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Powiat olsztyński 
ratuje kapliczkę
Znajduje się ona w miejscowości Stare Kawkowo.

Stawiane jako wo-
ta dziękczynne, błagalne, 
a czasem w miejscach daw-
nego kultu pogańskiego, by 
odpędzały złe duchy. Ka-
pliczki przydrożne to naj-
bardziej rozpoznawalny 
element małej architektury 
sakralnej na Warmii. Zarząd 
powiatu wspólnie z lokalną 
społecznością chce urato-
wać kolejną z nich – w Sta-
rym Kawkowie. 

– Nasze kapliczki to nie 
tylko architektoniczne pe-
rełki, ale przede wszystkim 
nasze wyjątkowe dziedzic-
two kulturowe i  religijne. 

Wielu mieszkańców War-
mii nie wyobraża sobie ży-
cia w  swojej wsi, w  której 
mogłoby zabraknąć ich ka-
pliczki, do obecności której 
przyzwyczaili się, pod któ-
rą się modlą, składają kwia-
ty czy tylko spotykają. Dla-
tego naszym obowiązkiem 
jest dbałość o  zachowanie 
także tej spuścizny – mó-
wi Andrzej Abako, starosta 
olsztyński.

Kapliczka w  Starym 
Kawkowie pochodzi praw-
dopodobnie z  1881 roku, 
a w jej wnętrzu znajduje się 
drewniana rzeźba posta-

ci świętego Józefa. Wpraw-
dzie nie jest zabytkiem, 
ma jednak ważne znacze-
nie dla lokalnej społeczno-
ści, zarówno sołectwa, jak 
i  gminy Jonkowo, na tere-
nie której leży wieś. Dlate-
go od blisko roku mieszkań-
cy zabiegają o  jej remont, 
gdyż dosłownie chyli się ku 
upadkowi i  to w  kierunku 
drogi powiatowej, co mo-
że stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi i  sa-
mochodów. Stąd też w tym 
roku Powiatowa Służba 
Drogowa dwukrotnie roz-
pisywała przetarg na jej re-

nowację. Nikt jednak nie 
chciał podjąć się tego zada-
nia. A czas działa na nieko-
rzyść obiektu. 

– W obecnym stanie ka-
pliczka najprawdopodob-
niej nie przetrwa kolejnej 
zimy, więc trzeba ją jak naj-
szybciej rozebrać, a jej czę-
ści zabezpieczyć. Mamy na 
to środki. Wiosną wspól-
nie z  mieszkańcami wró-
cimy do tematu i  dołoży-
my wszelkich starań, żeby 
Stare Kawkowo odzyska-
ło swoją kapliczkę – mówi 
starosta Abako.

Nowy prezes 
Stomilu Olsztyn
Wojciech Kowalewski został prezesem klubu Stomil 
Olsztyn. To były bramkarz reprezentacji Polski.

Wojciech Kowalew-
ski zastąpił Roberta Jurgę, 
dotychczasowego prezesa 
klubu. 

– Robertowi Jurdze 
dziękuję za wspólnie prze-
pracowane kilka miesięcy 
– powiedział na konferen-
cji Michał Brański. – Do-
konaliśmy progresu w  ob-
szarze organizacji pracy 
i  kadrowych wzmocnień. 
Do niewątpliwych sukce-
sów należy zaliczyć pozy-
skanie nowych sponsorów 
Stomilu, jak i wzrost sprze-
daży biletów w  ujęciu rok 

do roku. Na Roberta cze-
kają inne wyzwania bizne-
sowe w regionie, ale zakon-
traktowaliśmy go na pomoc 
w  obszarze sponsorsko-
-reklamowym na najbliż-
szych kilka miesięcy. Reor-
ganizacja następuje przed 
Świętami, aby Wojtek mógł 
zarządzić okienkiem trans-
ferowym oraz okresem 
przygotowawczym. To by-
ła dobra jesień.

Wojciech Kowalewski 
to były bramkarz, reprezen-
tant Polski, uczestnik Euro 
2008. W przeszłości był za-
wodnikiem klubów m.in.: 
Legii Warszawa, Szachta-
ra Donieck, Spartaka Mo-
skwa. Mistrz Polski, mistrz 
Ukrainy, zdobywca Pucha-
ru Ukrainy. Po zakończe-
niu kariery zawodniczej 
od 2011 aktywnie działa 
w  obszarze promocji spor-
tu wśród dzieci i młodzieży, 

założyciel i prezes Zarządu 
Stowarzyszenia „Akademia 
2012”. Od 2016 r. członek 
Zarządu Podlaskiego ZPN 
oraz Członek Komisji Tech-
nicznej PZPN. W sezonach 
2016/2017 oraz 2017/2018 
jako członek sztabu szko-
leniowego Legii Warsza-
wa uczestniczył w zdobyciu 
dwóch tytułów mistrza Pol-
ski oraz w zwycięskim finale 
Pucharu Polski. W  sezonie 
2018/2019 członek sztabu 
szkoleniowego Reprezen-
tacji Polski U20 trenera Jac-
ka Magiery, uczestnik FI-

FA World Cup U20 Poland 
2019.

– Mam świadomość du-
żego wyzwania, które stoją 
przed klubem i  zespołem. 
Wierzę w to, że grą zespo-
łową uda nam się osiągnąć 
zakładane cele. Dla mnie to 
nowe doświadczenie i  wy-
zwanie. Zespół zawsze bę-
dzie stał dla mnie na pierw-
szym miejscu. Dobre 
funkcjonowanie zespołu to 
gwarancja sukcesu – po-
wiedział nowy prezes Woj-
ciech Kowalewski.

Awans 
prof. Ryszarda 
Góreckiego
Prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, został członkiem 
rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. 
Członkiem korespondentem został prof. Jan 
Jankowski z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Zgromadzenie Ogól-
ne Polskiej Akademii Nauk 
podczas 140. sesji w  War-
szawie wyłoniło nowych 
członków. Do grona człon-
ków rzeczywistych wszedł 
prof. Ryszard Górecki, rek-
tor Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego. Rektor 
znalazł się w  składzie Wy-
działu II Nauk Biologicz-
nych i Rolniczych.

Prof. Ryszard Górec-
ki jest absolwentem, a  od 
1975 r. pracownikiem Aka-
demii Rolniczo-Technicz-
nej w  Olsztynie (obecnie 
UWM). Od 1991 r. kierownik 
Katedry Fizjologii, Genetyki 
i Biotechnologii Roślin Uni-
wersytetu Warmińsko-Ma-

zurskiego; prorektor Aka-
demii Rolniczo-Technicznej 
(1996-1999 r.); rektor 5. ka-
dencji Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego (1999-
2008 r., 2012-2020 r.). 

Prof. Jan Jankowski zo-
stał członkiem korespon-
dentem PAN – także Wy-
działu II Nauk Biologicznych 
i  Rolniczych. Jest uzna-
nym w  skali międzynarodo-
wej autorytetem naukowym 
z  zakresu drobiarstwa, spe-
cjalistą w dziedzinie hodow-
li, chowu i żywienia indyków. 
Jego dorobek naukowy obej-
muje ponad 400 oryginal-
nych publikacji naukowych, 
w  tym 161 opublikowanych 
w czasopismach naukowych.
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Wesele Warmińskie w Spręcowie
Pełna sala oklaskiwała w niedzielę 15 grudnia spektakl „Wesele Warmińskie”, czyli piękne spotkanie 
z kulturą i tradycją warmińską, które odbyło się w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Spręcowie. 
W odtworzenie dawnego wesela na Warmii i zwyczajów z tym związanych zaangażowało się kilka 
pokoleń mieszkańców Spręcowa i okolic. 

Spektakl był pełen tań-
ców, śpiewów i dobrego hu-
moru. Aktorzy wystąpili 
w specjalnie przygotowanych 
strojach warmińskich. Pu-
bliczność zgotowała wystę-
pującym duże owacje i brawa.

– Wszędzie tam, gdzie 
jest współpraca, to jest 
i  efekt! – podsumowuje 
Magdalena Wrzosek, dyrek-
tor SP w  Spręcowie, która 
skutecznie napisała projekt 
„Wesele Warmińskie” do 
Lokalnej Grupy Działania 
Warmiński Zakątek i  pro-
gramu Działaj Lokalnie. 

Warto podkreślić, że 
w  prace nad naszym Wese-

lem zaangażowało się sto-
warzyszenie Aktywne Sprę-
cowo, szkoła i  sołectwo 
Spręcowo na czele z  sołty-
sem Krzysztofem Kulasem.

Scenariusz do spektaklu 
napisała Jagoda Orzołek, 
która wspólnie z  Elżbietą 
Gal opracowały choreogra-
fię. Nad tańcami czuwa-

ła Elżbieta Gal, a  muzycz-
ną oprawą zajął się Artur 
Jaworski.

– Przedstawienie było 
wspaniałe! – uważa pan Ju-
lian, mieszkaniec Spręco-
wa, który obejrzał je w gro-
nie rodzinnym. – Jestem 
pod wrażeniem choreogra-
fii i tego, jak zaprezentowali 

się nasi mieszkańcy, którzy 
przez wiele tygodni mieli 
próby do spektaklu. 

Jest duża szansa na to, że 
„Wesele Warmińskie” będą 
mogli obejrzeć także miesz-
kańcy innych miejscowo-
ści gminy Dywity i  Olszty-
na. Póki co przedstawienie 
chce zobaczyć Mniejszość 
Niemiecka w  Olsztynie. 
Niewykluczone, że miesz-
kańcy Dywit obejrzą „We-
sele Warmińskie” w  mar-
cu podczas planowanych 
Kaziuków Wilniuków oraz 
w  czasie Kiermasu War-
mińskiego w  Brąswałdzie 
w 2020 roku. 

Zagospodarowanie 
brzegów jeziora 
Dywickiego

Odwiedziliśmy inwestycję zagospodarowania terenów nad 
jeziorem Dywickim. Mimo że aura niekorzystna, to praca wre, 
a efekty są coraz ciekawsze. Czujemy, że to będzie jedno z 
najchętniej odwiedzanych miejsc w sezonie letnim w gminie 
Dywity

Labrador ze Spręcowa chce zostać strażakiem
Wabi się Kapsel, ma 3 lata, mieszka pod Spręcowem, a gdy tylko usłyszy syrenę strażacką, to biegnie co sił pod remizę – mowa o czarnym labradorze, 
który najwyraźniej przejął zwyczaje swojego właściciela Marcina Czerniewicza, strażaka ochotnika ze Spręcowa i też chce brać udział w akcjach 
ratowniczych!
 

Taka niesamowita sy-
tuacja trwa co najmniej 
od kilku miesięcy. Kap-

sel bez względu na to, czy 
jego właściciel jest w do-
mu, czy go nie ma, bie-

ga pod remizę po usły-
szeniu syreny alarmowej.  
– W sobotę kilka minut po 4 
nad ranem mieliśmy alarm i 
wyjazd do Brąswałdu, gdzie 
starsza pani zasnęła na wer-
salce z zapalonym papiero-
sem – mówi Krzysztof Ku-
las, strażak OSP Spręcowo. 
– Zanim nasza czwórka do-
tarła pod remizę, to Kapsel 
już na nas czekał, choć do 
pokonania miał najdłuższą 
drogę, bo prawie 1,5 km.  
Co ciekawe, właściciel 
Kapsla był wówczas w 
pracy. Pies sam przybiegł 
do spręcowskiej remi-
zy. A trzeba wiedzieć, że 
nie jest to zbyt bezpiecz-
ne dla niego, bo musi prze-
biec przez ruchliwą DK51.  
– Czasem korzysta z prze-
pustu pod drogą dla małych 
zwierząt, a czasem gna ile 

sił przez „krajówkę” – wy-
jaśnia Marcin Czerniewicz. 
– Boję się wtedy o niego, 
żeby nikt go nie potrącił.   
Jak mówi właściciel Kapsla, 
psa od biegania do remi-
zy nie powstrzymuje nawet 
szczelne ogrodzenie posesji. 
– Zanim ja się zbiorę i wy-
jadę do remizy, on już jest 
w połowie drogi – mó-
wi Marcin Czerniewicz.   

