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Koledze 
Tomaszowi Mirońskiemu

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Mamy
 

składają 
koleżanki i koledzy z redakcji 

Nowin Północnych

Koledze

Tomaszowi Mirońskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają koledzy

z redakcji „Życia Olsztyna” 
oraz Maciej Gosiewski

Olsztyn na giełdzie
Gmina Olsztyn 18 lu-

tego 2020 roku uroczyście 
zadebiutowała na rynku 
Catalyst ze swoimi obliga-
cjami komunalnymi.

Z  tej okazji do War-
szawy pojechał prezydent 
Piotr Grzymowicz m.in. 
z  Wiesławą Nawotczyńką, 
skarbnik miasta. Olsztyn 
zadebiutował na Giełdzie 
Papierów Wartościowych, 
a dokładnie na stworzonym 
dla tego rodzaju papierów 
rynku Catalyst. 

– Miasto Olsztyn zna-
ne jest ze swoich walorów 
naturalnych, ale nie tylko. 
Bardzo prężnie się rozwi-
ja, czego potwierdzeniem 

będą kolejne projekty in-
westycyjne, które zostaną 
sfinansowane m.in. ze środ-
ków pozyskanych z  emi-
sji obligacji, łącznie w kwo-
cie 48 mln zł – mówi Piotr 
Borowski z  zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie.

Prezydent Piotr Grzy-
mowicz informuje, że po-
zyskane w  ten sposób 
pieniądze posłużą do współ-
finansowania inwestycji. 

– Pozyskane w  ten spo-
sób środki chcemy potrak-
tować jako udział własny 
w projektach unijnych. Cho-
dzi m.in. o rozwój transpor-
tu zbiorowego, w  tym roz-

budowę linii tramwajowej, 
to także potrzeby związa-
ne z projektami związanymi 
także z edukacją oraz spraw 
związanych z energią, w tym 
budową elektrociepłowni – 
mówi prezydent Piotr Grzy-
mowicz. – To są ogrom-
ne wyzwania przed naszym 
miastem. Kwota 48 mln zł 
jest kwotą znaczącą w  wy-
datkach budżetu Olsztyna. 
To rozwiązanie na pewno 
tańsze niż zaciągnięcie tra-
dycyjnego kredytu.

Deklarowany termin 
pierwszej z  serii obligacji 
to listopad 2024 roku, ostat-
niej to listopada 2035 roku. 

– Jesteśmy dynamicznie 
rozwijającym się miastem – 

mówi prezydent Olsztyna, 
Piotr Grzymowicz. – Na-
sza aktywność przejawia się 
m.in. realizacją szeregu in-
westycji ważnych z  punk-
tu widzenia mieszkańców 
i  przez nich oczekiwa-
nych. Jednocześnie pozy-
skujemy mnóstwo pienię-
dzy z zewnętrznych źródeł, 
a aby po nie sięgnąć, musi-
my mieć wkład własny. Stąd 
uznaliśmy, że emisja obliga-
cji będzie najlepszym i naj-
bardziej opłacalnym sposo-
bem zdobycia kapitału. Jest 
jednocześnie o  wiele lepiej 
postrzegane przez miesz-
kańców, niż zaciągnięcie 
zwykłego kredytu.

Lotnisko 
w Szymanach 
podsumowało 
styczeń

W  ciągu pierwszego 
miesiąca 2020 roku w Por-
cie Lotniczym Olsztyn-
-Mazury w  Szymanach 
w  ruchu ogółem zostało 
obsłużonych około 14 tys. 
pasażerów.

Port Lotniczy Olsz-
tyn-Mazury podsumo-
wał swoją styczniową dzia-
łalność. Dane są bardzo 
optymistyczne.  

– W  ciągu pierwszego 
miesiąca 2020 roku w Por-
cie Lotniczym Olsztyn-
-Mazury w  Szymanach 
w  ruchu ogółem zosta-
ło obsłużonych 13 679 pa-
sażerów. To o  3576 osób 
więcej i  wzrost o  35,4 
proc. – informuje Kata-
rzyna Bartko, specjalista 
ds. marketingu Portu Lot-
niczym Olsztyn-Mazury.

W styczniu odbyło się 
206 operacji lotniczych, 
czyli startów i  lądowań. 
Największą popularno-
ścią wśród pasażerów 
cieszyły się dwa połącze-

nia Wizz Air – Londyn 
Luton z  3862 pasażerów 
oraz Dortmund, z  któ-
rego skorzystało 3521 
pasażerów. 

– Port Lotniczy Olsz-
tyn-Mazury zakończył rok 
2019 z  liczbą 154 319 od-
prawionych pasażerów, 
co stanowiło wzrost o  27 
proc. w porównaniu do ro-
ku 2018. Zakładany plan 
obsługi 140 000 pasażerów 
w  2019 roku, lotnisko zre-
alizowało w 110 proc.

Obecnie z lotniska Olsz-
tyn–Mazury pasażerowie 
polecą:

* z Wizz Air do Londynu 
Luton dwa razy w tygodniu,

* z Wizz Air do Dortmun-
du trzy razy w tygodniu,

* z  Ryanair do Lon-
dynu Stansted dwa razy 
w tygodniu,

* z  Ryanair do Kolonii-
-Bonn dwa razy w tygodniu,

* z  LOT do Krakowa 
dwa razy w tygodniu. 

Okradał 
współlokatorów 
w Olsztynie

Część skradzionych 
rzeczy sprzedawał na sku-
pie złomu. Sprawca to 
mieszkaniec Olsztyna.

Do kradzieży z  włama-
niem doszło w  październi-
ku 2019 roku oraz na prze-
łomie stycznia i  lutego 
2020 roku na terenie Olsz-
tyna. Łupem sprawcy pa-
dły metalowe przedmioty, 
sprzęt elektroniczny i  go-
tówka. Policjanci ustalili, 
że obu kradzieży mógł do-
konać ten sam mężczyzna. 
W sprawie zatrzymano 31–
latka z Olsztyna, który oka-
zał się również poszuki-
wany przez Sąd Rejonowy 
w  Olsztynie w  sprawie od-

bycia 20 dni aresztu za nie-
zapłacone grzywny.

Analiza zgromadzonego 
materiału dowodowego po-
zwoliła na przedstawienie 
dwóch zarzutów kradzie-
ży z  włamaniem 31–latko-
wi. Mężczyzna częściowo 
przyznał się do zarzuca-
nych mu czynów. Według 
śledczych w  obu przypad-
kach mechanizm przestęp-
czy był taki sam – mężczy-
zna miał wykorzystywać 
nieobecność swoich współ-
lokatorów, włamywać się 
do sąsiednich pokoi i zabie-
rać z nich wartościowe rze-
czy. Olsztynianin powie-
dział funkcjonariuszom, że 
część skradzionych rzeczy 
sprzedał w  punkcie skupu 
złomu.

31–latek trafił już do 
aresztu. Za popełnione 
przestępstwa grozi mu ka-
ra do 10 lat pozbawienia 
wolności.

red.
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Olsztyńska komunikacja coraz 
bardziej nowoczesna
Kolejne pojazdy trafiają do zajezdni przy ul. Kołobrzeskiej. Flota Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wzbogaciła się o 13 nowych autobusów. 
Do Olsztyna dojechał też pierwszy z 12 zamówionych przez miasto tramwajów.

Nowy tramwaj podró-
żował z  tureckiej Bursy 
przez niemal dwa tygodnie. 
Dotarł do naszego miasta 
w nocy ze środy na czwar-
tek (12/13 lutego). Taki 
transport to ogromne, lo-
gistyczne wyzwanie – tra-
sa wiodła m.in. przez Wło-
chy, Austrię i Niemcy. Taki 
wybór trasy był konieczny 
ze względu na rozmiary ła-
dunku, jaki znajdował się na 
specjalistycznej lawecie.

