowanie ca-
łych mieszkań. Zapobiegli-
wi przez wakacje płacą za 
lokum, które już wynajmo-
wali. Inni już teraz szukają 
stancji przed zbliżającym się 
nowym rokiem akademic-
kim. Wiadomo bowiem, że 
we wrześniu i  na początku 
października wybór będzie 
znacznie mniejszy.  

Przy wynajmowaniu lo-
kali ważną sprawą jest pod-

pisanie odpowiedniej umo-
wy. W  dokumencie powinny 
znaleźć się wszelkie obwaro-
wania i klauzule. Przed prze-
jęciem mieszkania, wypada 
sporządzić protokół zdaw-
czo-odbiorczy – opisać stan 
ścian, podłóg, sprzętów RTV 
i  AGD oraz armatury łazien-
kowej. Można też sporządzić 
dokumentację fotograficz-
ną. Ponadto warto spisać stan 
liczników, a jeśli wynajmujący 
żąda kaucji, wypada się na to 
zgodzić. To w pewnym sensie 
norma.   

Zakup z odsetkami 
czy bez?

Młodzi ludzie, skłonni 
do mniej rozważnych zaku-
pów, często pod wpływem 
impulsu decydują się na-
być coś na raty. Kupują me-
ble lub sprzęt elektroniczny 
płacąc pieniędzmi, których 
jeszcze nie zarobili. To nie 
jest zabronione. Rozwaga 
jednak wskazana.

Zakup na raty to – wprost 
mówiąc – zaciąganie kredy-
tu. Nawet obiecane promocje 
niosą z sobą konkretne kosz-
ty i  zobowiązania. Warto za-
tem na początek wyliczyć, ile 
za daną rzecz kupioną na ra-
ty zapłacimy więcej, niż przy 
płaceniu gotówką. Okazje bo-
wiem zawsze kosztują.

W  przypadku rat „zero 
procent” często wchodzą do-
datkowe opłaty. Najczęściej 

jest to obowiązkowe ubez-
pieczenie kredytu, określane 
jako korzystne zabezpiecze-
nie, gdybyśmy mieli kłopot 
ze spłacaniem rat. Okazuje 
się, że takie zapewnienia za-
wierają tzw. wyłączenia, czyli 
spis okoliczności, które ubez-
pieczenie kredytu wyklucza-
ją. Wychodzi często na to, że 
niezależnie od życiowych sy-
tuacji zawsze do interesu do-
płacamy. Bywa, że prowizja 
oraz koszty ubezpieczenia 
przy kredycie „zero procent” 
znacznie przewyższają opłaty 
przy kredycie wysoko opro-
centowanym. Kupujemy za-
tem za gotówkę czy na ra-
ty? Ludzie z doświadczeniem 
podpowiadają, że na raty ku-
pują tylko ci, których na to 
stać.
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Piłkarze pierwszoligowego Stomilu odbili się od dna. 
Po wygranej na własnym boisku z GKS Jastrzębie wy-
dostali się ze strefy spadkowej.

Stomil ruszył 
do przodu

Niesamowitą historię 
Stomilu wszyscy jego kibi-
ce już znają. Po wielkich za-
wirowaniach w klubie zapa-
nowała stabilizacja. Teraz 
wszyscy zastanawiali się jak 
olsztynianie wejdą w  nowy 
sezon. Nie brakowało gło-
sów, że celem jest pierw-
sza szóstka i  gra w  bara-
żach o  Ekstraklasę. Jednak 
pierwsze wyniki drużyny 
ostudziły gorące głowy nie-
których kibiców. Dwie wy-
jazdowe porażki z  benia-
minkami pierwszej ligi GKS 
Bełchatów 0:3 i  Radomia-
kiem Radom 1:2 (bramka: 
Artur Siemaszko) uloko-
wały podopiecznych trene-
ra Piotra Zajączkowskiego 
w  strefie spadkowej. Dla-
tego mecz z GKS Jastrzębie 
miał ogromne znaczenie dla 
olsztyńskiej ekipy. Jeszcze 
raz okazało się, że na wła-
snym stadionie Stomilowcy 
są groźni dla najlepszych. 
Po dobrym spotkaniu go-

spodarze zwyciężyli 2:1 
(bramki: Grzegorz Lech 
i Maciej Pałaszewski). 