Strażacy ze Spręcowa pó-
ki co nie zabierają Kap-
sla na wyjazdy, ale za-
stanawiają się, czy nie 
przyjąć Kapsla jako hono-
rowego strażaka ochot-
nika do swojej jednostki.  
– Miska dla Kapsla w re-
mizie się znajdzie, mo-
że też zrobimy mu 
jakąś dedykowaną kami-
zelkę – żartują strażacy.  

Jak mówi Sławomir Fili-
powicz, oficer prasowy 
Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Olsztynie w działaniach 
i akcjach poszukiwaw-
czych np. pod zawaliskami, 
czy gruzami biorą udział 
specjalnie szkolone psy. 
– Już niejednokrotnie psy 
znajdowały ludzi pod za-
waliskami powstałymi na 
skutek katastrof budowla-
nych czy trzęsień ziemi – 
mówi Sławomir Filipowicz.  
W Klebarku przy OSP dzia-
ła grupa poszukiwawczo-
-ratownicza, która wyko-
rzystuje psy do poszukiwań 
ludzi. Z kolei w Olsztynku 
jeden z psów jeździł ze swo-
im panem – strażakiem do 
pożarów i akcji. 
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Region inwestuje w filmy
W kinie Helios w Olsztynie 11 grudnia odbyła się prapremiera filmu Małgorzaty Imielskiej „Wszystko dla mojej matki“. Nie zabrakło również spotkania 
z twórcami i podpisywania plakatów.  

— To kolejna premie-
ra obrazu, którego kopro-
ducentem jest Warmiń-
sko-Mazurski Fundusz 
Filmowy utworzony przez 
samorząd województwa — 
mówił marszałek Gustaw 
Marek Brzezin. — Wpraw-
dzie będzie on miał swoją 
oficjalną premierę dopiero 
w styczniu przyszłego roku, 
ale film już został uhonoro-
wany wieloma nagrodami.

Jury 44. Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabular-
nych w  Gdyni przyznało 

nagrodę odtwórczyni jed-
nej z  głównych ról Zofii 

Domalik za profesjonal-
ny debiut aktorski. Z kolei 

na 35. Warszawskim Fe-
stiwalu Filmowym w  Ple-
biscycie Widzów na Naj-
lepszy Film spośród 180 
dzieł z 63 krajów publicz-
ność wybrała  właśnie 
„Wszystko dla mojej mat-
ki“. Małgorzata Imielska 
zaś została laureatką wy-
różnienia za debiut. Do-
słownie kilkanaście dni 
temu ta produkcja otrzy-
mała wyróżnienie na Mię-
dzynarodowym Festiwalu 
w  Kazachstanie, w  sekcji 
Kino Nowej Generacji.

— Część zdjęć kręcono 
na Warmii i Mazurach m.in. 
we wsi Purda, nad Serwen-
tem i w Jezioranach — dodał 
marszałek Brzezin. — Ich 
autorem jest olsztynianin 
Tomasz Naumiuk. W  licz-
nej obsadzie mamy troje ak-
torów olsztyńskich. Cieszę 
się, że za sprawą utworzo-
nego w roku 2017 Regional-
nego Funduszu Filmowego 
w regionie realizuje się co-
raz więcej filmów.

„Wszystko dla mojej 
matki” dotyka ważnych 

spraw życiowych. Histo-
ria piętnastoletniej Oli 
jest opowieścią o  dziew-
czynach z  poprawczaka, 
o  agresji i  gwałcie w  ży-
ciu codziennym. Mówi też 
o  potrzebie bliskości, em-
patii i  odpowiedzialności 
za drugiego człowieka.

W rolach głównych wy-
stąpiły Zofia Domalik i Ma-
ria Sobocińska. Na ekranie 
zobaczyć możemy rów-
nież Jowitę Budnik, Adama 
Cywkę czy Helenę Englert.

Co z tą koleją na Warmii i Mazurach? 
Rozwój zależy od współpracy
O przyszłości kolei w naszym regionie rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbyła się w czwartek 12 grudnia w Olsztynie. Marszałek Gustaw Marek 
Brzezin gościł na niej szefów centralnych spółek kolejowych i przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych otwieraniem nowych kierunków 
podróży ze stacji w swoich miejscowościach.

Wśród prelegentów by-
li: Ireneusz Merchel – pre-
zes Zarządu Spółki PKP 
Polskie Linie Kolejowe, 
Krzysztof Zgorzelski – pre-
zes Zarządu, dyrektor ge-
neralny Polregio i  Marcin 
Kuchciński, wicemarszałek 
województwa.

— Nasze wojewódz-
two to specyficzny region, 
bardzo duży, choć słabo 
zaludniony, stąd spraw-
na organizacja transpor-
tu publicznego jest dla nas 
wszystkich dużym wyzwa-
niem — mówił marszałek 
Gustaw Marek Brzezin. — 
To jednak jedno z  kluczo-
wych zadań samorządów 
wszystkich szczebli, ale sa-
morząd województwa trak-
tuje ten obowiązek jak swe-
go rodzaju misję.

Na realizację części tej 
misji, tylko w postaci opłat 
za przewozy pasażerskie, 
samorząd województwa 
przeznacza co roku ok. 1/3 
dochodów własnych. W ro-
ku 2019 kwota tzw. rekom-
pensaty wyniosła 56 mln 
zł, co oznacza, że to jeden 
z  najważniejszych skład-
ników całego budżetu 
województwa.

— Dodatkowo kupuje-
my nowoczesny tabor i do-

kładamy się do moderniza-
cji tego, który jest obecnie 
w  eksploatacji, ponieważ 
wychodzimy z  założenia, 
że podróż koleją powinna 
być komfortowa, aby po-
dróżny zostawił samochód 
w garażu — mówił marsza-
łek Brzezin. — Od 2005 ro-
ku samorząd województwa 
kupił 14 pociągów za blisko 
125 mln zł.

Wicemarszałek Mar-
cin Kuchciński podkreślał, 
że w  naszym regionie po-
nad 45 proc. podróżnych to 

uczniowie i studenci, kolej-
nych blisko 40 proc. to pa-
sażerowie, którym przysłu-
gują ulgi, zatem odbiorcy 
usług kolejowych to jeż-
dżący do szkoły, na uczel-
nie, do pracy i do domu. To 
dla nich na trasy wyjeżdża 
codziennie 114 pociągów 
w różnych kierunkach. 

— Jesteśmy też w stałym 
kontakcie z  naszymi sąsia-
dami po to, aby nie trzeba 
było się przesiadać na gra-
nicy województw — mówił 
wicemarszałek Kuchciński. 

— Współpracujemy z  Por-
tem Lotniczym Olsztyn-
-Mazury i Przewozami Re-
gionalnymi, aby każdy lot 
z Szyman i do Szyman miał 
dedykowany pociąg. Dzię-
ki szynobusom transport 
między lotniskiem a  stoli-
cą regionu jest wygodny. 
Mimo ograniczeń finanso-
wych podejmujemy stara-
nia, żeby i  zmiany na ko-
lei szły w dobrym kierunku 
i  pociąg do przyszłości je-
chał po racjonalnie wyzna-
czonej trasie.

O  inwestycjach w  ko-
lejnictwo mówił Ireneusz 
Merchel – prezes Zarządu 
Spółki PKP Polskie Linie 
Kolejowe:

— Polska jest obecnie 
liderem w  pozyskiwaniu 
środków Unii Europejskich 
na kolej. Warmia i  Mazu-
ry także skutecznie wyko-
rzystują wszelkie programy 
wsparcia i  co roku zwięk-
szają przewozy.

Lokalni samorządow-
cy zgłaszali podczas konfe-
rencji zapotrzebowanie na 
otwieranie kolejnych połą-
czeń. Jednak mocno pod-
kreślono, że bez ich finan-
sowego zaangażowania nie 

da rady ich uruchomić. Ak-
tywność lokalnych samo-
rządów jest o  tyle istotna, 
że województwo zgłosiło 
do Ministra Infrastruktu-
ry następujące propozycje 
modernizacji linii:

- nr 223 na odcinku 
Czerwonka-Orzysz,

- nr 41 na odcinku 
Olecko-Gołdap,

- nr 35 odcinek od gra-
nicy województwa do 
Szyman,

- nieistniejąca linia na 
odcinku Bartoszyce-Lidz-
bark Warmiński-Dobre 
Miasto,

- nr 254 na odcinku El-
bląg-Frombork-Braniewo.

Fo
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Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa

— Kolejnym dużym krokiem usprawniającym 
komunikację kolejową w regionie jest decyzja za-
rządu województwa o dofinansowaniu projektu 
prac na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku 
Olsztyn-Gutkowo-Dobre Miasto. Projekt ten prze-
widuje m.in. całkowitą wymianę nawierzchni toro-
wej, co pozwoli na osiągnięcie maksymalnej pręd-
kości pociągów, prace na obiektach inżynieryjnych 
i przejazdach kolejowo-drogowych. Zakłada też bu-
dowę przystanków Olsztyn Śródmieście, Olsztyn Li-
kusy i Olsztyn Redykajny oraz wyposażenie pero-
nów w nowe ławki i wiaty. Jego wartość to ponad 
275 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie bli-
sko 189 mln zł.
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Ceny prądu biją po kieszeniach
Mieszkańcy Olsztyna i miejskie instytucje liczą już straty, jakie poniosą przez planowane podwyżki cen energii elektrycznej. Ratusz skierował nawet 
sprawę do sądu. 

Państwowe koncerny 
energetyczne zaczęły win-
dować ceny, odbijając so-
bie w  ten sposób rosnące 
koszty zakupu węgla oraz 
drożejące prawa do emisji 
dwutlenku węgla. To z  ko-
lei jest konsekwencją tego, 
że polska energetyka opar-
ta jest na węglu. Z  powo-
du tych zmian w 2018 roku 
miasto odczuło podwyżkę 
cen energii dla jednostek 
budżetowych [zarówno bu-
dynków urzędowych, jak 
i miejskich przedszkoli oraz 
szkół – red.] sięgającą oko-
ło 1,8 mln zł, co daje wzrost 
o 62 proc. 

OSiR płaci w mi-
lionach złotych

Zgodnie z  planowany-
mi szacunkami ceny prą-
du mają wzrosnąć od stycz-
nia 2020 roku o 10 proc. dla 
gospodarstw domowych. 
Straty spowodowane pod-

wyżkami liczą także miej-
skie instytucje, tak jak np. 
Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji, który administruje 
m.in. halą Uranią czy Cen-
trum Rekreacyjno-Sporto-
wym Ukiel. 

– W  2018 roku płaci-
liśmy 210 zł za 1MWh. 
W 2019 roku jest to 296 zł. 
Zgodnie z  najnowszymi 

planami stawka ma ta wy-
nieść 323 zł – mówi Jerzy 
Litwiński, dyrektor Ośrod-
ka Sportu i  Rekreacji. – 
W przeliczeniu oznacza to, 
że obecnie płacimy rocznie 
5,3 mln zł. W 2020 roku bę-
dzie to już 6,75 mln zł. 

Z  powodu tych zmian 
w 2018 roku miasto odczu-
ło podwyżkę cen energii dla 

jednostek budżetowych się-
gającą około 1,8 mln zł, co 
daje wzrost o 62 proc. 