– Tramwaj, który wła-
śnie do nas przyjechał, bę-
dzie musiał przejść proces 
homologacji – informu-
je rzecznik prasowy Miej-
skiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w  Olsz-
tynie, Cezary Stankiewicz. 
– Sprawdzany będzie sze-
reg parametrów, zarówno 
na terenie naszej zajezdni, 

ale Panoramę będzie moż-
na też zobaczyć na torowi-
skach w  różnych częściach 
miasta. Jeździć będzie jed-
nak w  nocy, poza godzina-
mi regularnego kursowania. 

Homologacja powinna 
zacząć się w  poniedziałek 
(17 lutego) i  potrwa około 
dwóch-trzech tygodni. Ca-
ły proces nadzorować bę-
dzie specjalistyczna firma 
z  Warszawy, jednak pojaz-

dy będą prowadzić motor-
niczowie z Olsztyna.

Tramwaje produkowa-
ne dla Olsztyna są niskopo-
dłogowe, dwukierunkowe, 
z  zachowaniem wszelkich 
udogodnień, do których już 
przyzwyczaili się pasażero-
wie ze stolicy regionu. Są 
dłuższe od Solarisów Tra-
mino i mają 32,5 metra dłu-
gości, ale taką samą szero-
kość – 2,5 metra. Pomieszczą 

min. 210 pasażerów, z czego 
40 na miejscach siedzących 
(+ 4 składane). Drzwi za ka-
binami motorniczego będą 
jednoskrzydłowe, natomiast 
pozostałe cztery pary – dwu-
skrzydłowe, jak w  obecnie 
użytkowanych pojazdach. 

Jednak to nie jedyna no-
wość w zajezdni olsztyńskie-
go MPK. Trafiło bowiem do 
niej 13 kolejnych pojazdów. 
To osiem Solarisów, które 
przyjechały prosto od pro-
ducenta oraz pięć MAN-ów, 
mających przejechanych ok. 
400-500 tys. km. 

– Rozwijamy system 
transportu zbiorowego – 
mówił podczas wtorkowej 
(11 lutego) konferencji pra-
sowej prezydent Olsztyna 
Piotr Grzymowicz. – Od 
tego zresztą nie ma odwro-
tu. Sprawna komunika-

cja zbiorowa oznacza lep-
sze funkcjonowanie miasta. 
I  to nie tylko ze względu 
na możliwość przewoże-
nia pasażerów, ale też ogra-
niczanie liczby aut na uli-
cach, a  przez to zadbanie 
o środowisko. 

Cała inwestycja ma war-
tość ok. 11 mln złotych. Pięć 
używanych pojazdów ma 12 
metrów długości. Spośród 
nowych autobusów sześć 
jest krótkich, 12-metrowych, 
a  dwa kolejne są pojazdami 
przegubowymi o  długości 
18 metrów. Te pojazdy speł-
niają wyśrubowane wymogi 
ochrony środowiska – silni-
ki są zgodne z najbardziej re-
strykcyjną normą emisji spa-
lin – EURO 6.

Olsztyńskie autobu-
sy rocznie pokonują ponad 
dziewięć mln kilometrów. 

Do tego około 800 tys. km 
przejechanych każdego roku 
przez tramwaje. Każdego ro-
boczego dnia z komunikacji 
miejskiej korzysta w naszym 
mieście 130 tys. pasażerów. 

Ta liczba zresztą syste-
matycznie rośnie. Jeszcze 
w  2013 roku obsłużonych 
zostało ok. 30 mln osób. 
W  2018 roku było to już 
42,8 mln, a  w  poprzednim 
jeszcze więcej, bo 43,5 mln. 
W 2019 roku zostało sprze-
danych aż 292 tys. sieció-
wek, które są zresztą jedny-
mi z najtańszych w Polsce. 

Autobusy komunikacji 
miejskiej z  Olsztyna dojeż-
dżają też do ościennych gmin 
– Stawigudy, Purdy, Olsztyn-
ka, Barczewa i Dywit. 

www.olsztyn.eu
www.facebook.com/ 

olsztyn.eu

„Rzeczy, których nie wyrzuciłem” 
powracają na deski Jaracza
Spektakl w reżyserii Łukasza Barczyka po ponad dwóch miesiącach powraca na scenę kameralną. To opowieść o człowieku, który odziedziczył lęki po 
zmarłej matce. Jest to adaptacja zbioru esejów Marcina Wichy, który w 2018 roku otrzymał Nagrodę Literacką Nike.

Proza Marcina Wichy 
sama w  sobie jest bardzo 
poetycka. „Rzeczy, których 
nie wyrzuciłem” opowia-
da o rozliczeniu z przeszło-
ścią, z matką, tożsamością, 
lękiem.

– Dlaczego reżyser de-
cyduje się na pewien utwór? 
Najczęściej podpowiada 
serce – powiedział Łukasz 
Barczyk, reżyser. – Przeczy-
tamy coś i czujemy, że z tym 
utworem rezonujemy. Tak 
było ze mną. Rezonowałem 
z  problemem poczucia od-
rzucenia przez świat i opre-
sji, lęku związanego z  po-
chodzeniem. To wszystko 
zrobiło na mnie bardzo 
mocne wrażenie, gdy prze-
czytałem tę książkę.

Na scenie występuje 
tylko troje aktorów, mimo 
że w  oryginale postaci jest 

więcej. Większość ról od-
grywa Ewa Pałuska-Szoz-
da. Był to zabieg zamie-
rzony. Zdaniem reżysera 
ułatwia to widzom zrozu-
mienie treści sztuki.

– Ponieważ w powieści 
pojawiają się postacie, któ-
re mówią tylko jedno zda-
nie, przełożenie tego na 
scenę byłoby nie tyle kłopo-
tliwe, co bardzo mało ener-
getyczne. Nie mielibyśmy 
jak z  tymi postaciami się 
zżyć. Czym innym jest lite-
ratura, a  czym innym dra-
mat sceniczny – dodał Łu-
kasz Barczyk.

Główny bohater Marcin 
jest grany przez Grzegorza 
Gromka. W „Rzeczach, któ-
rych nie wyrzuciłem” aktor 
zmierzył się z  własnym ja. 
Jednakże sam zaznacza, że 
z  jego perspektywy to nie 

forma była najważniejsza, 
ale poetyka.

– Nie robiliśmy teatru 
historycznego czy doku-
mentalnego. Na przedsta-

wieniu był sam Marcin Wi-
cha. Nie musieliśmy się do 
niego porównywać – po-
wiedział Grzegorz Gromek. 
– Skupialiśmy się na pew-

nych mechanizmach, któ-
re funkcjonują: na odrzuce-
niu, na ucieczce od swojej 
tożsamości. Te mechani-
zmy są w każdym z nas. Dla-

tego też nie trzeba było od-
wzorowywać postaci.

Inspiracja oryginałem 
jest zaskakująca i  niesza-
blonowa. Sztuka zachowa-
ła fragmentaryzm opowie-
ści, jednakże zaburzona jest 
chronologia wydarzeń, dla-
tego też warto sięgnąć rów-
nież po twórczość Wichy.

Spektakl w  Teatrze Ja-
racza miał premierę na po-
czątku grudnia 2019 roku. 
Od 18 lutego wraca po prze-
rwie. Będzie wystawiany na 
scenie kameralnej.

– Spektakl dociera do 
serc i  wzrusza. Oto nam 
chodziło. Żeby nie był ckli-
wy, ale żeby uruchamiał ser-
ce i faktycznie tak się dzieje. 
Zdarza nam się widzieć na 
widowni łzy i to dosyć czę-
sto – przyznał reżyser Łu-
kasz Barczyk.
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Obwodnica Dywity-Olsztyn na rządowej liście 100 obwodnic do realizacji!

Zielone światło dla obwodnicy Dywit i Olsztyna! 
Znakomite wieści napłynęły w sobotę 8 lutego z Ministerstwa Infrastruktury. Obwodnica Dywity-Olsztyn znalazła się na rządowej liście 100 obwodnic 
do realizacji. Tym samym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie ma zielone światło do rozpoczęcia prac dokumentacyjnych, kory-
tarzowania i prac projektowych dla tej ważnej inwestycji. 