– Mimo dwóch wcze-
śniejszych porażek pod-
nieśliśmy się i  pokonali-
śmy silnego rywala. Mimo 
że wynik był na styku, dru-
żyna pokazała charakter 
i  zgarnęliśmy pełną pulę 
punktów – powiedział olsz-
tyński szkoleniowiec. Dzię-
ki temu zwycięstwu Stomil 
opuścił strefę spadkową. 
Po trzech kolejkach spo-
tkań olsztynianie zajmują 
wspólnie z  Sandecją Nowy 
Sącz 13. miejsce. Kolejny 
ligowy mecz Stomil roze-
gra w  Opolu, gdzie zmie-
rzy się z  Odrą (17. miejsce 
z dorobkiem jednego punk-
tu). Czas wreszcie przeła-
mać wyjazdową niemoc.

IRON

Polacy górą 
w Naterkach
Już po raz 29. w Naterkach odbył się mecz piłkarski 
Polska-Niemcy. Wygrali gospodarze 12:9, ale nie tyl-
ko o wynik chodziło.

W  1980 roku doszło do 
pierwszego spotkania ama-
torów piłki nożnej z Naterek 
z  ich kolegami, którzy wyje-
chali do Niemiec. Od tamtego 
czasu obie ekipy spotykają się 
regularnie, żeby pograć w pił-
kę, porozmawiać, pobawić się 
i  kontynuować przyjazne re-
lacje. Zawodnicy z  Niemiec 
pochodzą z  zaprzyjaźnione-
go z  gminą Gietrzwałd mia-
sta Rietberg. Jak podkreśla-
ją, z niecierpliwością czekają 
na kolejne spotkanie. Tym ra-
zem to oni chcą gościć polską 
ekipę u siebie. W obu zespo-
łach grają amatorzy w różnym 
wieku. Najstarszym graczem 
był Arkadiusz Żukowski: 

– Jestem dumny z tego, że 
grałem w tych meczach już 29 
razy. Mimo że zbliżam się do 
sześćdziesiątki, te spotkania 
pozytywnie wpływają na mo-
je samopoczucie. Cieszę się 
na każdą okazję, żeby w  tym 
święcie uczestniczyć – powie-
dział pan Arek, na co dzień 
pracownik naukowy UWM.

Z kolei najmłodszym pił-
karzem był Kacper Kaczmar-
czyk, który wraz z rodziną już 
drugi raz zagrał w tym meczu. 

– Mam 11 lat i  chodzę 
do podstawówki. To był mój 
drugi taki mecz, w  którym 
zagrałem. Fajnie, że mogłem 
zagrać z moim tatą i bratem – 
powiedział młody zawodnik.

Na boisku skuteczniejsi by-
li gospodarze wygrywając 12:9, 
ale nie to było najważniejsze. 

– Nie o wynik tu chodzi-
ło – poinformował Zbigniew 
Kukuć, sołtys Naterek. – Na-
prawdę wspaniale jest co roku 
spotykać się z  naszymi przy-
jaciółmi z  Niemiec. Te rela-
cje, mimo upływu lat, wciąż 
się zacieśniają. Z  niecierpli-
wością będziemy czekali na 
kolejny mecz w Naterkach.

Mecz był jedną z  atrak-
cji festynu, który odbył się na 
boisku leśnym w  Naterkach. 
Nie brakowało występów ar-
tystycznych, zabaw dla dzie-
ci, degustacji kulinarnych 
i tańców na boisku.

Koszykarki przed sezonem
Koszykarki pierwszoligowego KKS Olsztyn jeszcze przebywają na wakacjach. Jednak w klubie myśli się już o nowym sezonie.