Na wysokie staw-
ki w  Olsztynie za prąd ma 
wpływ również sytuacja 
z  połowy 2018 roku. Zban-
krutował wtedy jeden z ogól-
nopolskich dostawców prą-
du – spółka GOEE Energia. 
Zaopatrywało się u  niego 
w  energię wiele instytucji 
z Olsztyna i sąsiednich miast, 
które od 2010 r. tworzą gru-
pę zakupową. Jej liderem jest 
olsztyński ratusz. Dzięki te-
mu kupowały prąd taniej, 
niż gdyby robiły to osobno. 
Oszczędności szły w miliony 
złotych rocznie.

Operator zbankrutował
W  grupie było na po-

czątku niemal 100 insty-
tucji, a  ostatnio aż 336, 
w  tym Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski, Przed-
siębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, Zarząd Dróg, 
Zieleni i Transportu, Urząd 
Marszałkowski, Tramwa-
je Elbląskie, Miejski Ośro-
dek Sportu i  Rekreacji 
w Elblągu. 

Sytuacja zmieniła się 
diametralnie po bankruc-
twie GOEE Energia. 

– W  takich sytuacjach, 
zgodnie z  obowiązującym 
prawem, to lokalny opera-

tor zatwierdzony przez rząd 
musi zapewnić ciągłość do-
stawy energii. Na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnych 
mamy do czynienia z  tzw. 
sprzedażą rezerwową – tłu-
maczy prezydent Olsztyna 
Piotr Grzymowicz. – W na-
szym przypadku tym ope-
ratorem zatwierdzonym 
przez rząd jest koncern 
Energa, który wskazał, jako 
nowego dostawcę dla insty-
tucji z Olsztyna i okolic, in-
ną spółkę z tej samej grupy 
kapitałowej – Energa-Ob-
rót. A  ona, wykorzystując 
swoją pozycję monopoli-
sty, naliczyła nam stawki za 
dostawę energii, z  którymi 
nie możemy się pogodzić. 
Przekraczają one granice 
zdrowego rozsądku.

Po co więc oszczędzać? 
Poprzedniemu dostaw-

cy grupa zakupowa z  Olsz-
tynem na czele płaciła mie-
sięcznie około 2,6 mln zł. Sam 
Olsztyn około 800 tys. netto. 
Natomiast za okres sprzeda-
ży rezerwowej, od 4 czerwca 
do 7 lipca, a więc zaledwie za 
jeden miesiąc, opłaty dla gru-
py wyniosły odpowiednio 
10,5 mln zł, w tym 4,2 mln zł 
dla Olsztyna. Koszty sprze-
daży rezerwowej pochłonę-
ły więc w tak krótkim czasie 
aż 34 proc. kosztów energii 
za cały rok 2018. Za 1 MWh 
płaciliśmy wcześniej ponad 
211 zł, a w okresie rezerwo-
wym ponad 1,2 tys. zł, czyli 
o 570 proc. więcej. 

– Co z  tego, że nawią-
zujemy współpracę, by 
oszczędzać na opłatach, 
skoro wystarcza jedna taka 
sytuacja i wszystko idzie na 
marne? Nowelizacja Usta-
wy Prawo energetyczne, ja-
ka miała niedawno miejsce, 
nic praktycznie nie zmieni-
ła w  kwestii sprzedaży re-
zerwowej. Nadal możemy 
wybrać tylko sprzedawcę 

z koncernu Energa – mówi 
prezydent Grzymowicz. 

Energa Obrót, w piśmie 
przesłanym do ratusza, nie 
widzi powodów “do obni-
żenia cen z  tytułu sprze-
daży energii elektrycznej". 
Koncern broni się tym, że 
konieczność zapewnie-
nia klientom dostaw prądu 
w  sytuacjach awaryjnych 
zmusza go do zakupu nie-
planowanej wcześniej ilo-
ści energii, a więc droższej.

Poseł Cichoń: 
Mieszkańcy zapła-
cą za zaniedbania

Sytuacją ze stawkami za 
energię zaniepokojony jest 
poseł PO Janusz Cichoń. 

– Przyjdzie nam zapła-
cić za zaniedbania, jeżeli 
chodzi o  politykę energe-
tyczną rządu PiS – mówi 
parlamentarzysta.– W  cią-
gu ostatnich czterech lat nie 
oddaliśmy do użytku żadnej 
elektrowni wodnej, nie bu-
duje się w Polsce elektrow-
ni wiatrowych, nie buduje 
się połączeń transgranicz-
nych i zamiast kupować ta-
nią energię, staliśmy się naj-
droższym jej producentem 
w  Europie. Kupujemy wę-
giel z  Rosji, zamiast kupo-
wać tanią energię elektrycz-
ną z Ukrainy czy częściowo 
z  Niemiec, bo na rynkach 
hurtowych ceny energii są 
niższe niż w Polsce.

Zdaniem posła PO to są 
właśnie te zaniechania, za 
które zapłacą mieszkańcy. 

– Bo program osłonowy, 
który działał przedwybor-
czo w 2019 roku nie zostanie 
przedłużony. A  to oznacza 
wzrost cen energii elek-
trycznej dla gospodarstw 
domowych na poziomie 30-
40 procent, bo o takie wzro-
sty cen wnioskują główni 
gracze na rynku – podkreśla 
poseł Cichoń.

Krzysztof Szymański
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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
będą czasem wzruszenia, 

radości i serdecznych spotkań z bliskimi,
zaś Nowy Rok przyniesie szczęście osobiste 
i sukces w realizacji planów zawodowych.

Jerzy Laskowski
Przewodniczący Rady Powiatu

w Olsztynie

Andrzej Abako
Starosta Olsztyński

Śpię z dyktafonem pod poduszką
Artur Suski w wolnych chwilach pisze opowiadania. Niedawno wygrał konkurs organizowany przez „Duży Format” na minipowieść sensacyjną. Akcja jego 
dzieła pt. „Szczur” rozgrywa się w Olsztynie. Bohaterką jest policjantka po przejściach, a śledztwo, które prowadzi, przypomina sprawę sprzed lat. Na fali 
motywacji związanej z wydaniem swojej pierwszej książki Artur Suski postanowił napisać kolejną – tym razem dłuższą.

Zacząłeś pisać od mini-
powieści „Szczur”. Co mo-
żesz nam o niej powiedzieć?

Konkurs „Duży For-
mat” potraktowałem jako 
chęć sprawdzenia swojego 
pisarskiego warsztatu. Jed-
nogłośne zwycięstwo bar-
dzo mnie zaskoczyło, gdyż 
w  „Szczurze” pomiesza-
łem sensację z kryminałem, 
a nawet z thrillerem, ponad-
to miałem wielu konkuren-
tów. Od jurorów usłyszałem 
same superlatywny, między 
innymi to, że „Szczur” wy-
różnił się zwięzłą fabułą, 
szybką akcją i dobrze zapre-
zentowanymi bohaterami.

Czy przy tworzeniu bo-
haterów wzorowałeś się 
na jakichś postaciach?

Nie. Narratorem jest po-
stać drugoplanowa – poli-
cjant towarzyszący głównej 
bohaterce podczas docho-

dzenia. Postacią grającą 
pierwsze skrzypce jest ko-
bieta w średnim wieku, któ-
ra wspięła się już po kilku 
szczeblach policyjnej ka-
riery. Zależało mi na tym, 
żeby w  tym krótkim opo-
wiadaniu przekazać jak naj-
więcej treści. Chyba to by-
ło powodem nawiązania do 
zbrodni z  przeszłości i  wy-
wleczenie na wierzch traum 
bohaterów.  

Skąd się dowiedziałeś 
o konkursie?

Śledzę strony literackie, 
gdzie co jakiś czas pojawia-
ją się również informacje 
o tego typu konkursach. Jak 
wcześniej wspomniałem, 
zależało mi na sprawdzeniu 
własnych umiejętności. Od 
zawsze czytałem bardzo du-
żo książek i  podczas lektu-
ry „Miasteczka Salem” Ste-
phena Kinga ubzdurałem 

sobie, że też zacznę pisać. 
Jednak sam zapał nie wy-
starczył, co zostało szybko 
zweryfikowane, po napisa-
niu przeze mnie pierwsze-
go rozdziału powieści. Re-
cenzenci wydawnictwa, 
z  którym wiązałem plany, 
przeczytali to, co im wysła-
łem i ocenili to bardzo śred-
nio, jednak dostałem kil-
ka cennych rad. Wziąłem to 
do serca i  ponad rok czasu 
poświęciłem na szkolenie 
warsztatu, czego pozytyw-
nym efektem jest zwycię-
stwo w konkursie „Dużego 
Formatu”. 

Czy masz rytuały, któ-
re przeprowadzasz przed 
pisaniem?

(śmiech) Nie mam. Pi-
szę spontanicznie, o  róż-
nych porach. Bardzo czę-
sto pracuję po czytaniu 
książki. Wyobraźnia wte-

dy działa na dwieście pro-
cent. Problemem jest brak 
czasu. Od kilku miesięcy je-
stem szczęśliwym ojcem. 
Nie mogę sobie pozwolić 
na pisanie zawsze, gdy te-
go chcę lub gdy mam wenę. 
Muszę przy okazji podzię-
kować mojej ukochanej za 
wyrozumiałość. Zdarza się, 
że Ania zajmuje się Aurelką, 
gdy wena rozsadza mi gło-
wę i nie jestem w stanie nad 
tym zapanować (śmiech). 
Zdaje sobie sprawę, że na-
pisanie dobrej powieści to 
długa i  monotonna praca. 
Wiele znanych i  cenionych 
dzieł powstawało latami. 

Akcja „Szczura” roz-
grywa się w  Olsztynie. 
Stolica Warmii będzie tak-
że miejscem akcji powie-
ści, którą piszesz. Dlacze-
go Olsztyn?

Przede wszystkim z  te-
go względu, że tu mieszkam. 
Znajomość topografii Olsz-
tyna pozwala mi zaoszczę-
dzić czas. Chciałbym, żeby 
miejsce akcji było odzwier-
ciedlone w  rzeczywisto-
ści. Wielu czytelników, po 
przeczytaniu danego tytu-
łu, szuka opisanych miejsc. 
Dodaje to wiarygodności.

Jaki gatunek literacki 
jest Twoim ulubionym?

Przede wszystkim hor-
ror. Mógłbym je czytać bez 
końca, jednak sięgam rów-
nież po kryminały, thrillery, 
książki przygodowe. Waż-
ne, żeby książka była do-
brze napisana.

Rozumiem, że Twoja 
powieść ma być horrorem?

Pierwotnie tak, jednak 
zacząłem rozbudowywać 
ją o  wątki sensacyjne. Mo-
gę powiedzieć, że mam do-
bre źródło informacji, jeże-
li chodzi o pracę policji, co 
znacznie ułatwia mi zadanie 
i pozwala zaoszczędzić nie-
co czasu. 

Wiele osób pisze i  od-
kłada do szuflady. Ty pod-
szedłeś do tego bardziej 
pragmatycznie. 

Pisanie do szuflady to, 
moim zdaniem, strata cza-

su. To nie dla mnie. Lubię 
stawiać sobie cele i do nich 
dążyć. Wygrana w  konkur-
sie to maleńki krok do przo-
du. Jest to dla mnie ogrom-
na motywacja. Wiesz, do 
napisania „Szczura” spe-
cjalnie się nie przygoto-
wywałem. Pisałem sponta-
nicznie i ukończyłem pracę 
w kilka tygodni. Moje opo-
wiadanie okazało się lepsze 
od kilkudziesięciu innych, 
a  nagrodą było profesjo-
nalne wydanie oraz promo-
cja, więc było o co walczyć. 
Jednak samo napisanie 
to nie wszystko. W  moim 
przypadku schody zaczęły 
się podczas wręczenia na-
gród. Spaliłem się na sce-
nie jak szyszka w  ognisku 
(śmiech). Pisarz musi umieć 
się sprzedać również poza 
treścią w  książce. Mój de-
biut w  Warszawie wyglą-
dał tak, że wyszedłem na 
scenę, otoczony przez ju-
ry konkursu, i  zaczął się 
stres. Większość pytań by-
ło oczywistych, ale liczba 
ludzi i  kamery skierowane 
prosto na mnie to za dużo 
na początek. 