Zadowolenia z  decy-
zji rządu i tym samym gwa-
rancji finansowych realiza-
cji północnej obwodnicy 
Olsztyna nie kryje wójt Da-
niel Zadworny, który od 
początku swojej kaden-
cji, a  więc od listopada 
2018 roku, aktywnie zabie-
gał o  wznowienie prac do-
kumentacyjnych nad ko-
rytarzowaniem północnej 
obwodnicy wraz z  moder-
nizacją DK51 na odcinku 
Olsztyn-Spręcowo. 

– Chciałbym podzię-
kować ministrowi Andrze-
jowi Adamczykowi, który 
ogłaszał program „100 ob-
wodnic” 8 lutego, a  także 
za przychylność i  zauwa-
żenie naszych problemów 
komunikacyjnych Toma-
szowi Żuchowskiemu i Jac-
kowi Grydze, dyrektoro-
wi i  zastępcy Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych 
i  Autostrad w  Warszawie. 
Z  dyrektorem Grygą mia-
łem przyjemność się spo-
tkać w  grudniu 2019 roku, 
gdy głośno było w  ogól-
nopolskich mediach o  za-
mknięciu zjazdu z  DK51 
do Osiedla Royal i  Strefy 
Przedsiębiorczości. 

Podziękowania nale-
żą się też Jerzemu Szmi-
towi, który będąc wice-
ministrem infrastruktury 
zapoczątkował pozytyw-
ne działania wokół DK51, 
czego przykładem była bu-
dowa ścieżki pieszo-rowe-
rowej z  Dywit do cmenta-
rza w  Kieźlinach, a  także 
Mirosławowi Nicewiczo-
wi, dyrektorowi GDDKiA 
w Olsztynie. 

Sukces jednak nie wyko-
nał się sam, wymagał wie-
lu zabiegów, codziennej, 
żmudnej pracy, aktywności, 
spotkań, pism czy telefonów.

Dlatego warto przedsta-
wić krótkie zestawienie naj-
ważniejszych działań po-
dejmowanych przez wójta 
Daniela Zadwornego przy 
merytorycznym wsparciu 
pracowników UG Dywity.

Kalendarium działań 
w sprawie północnej obwod-
nicy i modernizacji DK 51:

• Dnia 1 grudnia 2018 ro-
ku wójt gminy Dywity wy-
stąpił do prezydenta mia-

sta Olsztyna oraz dyrektora 
Oddziału Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i  Au-
tostrad w  Olsztynie z  pro-
pozycją rozpoczęcia prac 
planistyczno-koncepcyj-
nych i  projektowych zwią-
zanych z  korytarzowaniem 
przebiegu północnej ob-
wodnicy Olsztyna wraz 
z modernizacją DK51 na od-
cinku Olsztyn-Spręcowo. 
Wskazał potrzebę rozwią-
zania uwzględniającego za-
równo modernizację DK51 
na odcinku Olsztyn-Spręco-
wo (wraz z  budową ronda 
na skrzyżowaniu z  ul. Wa-
dąską, przebudową odcinka 
leśnego DK51, parkingiem 
Park&Ride przy cmentarzu 
komunalnym w  Dywitach, 
„wyprostowaniem” DK51 
przy GOK Dywity), jak 
i  rozpoczęcie nowych prac 
związanych z  korytarzo-
waniem przebiegu północ-
nej obwodnicy Olsztyna. 
Jednocześnie zadeklarował 
chęć aktywnego uczestni-
czenia gminy Dywity we 
wszelkich pracach zmierza-
jących do rozwiązania ist-
niejących problemów na 
drodze DK 51, jak i dla roz-
poczęcia nowych prac kory-
tarzowania przebiegu pół-
nocnej obwodnicy.

• W  odpowiedzi na 
wskazane powyżej pismo 
GDDKiA Oddział w  Olsz-
tynie zakomunikowała pi-
smem z  28 stycznia 2019 
roku, iż 3 lata temu wraz 
z  prezydentem Olsztyna 
podjęła działania w  kierun-
ku rozpoczęcia prac projek-
towych dla budowy północ-
nej obwodnicy Olsztyna. 28 
października 2015 roku zo-
stało zawarte porozumie-
nie pomiędzy olsztyńskim 
oddziałem GDDKiA a  pre-
zydentem Olsztyna, w myśl 
którego strona samorządo-
wa zobowiązała się do przy-

gotowania we własnym 
zakresie studium technicz-
no-ekonomiczno-środowi-
skowego wraz z materiałami 
do decyzji środowiskowych 
dla północnej obwodnicy 
Olsztyna. Do dziś porozu-
mienie to obowiązuje.

• Z  kolei prezydent 
Olsztyna pismem z  dnia 
15.02.2019 r., podzielając 
zdanie wójta gminy Dywity 
i  aprobatę dla rozpoczęcia 
prac nad obwodnicą pół-
nocną Olsztyna, jednocze-
śnie określił, że koszt spo-
rządzenia dokumentacji 
przekracza możliwości fi-
nansowe gminy Olsztyn.

• Dnia 14 kwietnia 2019 
roku wójt Zadworny wy-
stosował oficjalne pismo do 
prezydenta Olsztyna wy-
rażając zaniepokojenie, że 
prace nad przygotowaniem 
studium techniczno-ekono-
miczno-środowiskowego 
wraz z materiałami do decy-
zji środowiskowej dla pół-
nocnej obwodnicy Olsztyna 
nie zostały jeszcze podjęte. 
Przedstawił swoje stanowi-
sko, iż uruchomienie prac 
projektowych jest możliwe 
już dziś przy zaangażowa-
niu finansowym jednostek 
samorządu terytorialne-
go najbardziej zaintereso-
wanych w  sprawie: miasta 
Olsztyn, północnych gmin 
powiatu olsztyńskiego, sta-
rosty olsztyńskiego oraz 
marszałka województwa 
warmińsko-mazurskiego.

• W  połowie 2019 ro-
ku prezydent Olsztyna 
spotkał się z  marszałkiem 
województwa w  sprawie 
północnej obwodnicy. Zde-
cydował też o  wygospo-
darowaniu kwoty około 2 
mln zł w  budżecie Olszty-
na na powstanie dokumen-
tacji projektowej – kory-
tarzowania, które miałoby 
wskazać możliwy przebieg 

wariantów obwodnicy pół-
nocnej. Docenione zostały 
również starania gminy Dy-
wity i aktywne zaangażowa-
nie się w sprawę obwodnicy.

• Dnia 28 czerwca 2019 
r. na zaproszenie prezy-
denta Olsztyna w  Urzę-
dzie Miasta Olsztyna odby-
ło się spotkanie w  sprawie 
współpracy Urzędu Miasta 
Olsztyna i sąsiednich gmin, 
w tym gminy Dywity, przy 
realizacji zadania polegają-
cego na przygotowaniu do-
kumentacji projektowej dla 
północnej obwodnicy Olsz-
tyna. Na spotkaniu przed-
stawiony został harmono-
gram działań i  rozpisania 
przetargu.

• Niestety pismem 
z  dnia 30.08.2019 r. nastą-
pił zwrot sytuacji i  prezy-
dent Olsztyna poinformo-
wał, iż w  celu zapewnienia 
płynności finansowej bu-
dżetu miasta niezbędna sta-
ła się rezygnacja i zawiesze-
nie realizacji zadania.

• W  dniu 02.10.2019 r. 
wójt Zadworny zwrócił się 
z pismem do GDDKiA o za-
bezpieczenie w  budżecie na 
rok 2020 środków na pra-
ce koncepcyjne i  studial-
ne związane z korytarzowa-
niem przebiegu północnej 
obwodnicy.