Do połowy sierpnia za-
wodniczki olsztyńskiego klu-
bu mają wolne. Potem czeka 
je czas przygotowań do sezo-
nu 2019/2020. Wszystko roz-
pocznie się 21 sierpnia, kie-
dy to koszykarki zameldują 
się na obozie w  Iławie. Póź-
niej drużyna weźmie udział 
w  dwóch towarzyskich tur-
niejach. Pierwszy z  nich od-
będzie się w  Płocku, nato-
miast miejsce drugiego nie 
jest jeszcze znane. Pewne 
jest, że pierwszy zespół przy-
stąpi do rozgrywek w  nieco 

zmienionym składzie. Z  klu-
bu ubyła Aleksandra Mońko, 
która przyjęła ofertę trzeciej 
drużyny ubiegłego sezonu 
JAS FBG Zagłębia Sosno-
wiec. Sosnowiecki klub za-
płacił KKS za wyszkolenie za-
wodniczki, więc są środki na 
sprowadzenie trzech, czte-
rech koszykarek. Jak na razie 
rozmowy w tej materii trwa-
ją, ale jest jeszcze za wcze-
śnie, żeby mówić o  konkret-
nych nazwiskach. 

W olsztyńskim klubie po-
zostanie Marta Sztąberska, 

która we wrześniu rozpocz-
nie naukę w  jednym z  olsz-
tyńskich liceów. Na razie ta 
młoda zawodniczka przygo-
towuje się z  reprezentacją 

Polski kadetek do mistrzostw 
Europy w tej kategorii wieko-
wej. Zawody odbędą się 22-30 
sierpnia w Skopje. Warto też 
dodać, że młoda zawodniczka 

KKS Urszula Pileszczyk zosta-
ła MVP Marcin Gortat Camp 
i  poleci do Stanów Zjedno-
czonych na mecz NBA. Po-
przednio takie wyróżnienie 

spotkało Justynę Michalak, 
Monikę Zdradę, Martę Sztą-
berską, Maję Komaszyńską 
i Ingę Malinowską.

IRON

Kalejdoskop 
sportowy

Rozpoczęły się rozgryw-
ki piłkarskiej IV ligi. Olsz-
tyńskie kluby, uczestniczące 
w  tych zmaganiach zanoto-
wały sukces i  falstart. Stomil 
II Olsztyn rozgromił na wy-
jeździe Błękitnych Orneta 
6:0. Dzięki temu objął prowa-
dzenie w tabeli. Z kolei benia-
minek tych rozgrywek, czy-
li Warmia Olsztyn , uległ na 
wyjeździe GKS Wikielec 0:5. 
Pierwsze koty za płoty, ale 
grać trzeba.

W czeskim Pilznie odbyły 
się strzeleckie zawody Nadziei 
Olimpijskich. Maciej Kowale-
wicz (Gwardia Olsztyn) wy-
walczył srebro w  konkurencji 
60 strzałów leżąc. Dodatkowo 
zdobył brązowy medal w kara-
binie w trzech postawach.

W  mistrzostwach świata 
kadetów, które odbywały się 
w  Uzbekistanie walczył Igor 
Drążkiewicz (Start Olsztyn). 
Niestety olsztynianin prze-
grał w drugiej rundzie z Ron-
zo Maverickiem (Filipiny). 

Wielką imprezą sporto-
wą w naszym mieście jest IV 
Ukiel Olsztyn Półmaraton. 
Bieg odbędzie się 16 wrze-

śnia. Zapisy są przyjmowane 
do 8 września. 

Przykrą niespodzianką  jest 
niepowołania do kadry na mi-
strzostwa świata w  judo Ma-
cieja Sarnackiego z  Gwardii 
Olsztyn. Olsztynianin jako je-
dyny z Polaków ma w tym mo-
mencie olimpijską kwalifika-
cję. Nieobecność w MŚ bardzo 
skomplikuje mu ewentualny 
występ w Tokio.

W imprezach sportowych 
startują także weterani. Pod-
czas mistrzostw Europy w tej 
kategorii wiekowej Olsztyn 
reprezentowali Michał Zwo-
liński i  Jarosław Gulak. Olsz-
tynianie zdobyli kilka medali 
na różnych dystansach. Tym 
samym potwierdzili, że we-
terani także mogą uprawiać 
sport z sukcesami. 

 Rozpoczęła się piłkarska 
rywalizacja w  Wojewódzkim 
Pucharze Polski. W  pierwszej 
rundzie drużyna Warmii Olsz-
tyn zagrała na wyjeździe z Le-
śnikiem Nowe Ramuki. Olszty-
nianie wygrali 5:3 i awansowali 
do kolejnego etapu rozgrywek.

IRON
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