Jakie są możliwo-
ści wydania książki przez 
młodych autorów?

Na zachodzie dobrze 
prosperuje zawód agen-
ta literackiego, którego za-
daniem jest wyszukiwanie 
perełek i  pomoc młodym 
autorom. Rynek zbytu jest 
znacznie większy niż w Pol-
sce. W  naszym kraju, po-
za klasycznym wydawnic-
twem, można wydać książkę 
samemu. Tutaj pojawia-
ją się dwa rozwiązania. Po 
pierwsze self-publishing, 
czyli wydanie samodziel-
ne, gdzie autor pokrywa 
wszelkie koszty, sam wy-
biera ludzi odpowiedzial-
nych za każdy detal, sam 
zajmuje się marketingiem. 
Po drugie vanity press, czy-
li współpraca z  wydawnic-
twem, które wyda książkę, 
ale za pieniądze autora. To 
rozwiązanie jest dobre dla 
kogoś, kto chce się ograni-
czyć wyłącznie do pisania. 
Wydawnictwo, za część do-
chodów, zajmie się redak-

cją, drukiem, promocją, 
kontaktami z księgarniami.

A klasyczne 
wydawnictwa? 
Z  tym jest bardzo cięż-

ko. Wydawnictwa dostają 
dosłownie setki propozycji. 
Na odpowiedź trzeba cze-
kać miesiącami. Jeżeli jest 
się przed debiutem i nie ma 
się odpowiednich kontak-
tów lub znanego nazwiska 
można czekać w  nieskoń-
czoność. Między innymi 
dlatego właśnie wysłałem 
swoją pracę na konkurs. Bu-
duję tym sposobem portfo-
lio, które, mam nadzieję, 
przetrze mój wydawniczy 
szlak. Poza powieścią piszę 
cały czas różne opowiada-
nia, które planuję wydawać 
w  zbiorze lub również po-
wysyłam na konkursy.

Masz jakieś rady dla 
osób, które chciałyby za-
cząć pisać książkę?

Pisać, pisać i  jeszcze raz 
czytać (śmiech). Na rynku uka-
zało się kilka pozycji odnośnie 
nauki pisania. Polecam każde-
mu, kto chce się za to wziąć. 
Nie przestawać pisać, gdy to, 
nad czym pracujemy, utknie 
w  martwym punkcie. Pisać 
wówczas coś innego, nową 
rzecz lub przeskoczyć do mo-
mentu, gdzie wiemy co i  jak 
napisać. Mam wiele zaczę-
tych opowiadań, które mo-
że skończę, a może nie. Robię 
to dla warsztatu. Wena wróci. 
Inspiracja może dopaść pisa-
rza wszędzie i o każdej porze. 
Sam śpię z  dyktafonem pod 
poduszką i część moich opo-
wiadań jest zainspirowanych 
moimi snami. 

Marcin Cichy

Artur Suski 
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Gitara w pewien sposób mnie wyraża
Krzysztof „Dżawor” Jaworski – muzyk, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie 
oraz Politechniki Białostockiej. Jest jednym z czołowych polskich gitarzystów grających na gitarze elektrycznej. Współzałożyciel popularnego, olsztyń-
skiego zespołu Harlem. W trakcie swojej kariery artystycznej występował i występuje na scenach całej Polski, grając z przedstawicielami wielu gatunków 
muzycznych, w różnych konfiguracjach osobowych. 

Aby dobrze grać na gi-
tarze, trzeba skończyć 
szkołę muzyczną?

Nie trzeba skończyć 
szkoły muzycznej (śmiech), 
ale trzeba mieć serce, chęci, 
no i pewnie troszkę talentu.

Masz również wy-
kształcenie politechnicz-
ne. Czy umiejętność bu-
dowy dróg, ulic, mostów 
i  lotnisk, przydaje się 
w muzycznej profesji?

Myślę, że niekoniecz-
nie, ale to był dobry czas, 
który pozwolił mi samemu 
się określić. Trafiłem swego 
czasu na Politechnikę Bia-
łostocką i  już wtedy wie-
działem, że to nie jest moja 
droga. To tylko ugruntowa-
ło moje myślenie, ponieważ 
pisałem wiersze na wykła-
dach z  budownictwa. Ko-
lejne lata udowadniały, że 
kieruję się swoją muzycz-
ną pasją. 

Początki Twojej ka-
riery to jednak nie gitara, 
lecz wokal w białostockim 
zespole Formacja Prorok?

Trochę śpiewałem 
i pewnie śpiewałbym dalej, 
bo są ludzie, którzy sympa-
tyzują z moim brzmieniem 
głosu, lecz ówczesne zawi-
rowania zdrowotne do koń-
ca na to nie pozwalały. Na 
Przeglądzie Piosenki Mło-
dzieżowej we Wrocławiu, 
gdzie zostaliśmy laureatami 
Złotej Dziesiątki, dostałem 
nawet za to moje śpiewa-
nie Złoty Mikrofon. Gitara 
jednak zawsze żyła we mnie 
mocniej. 

W  środowisku mu-
zycznym jesteś uważany 
za jednego z  najlepszych 
gitarzystów w  Polsce, 
czy przyjmujesz to do 
wiadomości?

Nie potwierdzam, nie 
zaprzeczam (śmiech). Mó-
wiąc tak zupełnie poważ-
nie, jest mi bardzo miło, że 
dostrzega się moją wrażli-
wość i to nie dotyczy same-
go instrumentu, bo to jest 
tylko przedłużenie myśli 
i mojego sposobu patrzenia 
na muzykę. Jestem sprawcą 
nutek, a  gitara tylko w  pe-
wien sposób mnie wyra-

ża. To jest na pewno także 
warsztat, który te myśli po-
zwala oddawać. To jest dla 
mnie duże wyróżnienie. 

Czym Harlem zapisał 
się w historii polskiej mu-
zyki rockowej?

Według moich odczuć 
i  obserwacji, zapisaliśmy 
się dużą ilością ludzkich 
wzruszeń, małych szczęść, 
współodczuwaniem rze-
czywistości z naszą publicz-
nością. Wydaliśmy osiem 
płyt, w  tym „Złotą Kolek-
cję”, zagraliśmy setki kon-
certów. Więc w  takiej czy 
innej formie połączyliśmy 
nasze myśli i emocje z tysią-
cami ludzi. Pierwszy raz za-
graliśmy na festiwalu, który 
dopiero próbowano zrobić, 
z  Janerką, to się nazywało 
Makaron, to był nasz start. 
Potem śp. Yach Paszkiewicz 
wypatrzył nas, gdzieś na 
koncercie w  Gdańsku i  za-
proponował, że zrobi nam 
clip do piosenki „Sweet Ho-
me Alabama”, potem na-
graliśmy „Hedone” do Mu-
zycznej Jedynki. Ten numer 
pozamiatał nam wszystko 
na ładnych parę lat do przo-
du. Przez cztery miesiące 
był na pierwszym miejscu 
telewizyjnej listy przebo-
jów. W związku z tym otwo-
rzyła się przed nami już zu-
pełnie inna droga.

Która z  piosenek Har-
lemu jest dla Ciebie naj-
ważniejsza, najbardziej 
osobista?

Zdecydowanie „Kora”, 
dlatego, że tekst i  muzykę 
napisałem po śmierci moje-
go taty. Nigdy tego specjal-
nie nie mówiłem, ale mam 
takie poczucie, że słowa tej 
piosenki napisał ojciec mo-
ją ręką. Cieszę się, kiedy 
widuję, grając ten utwór na 
koncertach, plecaki z  frag-
mentem słów tej piosenki: 
„prowadzi mnie niewidzial-
na siła”. Jest to dla mnie coś 
ważnego. Zmienia się po-
kolenie a  te myśli, które 
gdzieś tam były ważne i pły-
nęły z samego serca, zostały 
i funkcjonują dalej. 

Ale Krzysztof Jawor-
ski to nie tylko Harlem. 
Udzielasz się jako muzyk 
sesyjny, realizujesz własne 
projekty, piszesz muzykę 
telewizyjną i filmową.

Współtworzyłem, 
z  Piotrem Mikołajcza-
kiem muzykę do progra-
mu, m.in. „Zwyczajni nie-
zwyczajni” i brałem udział 
w  wielu akcjach społecz-
nych, takich jak: Mazury 
Cud Natury, Senior Ga-
mes, 30-lecie NZS, Po-
dziel się posiłkiem (Fun-
dacji Polsat), Petardy 
Fundacji Księdza Kacz-
kowskiego. Miałem oka-
zję współpracować z  całą 
czołówką polskich wokali-
stów, m.in. Grażyną Łoba-
szewską, Korą Jackowską. 
Moniką Kuszyńską, Grze-
gorzem Markowskim, Ry-
szardem Rynkowskim, Ja-
nuszem Panasewiczem, 

Mietkiem Szcześniakiem, 
Markiem Piekarczykiem, 
Adamem Nowakiem, Ku-
bą Sienkiewiczem, Ada-
mem Wolskim czy Grubso-
nem. Ostatnio, to zupełnie 
świeża rzecz, napisałem 
numer dla Fundacji Speł-
nionych Marzeń, na On-
ko-Olimpiadę. Piosenkę 
wykonało czterech teno-
rów z  zespołu LeonVoci. 
Moje piosenki miały też 
okazję zaistnieć przy kilku 
serialach telewizyjnych, 
m.in. „Adam i Ewa”. Obec-
nie pracuję nad utworem, 
który będzie uzupełniał 
warstwę muzyczną filmu 
o  kardynale Wyszyńskim. 
Współpracuję też z  wie-
loma wspaniałymi auto-
rami tekstów, np. Bogda-
nem Loeblem, Markiem 
Dutkiewiczem, Bogusła-

wem Chrabotą i  niestety 
już śp. Leszkiem Aleksan-
drem Moczulskim.

Masz swoich rocko-
wych idoli, muzyczne 
fascynacje?

Z zagranicznego podwór-
ka, absolutnie jestem fanem 
Jimmy’ego Page’a  i  grupy 
Led Zeppelin, od zawsze. Do 
tego Mark Knopfler i  Dave 
Gilmour, jeżeli chodzi o gita-
ry. Lubię też Claptona, ale ta 
pierwsza trójka jest dla mnie 
kultowa. Jest w tej pierwszej 
trójce, chociaż go nie wymie-
niłem, również Jimy Hendrix 
(śmiech).

Słyszałem, że byłeś 
wielokrotnie nominowa-
ny do Guitar Awards.

Jest mi z  tego powodu 
wybitnie miło. Grono no-
minowanych, za każdym 
razem bywa zacne, ale nie 
jestem zwolennikiem za-
wodów w muzyce, chociaż 
na pewno łechcze to każdą 
próżność.

Ciągle jesteś wier-
ny Olsztynowi. Nie kusiło 
Cię, aby wyruszyć w  sze-
roki świat?

Mogłem się zdecydo-
wać m.in. na amerykańską 
karierę, bo takie były pro-
pozycje, ale wtedy wybra-
łem wychowywanie córek. 
W  ubiegłym roku miałem 
przyjemność reprezento-
wać Polskę na największym 
festiwalu jazzowym Jazza-
head w Bremie. Do tej po-

ry występowało tam bar-
dzo niewielu Polaków, 
Leszek Możdżer, Anna Ma-
ria Jopek oraz nasz wspa-
niały Grzesiu Piotrowski. 
Zagrałem w kameralnej sali 
bremeńskiego teatru. Gra-
ją tam absolutnie światowe 
gwiazdy. Nie jestem jazz-
manem, ale skoro dostałem 
zaproszenie na kolejny fe-
stiwal, to znaczy, że coś się 
zdarzyło. 