• Jednocześnie pismem 
z  dnia 29.10.2019 r. wójt 
zwrócił się do prezyden-
ta Olsztyna o  wznowie-
nie prac i podjęcie rozmów 
z  zainteresowanymi sa-
morządami. Zadeklarował 
chęć aktywnego uczestnic-
twa gminy Dywity w  pro-
cesie przygotowania prac 

projektowych, w  tym par-
tycypację finansową.

• Pismem z  dnia 
22.11.2019 r. prezydent 
miasta Olsztyn podtrzy-
mał swoje stanowisko o za-
wieszeniu prac nad przy-
gotowaniem studium 
techniczno-ekonomicz-
no-środowiskowego wraz 
z  materiałami do decyzji 
środowiskowej dla północ-
nej obwodnicy Olsztyna.

• Olsztyński oddział 
GDDKiA w  piśmie z  dnia 
08.11.2019 r. wskazał, że 
nie dysponuje środkami fi-
nansowymi pozwalający-
mi na rozpoczęcie prac 
projektowych.

• Dnia 6 grudnia 2019 
roku wójt Zadworny spo-
tkał się w Warszawie z Jac-
kiem Grygą, zastępcą Ge-
neralnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i  Autostrad 
w Warszawie. Rozmawiano 
o  rozwiązaniach komuni-
kacyjnych dla Dywit m.in. 
o  budowie północnej ob-
wodnicy połączonej z  mo-
dernizacją DK51 i  jej „wy-
prostowaniu” przy GOK 
Dywity, ale także o proble-
mach mieszkańców Osie-
dla Royal i przedsiębiorców 
z Gminnej Strefy Przedsię-
biorczości po zamknięciu 
zjazdu z DK51. Klimat roz-
mowy był dobry, przedsta-
wiciele GDDKiA zadekla-
rowali, że po dokładnym 
rozpoznaniu wszystkich 
możliwości i  spotkaniu 
z  dyrekcją olsztyńskiego 
oddziału GDDKiA zapro-
ponują pewne rozwią-
zania komunikacyjnych 
problemów.

• Wobec rozpoczętego 
w 2020 roku przez GDDKiA 
Generalnego Pomiaru Ru-
chu dnia 4 lutego 2020 roku 
wójt zwrócił się do GDDKiA 
w  Olsztynie z  zapytaniem, 
czy w  miejscowości Dywi-
ty lub w innych miejscowo-
ściach z terenu gminy Dywi-
ty w ciągu drogi krajowej nr 
51 zostały lub zostaną wy-
znaczone punkty pomiaro-
we GPR 2020. Takie pytanie 
wójt uznał za zasadne, tym 
bardziej wobec dużych roz-
bieżności w  wynikach po-
miarów natężenia ruchu wy-
konanych w 2015 roku przez 
GDDKiA oraz w  2016 roku 
przez gminę Dywity. Biorąc 
pod uwagę fakt, że zebra-
ne w  GPR 2020 informacje 
zostaną wykorzystane przy 
podejmowaniu decyzji do-
tyczących m.in. budowy no-
wych dróg i utrzymania sieci 
drogowej w  jak najlepszym 
stanie, wyznaczenie punk-
tu pomiaru ruchu w  Dy-
witach jest w  opinii władz 
gminy Dywity koniecz-
nym elementem dla plano-
wania i  realizacji inwestycji 
budowy północnej obwod-
nicy Olsztyna wraz z  mo-
dernizacją DK51 na odcinku 
Olsztyn-Spręcowo.

• Dnia 8 lutego mini-
ster infrastruktury Andrzej 
Adamczyk ogłasza listę ob-
wodnic zakwalifikowa-
nych do realizacji w  pro-
gramie rządowym budowy 
„100 obwodnic”. Na pierw-
szym miejscu obwodnic 
do realizacji w  wojewódz-
twie warmińsko-mazur-
skim jest budowa obwodni-
cy Dywity-Olsztyn. 

Obwodnica Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu DK51
Stan prac przygotowawczych: 

Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze. 
Planowana data ogłoszenia przetargu: 

III kw. 2025 r.
Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Olsztyna wraz z obejściem miejscowości Dywity 
jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 51. 
Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komuni-
kacyjnego i zwiększenie przepustowości w Olsztynie i Dywitach. Inwestycja poprawi również 
warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Będzie stano-
wiła również dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspreso-
wej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16. Dzięki inwestycji całość ruchu daleko-

bieżnego i tranzytowego będzie mogła zostać wyprowadzona z miasta Olsztyna.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia 

mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
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W Olsztynie brakuję rąk 
do pracy
Poziom bezrobocia w stolicy regionu jest bardzo niski. Pracodawcy mają kłopoty ze znalezieniem chętnych do pracy.

Na koniec 2019 roku 
minimalnie wzrosło bezro-
bocie. Z wyliczeń minister-
stwa pracy wynika, że sto-
pa bezrobocia wyniosła 5,2 
proc. To oznacza minimal-
ne pogorszenie sytuacji na 
rynku pracy. W  listopadzie 
bezrobocie utrzymywało 
się na poziomie 5,1 proc. 
Według danych z  urzędów 
pracy, liczba bezrobotnych 
wyniosła 867,2 tys. osób na 
koniec grudnia 2019. Naj-
niższa stopa bezrobocia (na 
poziomie 2,8 proc.) utrzy-
muje się w  województwie 
wielkopolskim, a  najwyż-
sza w  województwie war-
mińsko-mazurskim (8,6 
proc.). 

– Jeżeli chodzi o poziom 
bezrobocia w samym Olsz-
tynie to wynosi on 2,7 proc. 
– mówi Jolanta Filipek, 
wicedyrektor Miejskiego 
Urzędu Pracy w  Olsztynie. 
– W  praktyce oznacza to, 
że brakuje rąk do pracy na 
lokalnym rynku. Mamy do 
czynienia m.in. z dużą rota-
cją, osoby często zmieniają 
pracę chcąc poprawić swo-
je warunki bytowe.

Problemy ze znalezie-
niem pracowników

Odczuwalny jest m.in. 
brak wykwalifikowanej ka-
dry, szczególnie w  branży 
mechanicznej, gastrono-
mii, budownictwie. 

– Wiele osób zmie-
nia też miejsce zamieszka-
nia przeprowadzając się do 
innych regionów Polski, 
bardziej rozwiniętych go-
spodarczo – mówi wicedy-
rektor Filipek.

Na pewno chętnych do 
podjęcia pracy na lokalnym 
rynku nie przekonują ni-
skie wynagrodzenia odbie-
gające od średniej krajowej. 
Z drugiej strony, jak twier-
dzą pracodawcy, nie mo-
gą oni płacić zbyt wysokich 
pensji, bo sami funkcjonują 
na granicy opłacalności.

Chętnych do pracy bra-
kuje, mimo, że wciąż po-

wstają nowe miejsca pracy. 
Tak jest m.in. z uruchomie-
niem pod Olsztynkiem od-
działu międzynarodowe-
go wysyłkowego koncernu 
odzieżowego. Zatrudnio-
nych w  nim jest około 550 
osób, docelowo ma ich być 
2 tys. Sprawa zatrudnienia 
odpowiedniej liczby pra-
cowników to jeden z  naj-
większych problemów tego 
koncernu. 

– W  regionie, w  któ-
rym występuje największy 
poziom bezrobocia w  kra-
ju, jest problem ze znalezie-
niem pracowników – mówi 
jeden z pracowników wyż-
szego szczebla w olsztynec-
kim magazynie.

Koncern robi co mo-
że, by ściągnąć chętnych 
do pracy. Oferuje darmo-
wy dowóz, kusi też różnego 
rodzaju bonifikatami, a na-
wet zapewnieniem miej-
sca w przedszkolu dla dzie-
ci pracowników.