Podobno jesteś kolek-
cjonerem gitar, masz ja-
kiś szczególny lub pa-
miątkowy model tego 
instrumentu?

Coś bym tam znalazł 
(śmiech). Mam jedną z  sie-
demdziesięciu kilku gitar, 
które były wyprodukowane 
na świecie i cztery z nich są 
w Polsce. Jest to gitara Gib-
son L5 Custom. Taką gitarę 
ma też m.in. Keith Richards 
z The Rolling Stones.

Rockandrollowe życie 
obfituje w  wiele anegdot 
podzielić się jedną z nich?

Podczas pobytu w  sie-
dzibie ZAiKS-u  w  Warsza-
wie wpadliśmy na siebie 
z  Mańkiem Lichtmanem 
z  Trubadurów. Na co Ma-
niek Lichtman krzyk-
nął: „Dżawor”, słyszałem, 
że zbierasz gitary? Ja mó-
wię: Wiesz, coś tam zbie-
ram. A  Maniek na to: A  ja 
mieszkania...

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Zb. Brzozowski

Fo
t: 

G
rz

eg
or

z 
U

fn
al

 



10 “Nowe Życie Olsztyna” nr 24 (267) 2019 www.zycieolsztyna.plKTO MA RACJĘ?

Brać czy nie brać?
Na te ostatnie dni grudnia, praktycznie większość społeczeństwa czeka 
z utęsknieniem przez prawie cały rok. Nieograniczone i często bezmyślne 
zakupy, moc prezentów i  szalone zabawy pozbawiają nas w  tym czasie 
zdrowego rozsądku, oraz jasnego myślenia. A do tego najważniejsze – ma-
gia świąt. Trzeba się zastanowić czy to jest nam potrzebne. Oczywiście! Bez 
tego człowiek byłby pusty w środku, jakiś taki nie spełniony. Czyli bez opa-
miętania robimy wszystko, aby sobie i najbliższym sprawić przyjemność. 

Najmniejszego proble-
mu ze spełnieniem róż-
nych marzeń i  zachcianek 
nie mają ludzie, którzy kasy 
mają pod dostatkiem albo 
ci, którzy cały rok oszczę-
dzali, aby w ostatnie dni za 
zaskórniaki oddać się sza-
leństwu zakupów. Inni, 
a jest ich niestety w naszym 
kraju większość, przed wy-
daniem na rzeczy potrzeb-
ne i  niepotrzebne, ogląda 
dokładnie każdą złotówkę. 
W nagrodę na tych, którzy 
raczej krucho stoją z finan-
sami, czekają różne przed-
świąteczne niespodzianki, 
czyli promocje i  korzystne 
kredyty. W  swoim założe-
niu mają one pomóc i  uła-
twić świąteczne zakupy. 
Niestety to tylko iluzja. 

Niczego w  obecnym 
pięknym, a  zarazem dziw-
nym świecie, nie ma za 
darmo. I  dlatego w  tym 
momencie zaczynają się 
problemy. Magia, która to-
warzyszy radosnemu okre-
sowi, zwiastującemu roz-
poczęcie Nowego Roku, 
na oczy sporej części spo-
łeczeństwa nakłada prze-
paski i zabiera zdrowy roz-
sądek. Podejrzewam, że 
nawet mój przyjaciel An-
drzej się na to nabiera, bo 
w  sklepach kupuje towary 
z  promocji, których szcze-
gólnie w  hipermarketach 
jest mnóstwo. Nabywa-

my dużo, bo wydaje nam 
się, że to wspaniałe oka-
zje, a często są to przeważ-
nie resztki z  magazynów, 
rzeczy z krótkim termi-
nem ważności, albo to-
war niechodliwy, któ-
rego się trzeba pozbyć. 
My wydajemy pienią-
dze, nabywamy towary 
ponad potrzebną ilość, 
bo tanio. Część wyko-
rzystamy, a  resztę wy-
rzucamy. My mówimy 
brzydkie słowa, a  han-
dlowcy się cieszą, bo za-
robili i to dużo. To tylko 
magia świąt!

Inny hit to kredy-
ty. Człowiek otwiera 
skrzynkę, a  tam mnó-
stwo ofert. Zaglądamy 
do telefonicznych wia-
domości, a  tam co dru-
ga z  banku. Dostajemy 
listy, a w nich propozy-
cje tanich kredytów. Za-
stanawiam się skąd ban-
ki mają tyle informacji. 
Przecież istnieje RODO. 
Pożyczki tylko brać. Więk-
szość z  małym oprocento-
waniem, bez prowizji albo 
jeszcze z  innymi ciekawy-
mi bonusami. Mało co ja 
sam nie wziąłbym takiej za-
pomogi. Banki pożyczając 
pieniądze muszą zarabiać. 
Pieniądz to przecież towar. 
Tak układają różne bonifi-
katy, że wydaje nam się, że 
kredyt jest korzystny. Prze-

ważnie jest on taki jak zwy-
kły, ale ważne by go wziąć. 
Już w  tym momencie kre-
dytodawca się cieszy. Czę-

sto jednak, gdy wzięliśmy, 
a  dokładnie policzymy, 
okazuje się, że musimy od-
dać dużo więcej. To jest ta 
magia świąt! Mówimy, że są 
one raz w  roku i  będziemy 
się martwić w  przyszłym 
i moim zdaniem nieostroż-
ni na pewno będą się mar-
twić i to czasami bardzo, bo 
magia świąt mija, a  pienią-
dze z bólem trzeba oddać.

Jacek Panas

Magia świąt
Pozwól, Jacku, że nieco odwrócę Twoje dywagacje na temat świątecznych 
zakupów. Od wielu lat publicyści (w  tym między innymi i Ty) wmawiają 
nam, że rzucamy się bez opamiętania w wir zakupów i na świąteczne pro-
mocje. Kupujemy bez sensu, co nam wpadnie w ręce, nie zastanawiając się, 
czy jest to nam potrzebne. 

Nie zastanawiało Cię ni-
gdy, że właśnie ta potrzeba 
kupowania i  przygotowy-
wania prezentów, wpro-

wadza wszystkich w  świą-
teczny nastrój i jest wpisana 
w  naszą tradycję? Zresztą 
chyba nie tylko naszą. Jako 
dziecko nie czekałeś z  nie-
cierpliwością na wizytę Mi-
kołaja? Teraz Ty możesz 
nim być i sprawić radość in-
nym. Co ważne, nie są do 
tego potrzebne duże zasoby 
finansowe. Nawet najmniej-
szy drobiazg może sprawić 
innym przyjemność i  nie-
spodziankę. Fajnie jest być 
obdarowywanym, ale fajnie 
jest też móc coś komuś dać. 
I o to w tym wszystkim cho-
dzi. Zwłaszcza, że święta są 
do tego wyjątkową okazją.

Korzystają z  tego tak-
że sprzedawcy. Stosują 
różnego rodzaju triki i  za-

chęty. Ale to przecież my 
kupujemy, nikt nas do te-
go nie zmusza. Nasze skle-
py już niewiele różnią się 

od tych zachodnich. Przy-
zwyczailiśmy się do różno-
rodności towarów, promo-
cji i  wyprzedaży. Możemy 
wybierać. Stąd te tłumy 
w  różnego rodzaju gale-
riach i  marketach. Chodzi-
my, patrzymy, wybieramy. 
W niektórych przypadkach 
możemy nawet negocjować 
ceny, tzn. dostać jakąś zniż-
kę, jeżeli np. obsługuje nas 
właściciel sklepu. Handlow-
cy też chcą towar sprzedać, 
a  nie, jak pośrednio suge-
rujesz, tylko się nachapać. 
Pomaga w  tym stworze-
nie stosownego, świątecz-
nego klimatu. Odpowied-
nio przystrojone sklepowe 
wystawy, często nastrojo-
wa muzyka… i  oczywiście 

przyciągające wzrok pro-
mocje. Lubimy kupować 
rzeczy po okazyjnej cenie, 
nawet jeżeli tylko nam się 

tak wydaje. 
Czasami oferty tra-

fiają bezpośrednio na 
nasz adres domowy. 
Dziwisz się, skąd różne-
go rodzaju firmy, ban-
ki i  inne instytucje zna-
ją nasze adresy. Sami 
je, Jacku, udostępnia-
my. Wiele zawieranych 
przez nas transakcji za-
wiera klauzulę zgody 
na ich użyczenie. Ma-
ło kto jednak o  tym pa-
mięta i potem się dziwi. 
Sam ostatnio otrzyma-
łem telefoniczną pro-
pozycję spędzenia kilku 
dni, wraz z  małżonką, 
w  jednym z  wybranych 
kurortów. Całkowicie 
za darmo. Musieliśmy 
tylko stawić się po od-
biór zaproszenia w  jed-
nym z olsztyńskich hote-

li. Czy to nie była wspaniała 
okazja? Podejrzewam, że 
niepowtarzalna. Tak kuszą-
ca… że z niej nie skorzysta-
łem. Ciekawe, co mi zapro-
ponują kolejnym razem? 

Przedświąteczny szał 
zakupów ma swoje tradycje 
i  swoje prawa, ale decyzja 
zawsze należy do nas. Do 
pewnych spraw potrzeb-
ny jest dystans, aby się po-
tem nie okazało, co często 
ma miejsce, że magia świąt 
dla niektórych… to 5 kilo 
w 3 dni. To też jest w koń-
cu nasz wybór. Wesołych 
Świąt dla Ciebie, Jacku, 
i dla czytelników.   

Andrzej
 Zb. Brzozowski
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Zaskakujące zwyczaje świąteczne
Na całym świecie chrześcijanie celebrują narodziny Jezusa, choć w każdym kraju inaczej. My zasiadamy do wieczerzy wigilijnej i dzielimy się opłatkiem, 
podczas gdy Hiszpanie częstują się chałwą, a Francuzi szampanem. To, jak Polacy obchodzą Boże Narodzenie, troszkę dziwi inne narody. A czy ich tra-
dycje robią na nas wrażenie?

Wieczerza wigilijna 
w Hiszpanii rozpoczyna się 
po pasterce. Na stole naj-
ważniejsze są pieczona ryb-
ka oraz ciasto trzech króli 
– smakołyk z  zapieczony-
mi w  środku upominka-
mi! Hiszpanie nie dzielą 
się opłatkiem, a… chałwą. 
Po uroczystej kolacji mają 
zwyczaj wychodzić przed 
dom, na ulice lub spotykać 
się na głównych placach 
miast i  miasteczek. Chcą 
ten świąteczny wieczór spę-
dzać nie tylko z rodziną, jak 
my w  Polsce, ale również 
z  przyjaciółmi, sąsiadami 
i innymi znajomymi. Bawią 
się niemal do rana. 

W Wielkiej 
Brytanii uczta 
wigilijna jest 
w południe, 
a króluje na niej 
pieczony indyk. 
O  ile polskie dzieci już 

w  Wigilię odkrywają, co 
Mikołaj zostawił pod cho-
inką, o  tyle mali Anglicy 
zrywają się z  łóżek w  Bo-
że Narodzenie i  pędzą zo-
baczyć, jakimi prezentami 
mają wypełnione pończo-
chy czy skarpety wywieszo-
ne za drzwiami. Domy, biu-
ra i  inne miejsca publiczne 
ozdabia się jemiołą. Para, 
która znalazła się pod gałąz-
ką, powinna się pocałować, 
aby zapewnić sobie szczę-
ście w nadchodzącym roku.

Jeśli kogoś krępuje śpie-
wanie kolęd, to powinien 
się cieszyć, że nie mieszka 
w  Szwecji. Tam tańczy się 
wokół choinki. Nam, Pola-
kom, trudno to sobie wy-
obrazić. Widok pląsających 
wujków, dziadków czy ku-
zynów wokół świąteczne-
go drzewka byłby przeko-

miczny. W  Szwecji święta 
zaczynają się już w  pierw-
szą niedzielę adwentu. Jak 
u  nas najważniejszą wigi-
lijną rybą jest karp, tak za 
Bałtykiem je się rozmoczo-
ną rybę o  bardzo mdłym 
smaku, o  nazwie lutfisk. 
Ucztę świąteczną dopełnia-
ją galaretka wieprzowa oraz 
słodkie pierniczki. Szwedzi 
starają się pamiętać, aby 
podczas świąt odwiedzać 
osoby samotne.

Francuzi w ogóle 
nie mają Wigilii. 
Dopiero 25 
grudnia zasiadają 
do wspólnego 
posiłku w gronie 
rodzinnym. 
Jedzą mięso indycze na-

dziewane kasztanami i  po-
pijają szampana, mogąc so-
bie pozwolić przy tej okazji 
na większe ilości bąbelko-
wego trunku. W  kraju nad 
Sekwaną prezenty rozda-
je mały Jezus. Przynajmniej 
tak sądzą dzieci, gdy widzą 
upominki czekające na nie 
w  butach stojących obok 
kominka.

Jedna z  najpiękniej-
szych legend świątecznych 
jest głoszona na Ukrainie. 
Nasi wschodni sąsiedzi opo-
wiadają o  przypadku, jaki 
miał spotkać ubogą wdo-
wę i jej dzieci. Wdowa robi-
ła wszystko, aby wyprawić 
skromną ucztę świątecz-
ną, przez co nie wystarczy-
ło jej pieniędzy na przy-
ozdobienie drzewka. Nad 
ranem strapiona mama zo-
stała zbudzona radosnymi 
okrzykami jej maluchów. 
Okazało się, że drzewko 
jest pięknie udekorowane 
lśniącą nicią pająka. Mały, 

włochaty dekorator sprawił 
biednej rodzinie wielką ra-
dość – nie dość, że drzew-
ko nabrało świątecznego 
charakteru, to na dodatek 
jego nić zamieniła się z cza-
sem w  złoto. Wielu miesz-
kańców Ukrainy pamięta 
o  tej legendzie. Niektórzy 
wkładają między gałązki 
odrobinę pajęczyny, a  in-
ni ukrywają w  drzewku… 
sztucznego pajączka.

Kto przynosi prezenty?
Małych Rosjan obda-

rowuje Dziadek Mróz. Je-
go pomocnicą jest Śnieżyn-
ka, piękna wnuczka starego 
Mroza. Prezenty wręcza-
ne są dzieciom dopiero na 
przełomie roku. U naszych 
prawosławnych sąsiadów 
Boże Narodzenie obcho-
dzone jest później – do-
piero po świętach Nowego 
Roku.

W  Austrii lepiej słu-
chać mamy. Inaczej można 
wpaść w  szpony krampusa 
– przyprawiającego o dresz-
cze pomagiera Mikołaja. 
Przypomina demoniczną 
kozę. W  rolę czarnej bestii 
wcielają się zwykle młodzi 
mężczyźni, strasząc dzieci 
napotkane na ulicy. Intere-
sujące, jak dalece ta postać 
jest straszna. Przypomina 
diabła, z  dużym porożem, 
długim językiem oraz ogo-
nem. Ten demon ma przy 
sobie łańcuch do krępowa-
nia dzieci i rózgę do bicia. 

We Włoszech prezen-
ty przynosi stara kobieta, 
a  dokładniej wiedźma. La-
ta na miotle i  w  każdym 
domu, w  którym mieszka 
dziecko, zostawia podarek. 
Dlaczego to robi? Legen-
da głosi, że trzej królowie 
w  drodze do Betlejem po-
znali czarownicę o  imieniu 
Befana. Uprzejma wiedź-
ma dała im schronienie na 

noc. Gdy o  poranku kró-
lowie zaproponowali, aby 
razem z  nimi ruszyła do 
boskiego dzieciątka, ona 
odmówiła, argumentując, 
że musi posprzątać. Gdy 
tylko skończyła, pospieszy-
ła za królami, ale nie zdołała 
już ich odnaleźć. Od tamte-
go momentu co roku krąży 
po włoskich domach. Zo-
stawia podarki, mając na-
dzieję, że może tym razem 
odnajdzie właściwy dom 
i obdaruje samego Jezuska.

Ukochane 
polskie święta

Nam, Polakom, wydaje 
się, że to nasze obrzędy bo-
żonarodzeniowe są… takie 
naturalne i oczywiste. Świą-
teczne tradycje pozostałych 
Europejczyków mogą nas 
troszkę dziwić. Tymczasem 
mieszkańcy innych krajów, 
dowiadując się, jak święta 
spędza się w Polsce, bywa-
ją bardzo zaskoczeni! Oto 
w naszym kraju mamy zwy-
czaj zasiadać do wiecze-
rzy wigilijnej, gdy na niebie 
pojawi się pierwsza gwiaz-
da. Stół przykryty jest zwy-
kle białym obrusem, pod 
którym chowamy… sianko! 

Na świątecznym sto-
le stoi dwanaście potraw. 
Wpierw jednak dzielimy 
się opłatkiem, składając 
sobie życzenia. Następnie 
rozkoszujemy się postny-
mi daniami: barszczem 
czerwonym z  uszkami, zu-
pą grzybową z  łazankami, 
pierogami z kapustą i grzy-
bami, karpiem pieczonym 
lub w  galarecie, krokie-
tami, makowcem czy ku-
tią. Tradycja nakazuje, by 
spróbować wszystkich po-
traw. I choć część z nas już 
na początku tej wędrówki 
smaków łapie się za prze-
pełniony brzuszek, to tra-
dycja uszanowana być mu-

si! Grzech wszystkiego nie 
spróbować!

Przy wigilijnym stole 
jedno miejsce zostawiamy 
wolne dla niezapowiedzia-
nego gościa. Może to być 
osoba, która nie ma z  kim 
spędzić tego wieczoru. Go-
towość do przyjęcia niezna-
nego gościa to piękny gest 
Polaków. W  naszej kultu-
rze jest zakorzenione, by 
pamiętać o ludziach od nas 
słabszych, biedniejszych, 
potrzebujących wsparcia. 
To nas wyróżnia na tle wie-
lu innych narodów świata.

Polskie święta są bardzo 
rodzinne. Mało kto spędza 
je z przyjaciółmi czy znajo-
mymi. To tak istotny dla nas 
czas, że aż mamy dwa dni 
wolne od pracy. Dzieciom 
prezenty podrzuca pod 

choinkę ukradkiem Świę-
ty Mikołaj – tęgi staruszek 
z długą, siwą brodą. Grzecz-
ne maluchy otrzymują pre-
zenty, o  które prosiły w  li-
ście. Niesforne brzdące 
w  wigilijny wieczór win-
ny spodziewać się rózgi, 
ale dzieje się tak niezwykle 
rzadko, bo poczciwy Mi-
kołaj kocha wszystkie dzie-
ci. Jak ten sędziwy grubasek 
może dostarczyć w  jedną 
noc prezenty wszystkim 
dzieciom świata? Jak do-
staje się do mieszkań, sko-
ro wchodzi przez komin, 
a  w  naszym bloku nie ma 
komina? Na te i  inne py-
tania polscy rodzice wciąż 
wymyślają dzieciom odpo-
wiedzi. Czyż nasze święta 
nie są wyjątkowe?

ar
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BARAN 21 III - 20 IV
Decyzja, którą teraz podejmiesz, mo-
że wpłynąć na całe Twoje życie. Nie oglą-
daj się na innych. I tak będą Ci zazdrościć. 
Warto spróbować. Nawet kilka kilogra-

mów mniej, to już duży sukces.

BYK 21 IV - 20 V
Idź na całość i zaszalej. Pokaż na co Cię te-
raz stać. Kup sobie nowe ubranie lub bu-
ty. W  promocji lub na wyprzedaży. Bądź 
ostrożny z  ogniem i  nie wymieniaj żaró-

wek. I tak przecież kiedyś się przepalą.

BLIŹNIĘTA 21 V - 21 VI
Planujesz zmiany. Nie każdy tak reaguje na 
kłopoty i  zabiera się do pracy. Zacznij od 
powiększenia swoich zasobów finanso-
wych. Chociaż to trudne, rób to zgodnie 

z literą prawa lub z adwokatem.

RAK 22 VI - 22 VII
Bądź bardziej podejrzliwy i ostrożny. Jakaś 
przedwczesna obietnica może wpakować 
Cię w  kabałę, więc nie spiesz się! Dopóki 
nie powiesz „tak” i niczego nie podpiszesz, 

nie zawarłeś małżeństwa.

LEW 23 VII - 23 VIII
Korzystaj z  urlopu. Do Ciebie należy wy-
bór, jak to zrobisz. Pamiętaj jednak, że 
komputer, to nie jedyny sposób spędzania 
wolnego czasu. Obejrzyj od czasu do czasu 

jakiś fajny film w telewizji.

PANNA 24 VIII - 23 IX
Przyszła pora, żeby razem ze swoim part-
nerem wyjaśnić różnice w  pojmowaniu 
świata oraz omówić marzenia i plany. Do-
gadajcie się, ale słuchaj uważnie. W  koń-
cu to Ty będziesz płacić za realizację tych 

planów.

WAGA 24 IX - 23 X
Zaproś przyjaciół na obiad. Zrób to oso-
biście, nie telefonicznie, bo pomyślą, że to 
pomyłka albo głupi żart. Sobie też zamów 
coś do jedzenia, oprócz wody mineralnej. 

Odbijesz sobie za kilka tygodni.

SKORPION 24 X - 22 XI
Radzę wziąć krótki urlop i  odpocząć. Nie 
walcz też na siłę o pieniądze. Na wszystko 
przyjdzie czas. W życiu osobistym zmiany 
także nie są mile widziane. Chyba potrafisz 

wytrzymać dwa tygodnie?

STRZELEC 23 XI - 21 XII
Znaleziony przypadkowo bilet autobu-
sowy może być przyczyną wielu nieprzy-
jemności. Naprawdę, bardzo łatwo można 
stwierdzić, czy był już skasowany. Nie licz 

na wyrozumiałość kontrolera.

KOZIOROŻEC 22 XII - 20 I
Możesz załatwić pomyślnie jakieś sprawy 
prawne i  rodzinne. Postarasz się doradzić 
krewnym, którzy nie radzą sobie w  urzę-
dach i  sądach. W  zamian zyskasz wielką 

wdzięczność i niewielki procent spadku.

WODNIK 21 I - 19 II
Zostań własnym sponsorem. Po pierwsze 
otrzymasz taką kwotę, jaka naprawdę jest 
Ci potrzebna. Po drugie możesz ją prze-
znaczyć na zupełnie inny cel niż planowa-

łeś. Przecież nikt tego nie sprawdzi.

RYBY 20 II - 20 III
Unikaj kontaktów z  przełożonym. Nie 
podpisuj listy obecności i  nie wywiązuj 
się z obowiązków i poleceń. Nie reaguj na 
uwagi. Pod koniec tygodnia uzyskasz moż-
liwość rozpoczęcia nowej pracy. W nowej 

firmie.

Świąt wspólnych, wypełnionych zapachem świeżej choinki,
rodzinnym gwarem oraz szelestem przeczytanych stron

życzy 
Dyrektor i Pracownicy

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Mąż zabiera żonę do 
klubu, a tam ktoś tań-
czy breakdance, kupu-
je drinki i świetnie się 

bawi. 
Żona: Tamten oświad-

czył mi się 10 lat temu, 
ale dałam mu kosza. 