Podwyżki 
w dyskontach

Dyskonty chcą zatrzy-
mać już zatrudnione osoby. 
Oferują im podwyżki płac. 
W  jednej z  takich sieci za-
trudnieni pracownicy skle-
pów mają zarabiać od 3,4 

tys. zł brutto (czyli 2484 zł 
na rękę) do 4,1 tys. zł (czyli 
3013 zł na rękę). Stawki ma-
ją wzrosną po roku pracy – 
pracownik z  takim stażem 
otrzyma od 3,5 tys. zł brut-
to do 4350 zł brutto. Kasjer 
na rękę otrzyma maksymal-
nie 3150 zł. W innej sieci, na 
pełnym etacie sprzedawcy-
-kasjera nowi pracownicy 
zarobią (w zależności od lo-
kalizacji) od 3050 zł do 3200 
zł brutto. W  to wynagro-
dzenie wlicza się także na-
groda za obecność w pracy.

Ze znalezie-
niem pracy nie 
mają proble-
mu absolwen-
ci Uniwersytetu 
Warmińsko-Ma-
zurskiego. Ale co 
z tego, jeżeli sła-
bo zarabiają. 

Do śledzenia zawo-
dowych losów absolwen-
tów wyższych uczelni służy 
przygotowany przez Mini-
sterstwo Nauki i  Szkolnic-
twa Wyższego Ogólnopol-
ski System Monitorowania 
Ekonomicznych Losów 

Absolwentów Szkół Wyż-
szych ELA. Do tej pory 
ELA przeanalizowała sy-
tuacje aż 1,5 mln absol-
wentów szkół wyższych 
na rynku pracy. Pod lu-
pę wzięci zostali m.in. ab-
solwenci Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego.

Praca jest,
ale płaca słaba

Najnowsze dane dotyczą 
osób kończących uczelnię 
w  2017 roku, a  więc obec-
nych na rynku pracy od 3 
lat. Badanie objęło 3349 ab-
solwentów 100 kierunków 
studiów I stopnia oraz 2258 
absolwentów 61 kierunków 
studiów II stopnia.

Okazuje się, że ponad 40 
proc. absolwentów UWM 
studiów I stopnia pracuje na 
etacie w ciągu 3 lat od uzy-
skania dyplomu. W  przy-
padku absolwentów stu-

diów II stopnia wskaźnik 
sięga 70 proc.

Ponad 15 proc. łączy 
pracę z  dalszymi studia-
mi, 42,4 proc. uczy się da-
lej. Jednak badania pokazu-
ją, że znalezienie pracy to 
jedna sprawa, druga to wy-
sokość pensji otrzymywa-
nej za nią. Ta jest bardzo ni-
ska. Przebadani absolwenci 
zarabiają średnio 2,3 tys. zł 
brutto. Bezrobotnych jest 
ponad 5 proc.

W  przypadku absol-
wentów studiów II stopnia 
– 70 proc. badanych pracuje 
na etacie. W tym przypadku 
wysokość pensji też nie po-
wala na kolana. 

– Jeśli mają doświad-
czenie zawodowe, zarabiają 
średnio 3 tys. zł brutto. Jeśli 
nie – ich pensja wynosi ok. 
1 tys. zł mniej. W  tej gru-
pie badanych już 38 proc. 
pracowało, zanim uzyskało 

dyplom – wynika z  rapor-
tu o  absolwentach UWM 
na rynku pracy. Warto więc 
zdobywać doświadczenie 
zawodowe jeszcze w  trak-
cie studiów – komentuje 
prof. Jerzy Przyborowski, 
prorektor ds. kształcenia 
i studentów.

Cechy dobre-
go pracownika 

Badania pokazały też, 
czego oczekują od absolwen-
tów pracodawcy i jakie cechy 
szczególnie cenią u  poten-
cjalnych pracowników. De-
cydująca przy podjęciu pracy 
okazuje się rozmowa kwalifi-
kacyjna. To kryterium jako 
najważniejsze wskazało po-
nad 28 proc. ankietowanych. 
Na drugim miejscu dopiero 
znalazł się ukończony kieru-
nek studiów – około 23 proc. 
odpowiedzi, a  na trzecim – 
ukończone przez absolwen-
ta szkolenia, kursy bądź od-
byty wolontariat. Zdaniem 
ankietowanych najmniej-
sze znaczenie mają: tematy-
ka pracy dyplomowej, ocena 
na dyplomie oraz posiadane 
referencje.

Wyniki badań po-
twierdzają komen-
tarze studentów. 

– Na pewno dyplom 
UWM otwiera w  wielu 
przypadkach drzwi do zna-
lezienia pracy. Niestety, to 
marne pocieszenie, bo pła-
ca nie jest wprost propor-
cjonalna do posiadanej 
wiedzy nabytej w  trakcie 
studiów – mówi Krzysz-
tof, który pracuje w branży 
spożywczej.

Krzysztof Szymański
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Płacimy, 
a miejsca nie 
mamy
Co jakiś czas słyszymy, że w Olsztynie brakuje miejsc do parkowania i dla-
tego trzeba podnieść opłaty. Nie tu jednak jest pies pogrzebany. To sytuacji 
nie zmieni. 

Moim zdaniem przy-
czyna tkwi między inny-
mi w tym, że sklepy, szpita-
le i  przychodnie ogradzają 
teren i  pobierają opłaty za 
postawienie samochodu. 
Utrudnia to życie kierow-
com, ale daje dodatkowy 
zarobek obsługującym fir-
mom i  właścicielom tere-
nu. Druga przyczyna to to 
co jest coraz modniejsze, 
ogradzanie przez niektó-
re lokatorskie społeczności 
wjazdu na uliczki między 
blokami. Bez pilota do szla-
banu nie wjedziesz. Ostat-
nio byłem na osiedlu przy 
ulicy Wyszyńskiego. Mnó-
stwo bloków i kilka uliczek. 
Miejsc na postawienie au-
ta sporo. Zatrzymałem się 
i  szukam adresata. Pytam 
jednego lokatora, a  on do 
mnie: „lepiej nich pan wyje-
dzie, bo jak zamkną bramę, 
to pan długo będzie szukał 
sposobu na jej otwarcie”.

A co będzie, jak władze 
miasta postawią szlabany 
przed wjazdem do aglome-
racji? Wszyscy będą krzy-
czeć, że to bezprawie, ale 
przecież wolność Tomku 
w swoim domku. Toć to ich 
własność, czyli mieszkań-
ców a władza miejska to ich 
przedstawiciele. Może to 
głupie, ale trzyma się kupy 
i  co tam ludzie, ważna jest 
kasa! Kto powiedział, że 
nie można? Jeżeli lokato-
rzy bloków spółdzielni mo-
gą, to samorząd miejski też 
może. 

Znam tylko jeden sklep 
w  Olsztynie, który zlikwi-
dował albo zawiesił opłaty 
za sklepowy parking. I  co? 
Z  moich obserwacji wyni-
ka, że kupujących jest co-
raz więcej, a  miejsc na po-
stawienie auta cały czas jest 
sporo. Czyli płatne parkingi 
to nie rozwiązanie, a nawet 
bym powiedział – odstra-
szanie klientów. Ludzie, co 
się dzieje? Bierzemy przy-
kład z  krajów zachodnich, 
to i weźmy stamtąd taki pro-
sty sposób. Znak drogo-
wy zakaz parkowania a pod 
spodem tabliczka z napisem 
powyżej 5, 15 itp. minut. 
Sprawa rozwiązana. Man-
daty za niestosowanie się do 
znaku są wysokie i myślę, że 
problem sam się rozwiąże. 
No, może trochę więcej pra-
cy będą mieli stróże prawa. 

W tej chwili znaków z za-
kazem jest mnóstwo, nie za-
wsze w odpowiednim miej-
scu, tak jak pod filharmonią, 
gdzie jest mnóstwo miejsca 
a postawić auta nawet na 10 
minut nie można, a przecież 
zatrzymanie się na kilka mi-
nut nie spowoduje zagroże-
nia czy utrudnienia ruchu. 
Dantejskie sceny dzieją się 
na przykład przed szpitala-
mi czy nawet pod urzędami. 
Wszędzie płatne parkingi al-
bo znak zakazu i co Kowal-
ski ma zrobić? A gdyby było 
ograniczenie postoju, to każ-
dy interesant zatrzymał by 
się na te 10 minut i za chwilę 
odjechał, bo wiedziałby, że 

dłuższy postój jest nieopła-
calny. To samo na uliczkach 
osiedlowych – jak ogrodzi-
my i zakażemy, to kierowcy 
będą jeździli w kółko szuka-
jąc miejsc. Jestem pewny, że 
za jakiś czas powstaną nowe 
tylko trochę dalej. I  nowy 
ogrodzony teren. A  jak bę-
dzie za dużo przechodniów, 

to właściciele takich minilo-
katorskich aglomeracji po-
robią bramy na kluczyk. I co 
nam zrobicie?!

Jacek Panas

Parkingi 
prywatne 
i publiczne
Przyznam się, Jacku, że nie wiem jak zacząć naszą polemikę, bo do jednego 
worka wrzuciłeś kilka różnych spraw. Zgadzam się jednak z  Tobą, że 
w Olsztynie brakuje miejsc do parkowania, zwłaszcza w centrum miasta. 
Wszyscy o tym mówią i jakoś nic w tym względzie, od wielu lat się nie zmie-
nia. Ponadto, już dawno udowodniono, że bardzo często korki tworzą się 
poprzez szukanie miejsc postojowych. 

Dlatego coraz częściej 
duże sklepy, szpitale, przy-
chodnie, a  także kina, te-
atry itp. dbając o  swoich 
klientów i widzów, chcą za-
pewnić im miejsce do chwi-
lowego pozostawienia sa-

mochodu. Niektórzy jednak 
robią sobie z  tego stałe sta-
nowiska do parkowania. 
Dokładnie to widać, nie tyl-
ko po zamknięciu sklepów, 
w  miejscach, gdzie nie ma 
parkomatów. Zwłaszcza, je-
żeli te sklepy są usytuowane 
na osiedlach. 

Nikt nie przewidział te-
go, że samochód nie bę-
dzie odwiecznym luksusem 
i  stanie się dla większości 
rodaków podstawowym 
środkiem lokomocji. Dla-
tego przy budowie osiedli 
zaprojektowano po kilka, 

czasami kilkanaście miejsc 
parkingowych przed każ-
dym blokiem. Ciekawostką 
jest fakt, że duże skupiska 
miejsc parkingowych zosta-
ły ogrodzone i  zamienione 
na płatne parkingi. Kto na 

to pozwolił? Przecież miały 
zupełne inne, niefinansowe 
przeznaczenie.

Teraz dla odmiany są 
wspólnoty mieszkanio-
we. Taki teren jest całkowi-
cie ogrodzony, dlatego nie 
dziw się, Jacku, że są szlaba-
ny czy mechaniczne zabez-
pieczenia miejsc parkin-
gowych. Właśnie dlatego, 
żeby nikt obcy tych miejsc 
nie zajmował. Zdarza się, 
że kilka z nich jest zarezer-
wowanych dla gości. Przy-
jeżdżam do kogoś w  od-
wiedziny, dzwonię, z pilota 

otwiera się szlaban i  wjeż-
dżam. Czy to jest jakiś pro-
blem? Wspólnota miesz-
kaniowa to nie tylko sama 
nieruchomość, ale także 
otaczające ją tereny. To tak, 
Jacku, jakby na Twoją po-
sesję chciał ktoś wjechać 
bez pytania i  pozwolenia. 
Od wielu lat budynki budo-
wane na nowych osiedlach 
mają nie tylko miejsca do 
parkowania na zewnątrz, 
ale także podziemne ga-
raże, przeznaczone dla 
mieszkańców. 

Ciekawy jest Twój po-
mysł na postawienie szlaba-
nu przed wjazdem do mia-
sta. Może jeszcze pobierać 
za ten wjazd opłatę? Nie-
stety to już, Jacku, było. 
W średniowieczu.

Płatność na parkingach 
przed sklepami zaczyna się 
dopiero po jednej godzi-
nie, właśnie dlatego, że są 
przeznaczone dla klientów, 
a nie dla tych, którzy zosta-
wiają przed sklepem samo-
chód i  na kilka godzin idą 
w  miasto. Nie bardzo rozu-
miem natomiast, o  co cho-
dzi w  Twoim pomyśle (jak 
piszesz, wzorowanym na 
rozwiązaniach w innych kra-
jach) ze znakiem zakazu par-
kowania i  tabliczką, że po-
wyżej 5, 10 itd. minut. Kto 
i  jak to będzie sprawdzał? 
Właśnie od tego są parko-
maty, na których jest godzi-
nowy wydruk rozpoczęcia 
postoju. W  niektórych kra-
jach, o  czym chyba, Jacku, 
zapomniałeś, obowiązuje 
całkowity zakaz wjazdu do 
centrum miasta. Samocho-
dy trzeba zostawiać na par-
kingach usytuowanych na 
obrzeżach. No, ale to ewen-
tualnie dopiero przed nami. 

Andrzej Zb. Brzozowski
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Widzowie decydują, co chcą oglądać
Arkadiusz „Jaksa” Jakszewicz pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego. Na scenie komediowej od 16 lat (Kabaret Dworski, Kabaret Bez Szans, HarcyteatrK, 
Drużyna Improwizacji ToWarmia). Od kilku lat zajmuje się wyłącznie stand-upem. Uczestnik festiwali, m.in. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, 
SZPAK, Mulatka, PAKA, Wrocek, I i II Polski Festiwal Stand-upu. Występował w II sezonach Comedy Club w Comedy Central Polska, regularnie gości na 
scenach stand-upowych w całej Polsce. Występował także dla Polonii w Anglii, Norwegii, Szwecji, Niemczech. W zeszłym roku zdobył nagrodę na festi-
walu FAMA w Świnoujściu, II miejsce na festiwalu Śmiechu i Humoru w Zielonej Górze i III miejsce na Łódź Challange Stand-up.

Swoją przygodę ze sce-
ną zaczynałeś w kabarecie. 
Lepiej się czujesz w roli es-
tradowego samotnika?

W  kabarecie czę-
sto występowałem w  ro-
li prowadzącego, robiłem 
wprowadzenie do skeczy 
i zajmowałem się także ko-
mediową konferansjerką. 
Forma indywidualnej pre-
zentacji cały czas się prze-
wijała i  lubiłem to. Jako 
dziecko, wkradałem się au-
torskim sposobem na bile-
towane Lidzbarskie Wie-
czory Humoru i  Satyry. 
Tam lubiłem oglądać ka-
barety, ale największe wra-
żenie robili na mnie jed-
nak soliści: Artur Andrus, 
Piotr Bałtroczyk, Andrzej 
Poniedzielski czy Steffen 
Möller. Wydaje mi się też, 
że poziom trudności gra-
nia w  pojedynkę jest wyż-
szy. Nie ma kostiumów, ga-
dżetów, współtowarzyszy 
i  tej przysłowiowej czwar-
tej ściany, za którą można 
się schować. 

Chyba łatwiej jest 
przejść z  kabaretu do 
stand-upu, niż odwrotnie?

Nie zauważyłem, żeby 
ktoś ze stand-uperów zaczął 
robić kabaret. Są osoby, któ-
re zaczynały w  stand-upie 
i  potem zajęły się produk-
cją etiud filmowych, takie 
bardziej skeczowe rzeczy, 
ale na pewno nie na scenie, 
w formie kabaretowej. Nie-
którzy stand-uperzy odnaj-
dują się także w różnego ro-
dzaju grupach improwizacji 
komediowej. Sporadycznie 
bawiłem się też w  impro, 
ale bez dłuższego romansu.

Czym różni się stand-
-up od klasycznego ka-
baretowego recitalu typu 
One Man Show?