Mąż: Jak widać jeszcze 
nie przestał świętować.

Fryzjer pyta klienta: 
– Pan już chyba u nas 

był? 
– Nie, ucho straci-

łem na wojnie.

Rozmowa u lekarza:
– Jak często spożywa pan 

alkohol? 
– Więcej niż raz w tygo-

dniu. 
– A konkretnie? 

– Siedem.

W podstawówce: 
– Mamo, chłopcy zaczy-

nają mnie podrywać!  
– W jaki sposób, 

córeczko?  
– Rzucają we mnie 

kamieniami...

Szef do pracownika: 
– Panie Kowalski, dlacze-
go przychodzi pan do pra-
cy dopiero o godzinie 11? 

– Sam szef mówił, że 
gazetę to mogę so-

bie w domu poczytać.

Małżeństwo z długim sta-
żem siedzi przed telewi-

zorem. Nagle mąż zwraca 
się do kobiety: 

– Przepraszam kochanie, 
coś mówiłaś? 
Na co żona: 

– Tak... wczoraj.
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Jak Pawełek historie Olsztyna poznaje
Powoli zafascynowanie autem jako miejskim środkiem transportu mija. Od jazdy po mieście odstrasza mnie między innymi okropny stan nawierzchni 
olsztyńskich ulic, a także nieprzejezdność niektórych głównych arterii. Teraz jak ognia unikam ulicy Jagiellońskiej. 

Kiedyś, no powiedzmy 
dawno temu, była to głów-
na droga wylotowa w  kie-
runku Królewca. Dopiero 
pod koniec XIX wieku za-
stąpiła ją ulica Dobromiej-
ska, potem Królewska, 
czyli obecna aleja Wojska 
Polskiego. Nie wiem czym 
się kierowali drogowcy, 
ale ostatnia modernizacja 
zmieniła ulicę Jagiellońską 
w  drogę osiedlową. Mia-
łem tę wątpliwa przyjem-
ność, jadąc swoim autkiem, 
być zepchniętym prawie na 
chodnik przez olbrzymią 
ciężarówkę z  przyczepą, 
a co będzie jak spotkają się 
dwa takie kolosy? Za to na 
chodnikach jest tyle miej-
sca, że nawet dwa dwuoso-
bowe wózeczki z  dziećmi 
będą mogły się minąć, a od 
biedy obok przejedzie jesz-
cze rowerzysta. 

Wielkie nieporozumie-
nie. Moim zdaniem nic nie 
tłumaczy takiego rozwiąza-
nia. Zastanawiam się, któ-
rędy mają jeździć pojaz-
dy ciężarowe. Przed wojną 
w  latach trzydziestych uli-
cą Jagiellońską jeździło się 
tylko do sanatorium i  re-
kreacyjnie do leśnej re-
stauracji. Teraz czasy się 
zmieniły, w  tym rejonie 
miasta jest mnóstwo zakła-
dów produkcyjnych i  baz 
samochodowych.

Wracając do przedwo-
jennego Olsztyna. W okre-
sie międzywojennym, a do-
kładnie po zakończeniu 
światowego kryzysu go-
spodarczego, w  Olszty-
nie ruszyło budownictwo 
przede wszystkim indywi-
dualne, ale również spół-
dzielcze. Miasto wykupiło 
miejsca pod nowe dzielni-
ce. Wille bogatych miesz-
czan zaczęto wznosić nad 
jeziorem Długim. Powstała 
tam dzielnica obecnie nazy-
wana Rybaki. Dla mniej za-
możnych i kadry oficerskiej 
utworzono Zieloną Gór-

kę oraz Kolonię Oficerską. 
Robotnicy i nowi osadnicy 
zasiedlili Kolonię Mazur-
ską. Osada Anielska Gór-
ka, w  której mieszkali pra-
cownicy pobliskich cegielni 
i rolnicy, została połączona 
domkami z  obecną ulicą 
Kościuszki.

W  tamtych czasach 
nikt z  mieszkańców mia-
sta nie myślał o  osiedlaniu 
się w  okolicznych wsiach. 
Ta moda zrodziła się do-
piero w  latach 80. Moż-
na było wtedy zauważyć, 
że nie tylko ze wsi ucieka-
no do miasta, ale odwrot-
nie, coraz więcej osób bu-
dowało domki na terenach 
wiejskich. Najpierw z pod-
miejskich wsi powstały ta-
kie dzielnice domków jed-
norodzinnych jak Likusy, 
Dajtki, a  we wsiach Jaro-
ty, Pieczewo, Bartąg uloko-
wały się bloki mieszkalne 
i  stworzono nowe osiedla 
mieszkaniowe Olsztyna. 
Ten trend utrzymuje się do 
dzisiaj. Większość podmiej-
skich wsi staje się sypialnia-
mi Olsztyna. 

Ostatniej niedzieli wy-
brałem się na rowerową 
przejażdżkę nad jezioro 
Małe Klebarskie. To jest ta-
kie niewielkie rozlewisko 
za fabryką Michelina. Z te-
go co mi opowiadał Jacek 

Panas, nad samym brze-
giem była osada Elisenhof, 
a  ja zamiast tego zobaczy-
łem tablicę z nazwą Ostrze-
szewo. Jeszcze w  czasie 
spaceru zadzwoniłem do 
miłośnika starego Olsztyna, 
czyli Jacka, z prośbą, aby mi 
wyjaśnił skąd te dwie róż-
ne nazwy. Po wypowiedze-
niu sakramentalnych słów: 
– Oj, Pawełku, ty mnie za-
męczysz. – Obiecał, że coś 
przygotuje. Słowa dotrzy-
mał. Oto co wysłał do mojej 
skrzynki internetowej.

Można napisać, że 
obecna wieś Ostrzeszewo 
już pomału staje się Olsz-

tynem, bowiem powstają-
ce nowe domki jednoro-
dzinne praktycznie zatarły 
granice i  myślę, że za pa-
rę lat powstanie nowe osie-
dle, takie jak Dajtki, Likusy 
czy Gutkowo. Na razie jest 
to wiejska sypialnia Olsz-
tyna. Pierwsze wzmianki 
o  Ostrzeszewie pochodzą 
z  1521 roku. Jakbyśmy to 
wyrazili naszym obecnym 
językiem, w tamtych latach 
na terenach nad jeziorami 
Skanda i  Małym Klebar-
skim utworzono ogródki 
działkowe, tylko wielkość 
działek była inna. Parce-
le liczyły po kilka-kilkana-

ście hektarów i  uprawiano 
na nich zboża oraz sadzo-
no ziemniaki. Z biegiem lat 
właściciele działek wzdłuż 
drogi do Klebarka zaczę-
li stawiać domy, teraz nazy-
wałyby się one altankami. 
I  tak powstała osada o  na-
zwie Wieś Miejska. Praw-
dopodobnie jej mieszkań-
cy, chcąc pozyskać więcej 
łąk, osuszyli jezioro Ma-
łe Klebarskie. Teraz są tam 
mokradła, małe oczka wod-
ne i  łąki. Pozostałości po 
tym jeziorze widać z  drogi 
Ostrzeszewo-Klebark. 

Wieś Miejska istnia-
ła do 1710 roku, kiedy to 
zaraza wybiła wszystkich 
mieszkańców. Grunty już 
bez użytkowników dalej 
pozostały w  gestii miasta. 
W 1845 roku majątek nabył 
kupiec Adolf Hipler, który 
na cześć swojej córki, na-
zwał go Elizenhof, a już od 
1846 stała się ona nazwą 
urzędową. Funkcjonowa-
ła ona aż do 1945 roku. Ko-
lejni właściciele gospoda-
rowali lepiej lub gorzej do 
1928 roku, kiedy to ponad 
300-hektarowy majątek zo-
stał rozparcelowany, a na je-
go obszarze wytyczono 34 
gospodarstwa rolne, które 
utworzyły wieś. 

Zabudowa koncentro-
wała się przede wszystkim 
wzdłuż drogi do Klebarka 
i składała się z murowanych 
domów i  budynków in-
wentarskich. Rolnicy mie-
li małe wielokierunkowe 
gospodarstwa z  nastawie-
niem na bieżące zaopatrze-
nie mieszkańców Olsztyna. 
Część z nich pracowała też 
w  pobliskich cegielniach. 
Większość budynków 
mieszkalnych podobna by-
ła do domów na Kolonii 
Mazurskiej. Po II wojnie 
światowej we wsi kwatero-
wali rosyjscy żołnierze, któ-
rzy co mogli, to zniszczy-
li, a  niektóre zabudowania 
spalili. Autochtoni pozosta-
li tylko w  gospodarstwach 
położonych z dala od zwar-
tej zabudowy. Gdy Rosjanie 
wyjechali, domy z  ziemią 
przydzielono osadnikom 
przybyłym z okolic Warsza-
wy i Wileńszczyzny. Na po-
czątku lat pięćdziesiątych 
wieś zmieniła nazwę na 
Ostrzeszewo i  tak pozosta-
ło do dziś. Do wsi i dalej do 
Klebarka od ulicy Kościusz-
ki jeszcze przed wojną pro-
wadziła asfaltowa droga, 
a we wsi był bruk. 

Pozdrawiam 
Jacek Panas
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Pośpiech złym 
doradcą

Przedświąteczna go-
rączka zakupów, licz-
ne przedsprzedaże, zniżki 
w  sklepach stacjonarnych, 
a przede wszystkim w skle-
pach internetowych sta-
nowią okazję dla złodziei. 
W  tym czasie wypada 
szczególnie zwracać uwa-
gę na ochronę swoich da-
nych, szczególnie tak zwa-
nych „danych wrażliwych” 

(imię i nazwisko, adres, nu-
mer dowodu osobistego, 
PESEL i data urodzin), któ-
re są cenną informacją dla 
potencjalnych złodziei.

Dane wrażliwe w  rę-
kach przestępców mo-
gą posłużyć do wyłudze-
nia kredytu lub pożyczek 
zarówno na osobę fizycz-
ną, jak i  na firmę. Złodzie-
je internetowi czyhają na 

błędy popełniane z pośpie-
chu lub zwykłego braku za-
stanowienia się. Dlatego dla 
bezpieczeństwa warto wy-
robić sobie właściwe nawy-
ki zachowań w  Internecie. 
Do nich należy stosowanie 

różnych haseł dostępu, czę-
ste ich zmienianie oraz nie-
podawanie loginów i  ha-
seł innym osobom. Zawsze 
warto kierować się zasa-
dą ograniczonego zaufania, 
a nie pośpiechem.

Nieszczęścia chodzą 
parami, ale...

Najpierw utrata w  nie-
jasnych okolicznościach 
dowodu tożsamości, a  po-
tem wezwanie z  banku lub 
firmy zarządzającej wierzy-

telnościami do spłaty kre-
dytu. To może być wielkim 
zaskoczeniem. Okazuje się 
bowiem, że ktoś zaciągnął 
na nasze nazwisko kredyt 
lub pożyczkę, o  czym do-
wiadujemy się ze sporym 
opóźnieniem. W  takiej sy-
tuacji jest jedna, bardzo 
ważna rada. Otóż należy – 
mimo zaskoczenia – pod-
jąć rozmowę na ten temat, 
by wyjaśnić o  jakim zadłu-
żeniu mowa i  z  jakiego ty-
tułu powstało. Gdy okaże 
się, że ktoś zaciągnął kredyt 
lub pożyczkę, posługując 
się naszymi danymi osobo-
wymi, dla własnego dobra 
wypada jak najszybciej sta-
rać się sytuację wytłuma-
czyć. Inaczej nie da się te-
go zrobić. 