Teatr Jednego Aktora 
i  stand-up trochę się zazę-
bia. Soliści kabaretowi jed-
nak nie mają aż takiego kon-
taktu z  publicznością, nie 
zagadują widzów, nie dopy-
tują się o różne rzeczy, kur-
czowo trzymają się zapla-

nowanego tekstu, nie jest 
to naturalne mówienie. Wi-
downia kabaretowa też ra-
czej nie odzywa się w trak-
cie występów. Stand-up nie 
polega jednak tylko na roz-
mowach z  publicznością, 
to jest jeden z  elementów. 
Można z  niego korzystać 
lub nie. W przypadku kaba-
retu, soliści oprócz mono-
logu, wykonują też czasami 
jakieś piosenki, robią prze-
bieranki, wykorzystują re-
kwizyty. Stand-up general-
nie z tego nie korzysta. 

Stand-uperzy nazywa-
ją siebie komikami. Czy 
rozśmieszanie ludzi to je-
dyne zadanie na scenie?

Komik to jest takie bar-
dziej ogólne sformułowa-
nie. To osoba, która zajmu-
je się komedią. W szerokim 
znaczeniu tego słowa. Bo 
można być komikiem i pro-
wadzić np. program tele-
wizyjny w  sposób kome-
diowy. Kabareciarze też 
są komikami, chociaż fak-
tycznie, to stand-uperzy 
zaczęli częściej używać te-
go sformułowania i  z  cza-
sem stało się tożsame ze 
słowem „stand-uper”, które 
dla mnie brzmi tak trochę 
dziwacznie. Wolę być ko-
mikiem. Rozśmieszanie, to 
nie jest jedyne zadanie, ale 

główne. O  tym należy pa-
miętać. Można powiedzieć 
coś z  przekazem, ale musi 
być też śmiesznie. Chociaż 
trochę.

Kabaret tak jakby sta-
nął trochę w miejscu, ma-
ło tam nowych twarzy, na-
tomiast stand-up rozwija 
się doskonale?

Patrząc na ilość grup 
kabaretowych i ich widzów 
w  Polsce a  innych krajach, 
można powiedzieć, że ka-
baret ma się bardzo do-
brze. Patrząc na lata po-
przednie, faktycznie chyba 
jest trochę gorzej. Mówi 
się, że ostatnio ściera się ze 
stand-upem, ale nie chodzi 
tu o żadną rywalizację. Wi-
dzowie decydują, co chcą 
oglądać. Zdarza się, że wie-
le osób, które po raz pierw-
szy wybrały się na imprezę 
komediową, poszły właśnie 
na stand-up, nie oglądając 
wcześniej występów ka-
baretowych. Liczba fanów 
stand-upu w  Polsce ca-
ły czas rośnie. Widać to po 
ilości sprzedawanych bile-
tów, czy odtworzeń filmów 
w  Internecie. A  to jest do-
piero początek.

Co jest takiego w stand-
-upie, że zapełnia publicz-
nością coraz większe sale?

Jest parę nazwisk w Pol-
sce, które nawet solowo za-
pełnią publicznością naj-
większe sale w  Polsce. Tak 
jak np. Rafał Pacześ kato-
wicki Spodek. Ja po zdo-
byciu III miejsca na Łódź 
Challange Stand-up miałem 
okazję zagrać dla 12 tysięcy 
ludzi w Atlas Arenie w Ło-
dzi. To było niesamowite 
przeżycie, ale równie waż-
ne są dla mnie grania dla 20 
osób. Stand-up jest formą 
komedii bardzo bliskiej lu-
dziom. Opowiadamy róż-
ne rzeczy z życia i publicz-
ność często utożsamia się 
z  tymi historiami. Czasa-

mi są to bardzo osobiste 
przeżycia i  widzowie mu-
szą sobie pewne rzeczy wy-
obrażać. W  kabarecie, dla 
odmiany, jest przedstawia-
na jakaś scenka, która ob-
razuje sytuacje, które mo-
gły się wydarzyć, albo nie. 
Są to jednak formy parate-
atralne. W stand-upie każdy 
widzi taką opowieść w swo-
jej głowie i wymaga to pew-
nej wyobraźni.

Jak duży jest margines 
improwizacji w stand-upie?

To zależy. Komicy są 
różni. Jedni wyjdą i  po-
trafią przez kilkadziesiąt 
minut rozmawiać z  pu-
blicznością. I  to jest czy-
sta improwizacja. Są tacy, 
którzy w ogóle nie rozma-
wiają z widzami, mają roz-
pisane teksty i rzadko wy-
chodzą poza te ramy. To 
jest bardzo indywidualne 
podejście. Czasami zda-
rzają się takie wieczory 
stand-upu improwizowa-
nego. Dostajemy wtedy 
hasła od ludzi lub wcze-
śniej przygotowane przez 
komików i  wtedy wszyst-
ko wymyśla się na miejscu. 
Są to jednak zaplanowane 
formy zabawy.

Czy używanie wul-
garyzmów na sce-
nie jest w  stand-upie 
obowiązkowe?

Obowiązku nie ma. Są 
komicy, którzy nie używają 
wulgaryzmów lub je moc-
no ograniczają. Opowiada-
my pewne historie w  spo-
sób bardzo bezpośredni, 
tak jakbyśmy byli na im-
prezie w gronie znajomych. 
Jak ktoś przeklina na siłę, to 
od razu jest to rażące i pu-
bliczność reaguje negatyw-
nie. Przekleństwa nie mu-
szą się pojawiać, ale jednak 
podbijają ton wypowiedzi 
i wzmacniają przekaz. Cza-
sami ich duża częstotliwość 
jest też wynikiem stresu.

Na koniec popro-
szę o  anegdotę z  Twoim 
udziałem.

Graliśmy kiedyś w takiej 
małej miejscowości koło Pi-
sza. Jedna z  dziewczyn na 
widowni poczuła się na ty-
le swobodnie (wspomagana 
chyba trochę przez alkohol), 
że podczas występów kole-
gów komików, kiedy stałem 
z tyłu sali, stanęła za mną i za-
częła mnie podszczypywać. 
Musiałem uciec i  na końcu 
imprezy, myśląc, że już jej 
nie ma, pożegnałem publicz-
ność, aż tu raptem rozsunę-
ła się kotara i wyskoczyła ta 
moja fanka z  okrzykiem, że 
teraz ona tu będzie dla mnie 
śpiewać. Oddałem jej mikro-
fon i... wyłączyłem dźwięk. 

Andrzej Zb. Brzozowski 
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Warmia i Mazury
Horyzont 2030

Radni sejmiku województwa uchwalili dokument „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Prace nad aktualizacją 
strategii trwały prawie dwa lata, a wzięło w nich udział ponad tysiąc osób, reprezentujących różne środowiska, instytucje, aktywności, doświadczenia 
i poglądy. W procesie konsultacji mógł wziąć udział każdy mieszkaniec regionu, bezpośrednio i on-line. 

– To nie jest zwykły do-
kument – podkreśla mar-
szałek Gustaw Marek Brze-
zin. – To generalny plan 
władz samorządu regionu 
w procesie zarządzania wo-
jewództwem. Jest punktem 
odniesienia dla innych do-
kumentów operacyjnych, 
koniecznych do zdobywa-
nia funduszy unijnych, któ-
re są niezbędne do rozwo-
ju wszystkich miast i  wsi 
na Warmii i  Mazurach. To 
też narzędzie komunikowa-
nia się i partnerskiej współ-
pracy ze społeczeństwem 
regionu.

Gospodarka 
i społeczeństwo

Historia tego dokumen-
tu sięga roku 2000, kiedy to 
radni przyjęli jego pierw-
szą wersję w jednogłośnym 
głosowaniu. Strategia obej-
mowała wówczas obszary: 
przedsiębiorczości, eduka-
cji, infrastruktury technicz-
nej, restrukturyzacji ob-
szarów wiejskich, rozwoju 
turystyki, atrakcyjności za-
mieszkania, środowiska 
przyrodniczego, dziedzic-
twa i  kultury. Jednak wraz 
ze zmianami w  otocze-
niu priorytety wojewódz-
twa również ewoluowały. 
Kolejne odsłony strategii 
przygotowywały region do 
nowych wyzwań. Strate-
gia zaktualizowana w  2005 
roku odnosiła się w  du-
żej mierze do przyszłego 
członkostwa Polski w  Unii 
Europejskiej. Region ob-
rał kierunek modernizacji 
gospodarczej i  społecznej. 
Drugą aktualizację zakoń-
czono w  2013 roku m.in. 
identyfikacją specjaliza-
cji gospodarczych z  poten-
cjałem do inteligentnego 
rozwoju oraz wskazaniem 
obszarów strategicznej in-
terwencji. Obecnie, po 7 
latach, region stawia przed 
sobą kolejne cele i  wyzwa-
nia. W oparciu o prace rady 

programowej, ekspertów 
i  specjalistów oraz liczne 
konsultacje społeczne, zak-
tualizowano strategię.