Osoby zawodowo zwią-
zane z  tym zagadnieniem 
uważają, że dużo lepiej by-
łoby, gdyby instytucje fi-
nansowe oraz firmy zarzą-
dzające wierzytelnościami 
miały dostęp do centralnej 
bazy adresowej. Dzięki te-
mu owe firmy – działając 
w dobrej wierze – mogłyby 

dotrzeć do konsumentów 
znacznie wcześniej, a  nie 
dopiero na etapie windyka-
cji. Niestety, póki co, takie-
go dostępu nie ma.

W  takiej zaskakującej 
sytuacji należy niezwłocz-
nie zgłosić sprawę na poli-
cję, a zaświadczenie o zgło-
szeniu wyłudzenia trzeba 
przedłożyć w banku lub fir-
mie pożyczkowej, w  któ-
rych ktoś bez naszej wie-
dzy nas zadłużył. Wypada 
też umówić się na rozmo-
wę z  przedstawicielem fir-
my windykacyjnej, która 
skontaktowała się z  nami. 
Okazuje się, że instytucje 
pożyczkowe i banki z regu-
ły wstrzymują swoje dzia-
łania, do czasu wyjaśnienia 
sytuacji, gdy istnieje podej-
rzenie, że doszło do próby 
wyłudzenia pieniędzy od 
nieświadomej tego osoby.

Jeżeli procedury za-
szły daleko i  żądanie za-
płaty wyłudzonego długu 
zostanie skierowane do są-

du, to w  sądzie należy wy-
jaśnić w  jakich okoliczno-
ściach mogło stać się to, że 
bez naszego udziału, w wy-
niku posłużenia się naszymi 
danymi osobowymi, doszło 
do sytuacji, którą zgłosili-
śmy na policję.

To kłopotliwa sprawa 
związana z przedkładaniem 
wniosków dowodowych. 
Na to jednak nigdy nie jest 
za późno. W  takiej trud-
nej sytuacji najlepiej pod-
jąć współpracę z firmą win-
dykacyjną. One mają swe 
procedury i nie od razu po-
szkodowanych traktują jak 
nierzetelnych dłużników. 
Gdyby piętrzyły się trudno-
ści można zwrócić się o po-
moc do profesjonalistów, 
najlepiej do biura rzeczni-
ka praw konsumentów. Tak 
podpowiadają organizato-
rzy prowadzonej od pew-
nego czasu kampanii edu-
kacyjnej – „Windykacja? 
Jasna Sprawa!”.

Podejrzana choinka
W  dniach poprzedzają-

cych Boże Narodzenie straż 
leśna skupia swą uwagę na 
miejscach, w  których ro-
sną choinki. Po lasach po-
ruszają się patrole. Trwa-
ją też kontrole pojazdów 
z  drzewkami oraz przeglą-
dy targowisk. Sprzedaw-
cy drzewek muszą posiadać 
asygnatę z leśnictwa lub ze-
zwolenie na wycinkę z  le-
galnej plantacji. Mandat za 

posiadanie „nielegalnej” 
choinki wynosi nawet 500 
złotych. Kilka skradzionych 
drzewek to przestępstwo 
i sprawa karna – nawet 5 ty-
sięcy złotych. Ukarany rów-
nież może zostać kupujący 
kradzioną choinkę. Dlatego 
w  przypadku wątpliwości 
dla własnego dobra można 
sprzedawcę poprosić o do-
kument potwierdzający po-
chodzenie drzewek.
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Dopasuj narty do swoich potrzeb
Ta pora roku kojarzy się z zimą. Co prawda na nią, teraz nie wygląda, lecz miłośnicy białego puchu już ostrzą sobie zęby.

Zimowy urlop jest ty-
le wart co letni. Obec-
nie mamy wiele możliwo-
ści korzystania ze śniegu. 
Niemniej możliwości dla 
narciarzy są duże. W  Olsz-
tynie, w którym nie braku-
je osób fascynujących się 
tym sportem, są dwa punk-
ty, które przyjdą z pomocą 
każdemu miłośnikowi nar-
ciarstwa. Pierwszy znaj-
duje się przy ul. Sikorskie-
go 2B (centrum handlowe 
Auchan). Ta placówka pro-
wadzi sprzedaż nowego 
sprzętu narciarskiego. Do 
nabycia są narty, buty, ki-
je, kaski, rękawice i  wie-
le innych atrybutów jazdy 
na nartach. Jednak w całym 
ekwipunku narciarza naj-
ważniejsze są buty.

– Dobór butów jest nie-
zwykle ważny, ponieważ 
każdy z  nas ma inną sto-
pę. Dobieranie ich na in-

dywidualną stopę trwa nie-
kiedy nawet dwie godziny. 
Potrafimy na bieżąco mo-
dyfikować buty, żeby speł-
nić oczekiwania naszego 
klienta – powiedział Bar-
tłomiej Aszkiełowicz, wła-
ściciel sklepu.

Chodzi o  to, żeby but 
był wygodny i  dobrze sta-
bilizował stopę. Niestety 
większość narciarzy wybie-
ra buty za duże, bo wyobra-
ża sobie, że grubą skarpe-
tą zniwelują luzy, a w takim 
przypadku nie mamy kon-
troli nad nartami i  to mo-
że być niebezpieczne – po-
dobnie jak luzy w  układzie 
kierowniczym samochodu.

Drugi punkt firmy zaj-
muje się serwisem i sprze-
dażą sprzętu używane-
go. Znajduje się on przy ul. 
Wańkowicza 9 (szczyt bu-
dynku Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Jaroty”). Serwis 

sprzętu narciarskiego po-
łączony z  doświadczeniem 
pracowników to gwarancja 
bezpieczeństwa i  przyjem-
ności z  jazdy na nartach. 
Sprzedawany u  nas sprzęt 
używany posiada 12 mie-
sięcy gwarancji, ale przede 
wszystkim jest odpowied-
nio dostosowywany pod 
użytkownika. 

Firma proponuje inne 
oferty np. na sprzęt dziecię-
cy i juniorski. Wiadomo, że 
dzieci rosną i  zmieniają się 
ich fizyczne gabaryty. Dla-
tego jeśli się tak stanie, to za 
dopłatą istnieje możliwość 
wymiany tego sprzętu. Jest 
to bardzo popularna forma 
stosowana przez rodziców. 

– Wybór sprzętu nar-
ciarskiego na rynku jest 
ogromny – informuje 
Bartłomiej Aszkiełowicz 
i kontynuuje: – Ważną rze-
czą jest to, żeby go umie-

jętnie dobrać. Wiele osób 
skuszonych niską ceną ro-
bi w  tym zakresie duże 
błędy. Źle dobrany sprzęt 

może mieć wpływ na na-
sze bezpieczeństwo. Moż-
na powiedzieć: nie psuj 
sobie wyjazdu narciar-

skiego przez nieumiejęt-
nie dobrany ekwipunek.

Wszelkie informacje 
– www.nartyolsztyn.pl

Sklep narciarski z nowym sprzętem:
ul. Sikorskiego 2b

(C.H. Auchan w wejściu od strony lasu)
Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 11.00 – 19.00
sobota: 10.00 – 17.00

niedziela: 11.00 – 15.00
tel. 600 016 350 lub 603 273 049

Sklep ze sprzętem używanym/Serwis:
ul. Wańkowicza 9

(w budynku S.M. Jaroty, wejście od szczytu)
Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 10.00 – 18.00
sobota: 10.00 - 17.00
niedziela: zamknięte

tel. 600 994 746

Świątecznie z OSiR-em!
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i  okres noworoczny. Ten wyjątkowy czas możemy sobie urozmaicić korzystając z  oferty Ośrodka Sportu 
i Rekreacji  w Olsztynie, który zaprasza do korzystania z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Wiadomo, że okres 
świąteczny to czas spotkań 
w  gronie rodziny i  przyja-
ciół. Jednak ten wspaniały 
czas możemy spędzić razem 
nie tylko przy suto zastawio-
nym stole. Warto w te wolne 
dni także skorzystać z obiek-
tów OSiR i  poświęcić kilka 
chwil na wspólną zabawę 
i „walkę” z nadmiarem świą-
tecznych kalorii. – Zachęca-
my do skorzystania z naszej 
oferty – mówi Beata Kardy-
nał-Stawicka, koordynator 
promocji OSiR. – Czas świąt 
spędzamy zwykle z naszymi 
najbliższymi biesiadując, 
a my proponujemy wspólny 
relaks w naszych obiektach, 
takich jak lodowiska czy ba-
seny. Jesteśmy do Państwa 
dyspozycji przez cały okres 
świąteczno-noworoczny, 
a  harmonogram pracy na-
szych obiektów może uła-
twić Państwu wybranie 
odpowiedniej propozycji – 
dodaje Kardynał-Stawicka.

Wodne Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe 
Aquasfera 
Galeria Warmińska:
24 grudnia
 - czynne 6:00-16:00
25 grudnia - nieczynne
26 grudnia 
- czynne 10:00-20:45
31 grudnia 
- czynne 6.00-18:00 
1 stycznia 
- czynne 10:00-20:45

Centrum Rekreacyj-
no-Sportowe Ukiel:

24 grudnia – lodowisko 
i wypożyczalnia sprzętu ul. 
Kapitańska  (8:00-16:00); 
wypożyczalnia sprzętu ul. 
Sielska (8:00-16:00); hala 
siatkówki plażowej i  korty 
do squasha ul. Olimpijska 
(8:00-15:00)

25 grudnia – lodowisko 
i wypożyczalnia sprzętu ul. 
Kapitańska (10:00-22:00); 
wypożyczalnia sprzętu ul. 
Sielska oraz hala siatkówki 

i korty do squasha ul. Olim-
pijska (nieczynne)

26 grudnia – lodowisko 
i wypożyczalnia sprzętu ul. 
Kapitańska (10:00-22:00); 
wypożyczalnia sprzętu ul. 
Sielska (8:00-16:00); hala 
siatkówki plażowej i  korty 
do squasha (10:00-20:00)

31 grudnia – lodowisko 
i  wypożyczalnia sprzętu ul. 
Kapitańska (10:00-20:00); wy-
pożyczalnia sprzętu ul. Sielska 
(8:00-16:00); hala siatkówki 
plażowej i korty do squasha ul. 
Olimpijska (8:00-15:00)

1 stycznia – lodowisko 
i wypożyczalnia sprzętu ul. 
Kapitańska (10:00-22:00); 
wypożyczalnia sprzętu ul 
Sielska (10:00-15:00); hala 
do siatkówki plażowej i kor-
ty do squasha (nieczynne)

Lodowisko przy 
HSW Urania
24 grudnia 
– czynne  9:00-15:00
25 grudnia 

– czynne 11:00-19:00
26 grudnia  
– czynne 11:00-19:00
31 grudnia 
– czynne 9:00-16:00
1 stycznia 
– czynne 11:00-19:00

Lodowisko przy 
ul. Jeziołowicza
24 grudnia 
– czynne 10:00-15:00
25 grudnia 
– czynne 11:00-19:00
26 grudnia 
– czynne 11:00-19:00
31 grudnia 
– czynne 10:00-16:00
1 stycznia 
– czynne 11:00-19:00

Pływalnie przy ul. Gło-
wackiego i Mariańskiej
24 grudnia 
– czynne 9:00-16:00
25 grudnia – nieczynne
26 grudnia – nieczynne
31 grudnia 
– czynne 9:00-16:00

1 stycznia – nieczynne
Jednocześnie OSiR 

przypomina, że świetnym 
prezentem pod choinkę 
może być Karta Olsztyn 
Sport. To karta imienna, 
30-dniowa w  cenie 129 zł 
(ulgowa 119 zł). Z tą kartą 

można codziennie, bez li-
mitu czasowego, korzystać 
z  Aquasfery, pozostałych 
pływalni, trzech lodowisk 
oraz wypożyczalni sprzętu 
sportowego. 
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