– Mając świadomość 
jej znaczenia i  konsekwen-
cji, w proces aktualizacji za-
angażowani byli przedsta-
wiciele różnych środowisk 
i instytucji, samorządów lo-
kalnych, świata nauki, biz-
nesu, organizacji pozarzą-
dowych, jak również inni 
zainteresowani tematyką 
rozwoju województwa – 
dodaje marszałek Brzezin. 
– Oczywiście także rad-
ni sejmiku województwa 
ze wszystkich opcji. Każdy 
chętny miał szansę i  moż-
liwość zgłoszenia swoich 
uwag, przemyśleń czy pro-
pozycji. Liczymy, że dzięki 
temu nowy plan działania 
wpłynie na aktywizację po-
tencjałów naszego regionu 
i  pozwoli wszystkim lepiej 
przygotować się na nadcho-
dzące wyzwania społeczne 
i gospodarcze. 

Doświadczenia
i wyzwania

Co nowego wnosi uaktu-
alniony dokument? Horyzont 
czasowy strategii uległ wydłu-
żeniu do 2030 roku. Daje roz-
winięcie i pewną modyfikację 

dotychczasowego podejścia 
do procesów rozwoju, jest 
odpowiedzią na nowe wy-
zwania i zmieniające się oto-
czenie województwa. Uległ 
zmianie zarówno kontekst in-
stytucjonalny, jak i  społecz-
no-gospodarczy. Zakłada się, 
że głównym narzędziem re-
alizacji założeń dokumen-
tu będą środki pochodzące 
z  nowej perspektywy finan-
sowej UE na lata 2021-2027. 
Strategia uwzględnia więc 
dotychczasowe doświadcze-
nia regionu, osiągnięte ce-
le, wiedzę ekspercką, wyniki 
badań, wnioski i rekomenda-
cje sformułowane w  konsul-
tacjach społecznych. Liczne 
debaty z  udziałem przedsta-
wicieli kluczowych środo-
wisk i instytucji regionalnych 

oraz młodzieży potwierdziły 
potrzebę weryfikacji przyję-
tych celów. 

– W  latach 2013-2019 
w regionie zaszło wiele po-
zytywnych zmian obrazu-
jących realizację dotych-
czasowej strategii rozwoju 
– mówi marszałek Gustaw 
Marek Brzezin. – Za suk-
ces można uznać wykonane 
już inwestycje ograniczają-
ce peryferyjność położenia 
Warmii i  Mazur. Dlatego 
obecnie w  centrum strate-
gii stawiany jest mieszka-
niec regionu. 

Młodzież i seniorzy
Eksperci wskazują, że 

na regionalnym rynku pra-
cy notujemy deficyt ka-
dry, i  tej podstawowej, 

i  specjalistycznej, z  zakre-
su inżynierii czy cyfryzacji. 
Warunkiem dalszego roz-
woju regionu jest dobrze 
wykształcona i  przygoto-

wana do pracy młodzież, 
która zechce tu pozostać, 
rozwijać się, zakładać ro-
dziny. Innym wyzwaniem, 
wspólnym dla wielu regio-
nów Unii Europejskiej, jest 
proces starzenia się spo-
łeczeństw. Szacuje się, że 
wkrótce 20 proc. mieszkań-
ców będą stanowić osoby 
w wieku poprodukcyjnym. 

– Czekają nas zupełnie 
nowe wyzwania, z  jakimi 
nie mieliśmy dotąd do czy-
nienia – mówi marszałek. 
– Mamy jednak zaradnych 
i przedsiębiorczych miesz-
kańców, dlatego Warmia 
i  Mazury 2030 to region 
nowych inwestycji, boga-
ty w  zaplecze badawczo-
-rozwojowe, cieszący się 
nadal wyjątkowym środo-

wiskiem i dbający o swoją 
tożsamość i  integralność. 
Region zamieszkany przez 
coraz lepiej wykształco-
nych mieszkańców, przy-
ciągający studentów 
i  naukowców. Słynący 
z żywności wysokiej jako-
ści oraz branż powiąza-
nych z  drewnem, meblar-
stwem i  ekonomią wody, 
a  jednocześnie przyjazny 
nowym pomysłom. War-
mia i Mazury 2030 to miej-
sce, w którym warto żyć.

Konkurencyjność 
i specjalizacja 

Odpowiedź na pro-
cesy demograficzne i  mi-
gracyjne, nacisk na inteli-
gentną konkurencyjność 
i  specjalizację cyfryzację 
i  szeroko pojęte kompe-
tencje oraz wyeksponowa-
nie działań pozwalających 
zachować spójność oraz 
komplementarność inter-
wencji rządu i  samorządu 
na obszarze województwa 
a  także prognoza wydat-
ków inwestycyjnych do 
roku 2030 to tylko niektó-
re elementy nowej strate-
gii. Perspektywa wydaje 
się dziś odległa, ale warto 
włączyć się w proces jej re-
alizacji. Warto stawiać so-
bie cele – rozwój regionu, 
dobra jakość środowiska, 
lepsza przyszłość miesz-
kańców, osobiste szczęście 
i satysfakcja.

- Nad tym dokumentem pracował sztab ludzi – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin

Realizowane inwestycje otwierają region na świat

Radni sejmiku województwa uchwalili najważniejszy dokument dla przyszłości regionu
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Spacer po mieście Kalinina
Dawny Królewiec, główny ośrodek Prus, obecnie Kaliningrad, będący na peryferiach Federacji Rosyjskiej to miasto naznaczone przez czas. W swojej bo-
gatej historii znajdował się pod wpływem Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszy czy Związku Radzieckiego. Powoli jego rola malała. Jednakże dzisiejszy 
Kaliningrad ma sporo do zaoferowania także turystom, a możliwość wjazdu tam bez wizy z łatwością pozwala zaplanować wyjazd.

Królewiec został za-
łożony w  1255 roku przez 
Krzyżaków. Rycerze zakon-
ni prowadzili swoje krucja-
ty z  Mazowsza w  kierunku 
północnym, tam gdzie żyły 
plemiona pruskie. Sukce-
sywnie zdobywali nowe zie-
mie, aż w końcu zajęli teren 
pruskiej osady Tuwangste. 

W  tej wyprawie udział 
brał król Czech Przemysł 
Ottokar II i to na jego cześć 
nazwano miasto. Do dzi-
siaj jego posąg zdobi Bramę 
Królewską.

Rok później Krzyżacy 
wybudowali zamek, któ-
ry w  miarę, jak miasto sta-
wało się coraz ważniejszym 
ośrodkiem, był wielokrot-
nie rozbudowywany. Bu-
dowla została najpierw spa-
lona przez brytyjskie naloty 
w  1944 roku, a  w  1945 ro-
ku ostatecznie zniszczona 
przez Armię Czerwoną. Ni-
gdy już nie odzyskała daw-
nej świetności. 

Po wojnie, gdy Króle-
wiec został wcielony do 
Związku Radzieckiego 
i przemianowano go na Ka-
liningrad, czyli miasto Ka-
linina, ruiny zamku zostały 
uznane przez Leonida Breż-
niewa za symbol pruskiego 
militaryzmu i  w  1968 roku 
wysadzone w powietrze.

Nie oznacza to jednak, 
że nie warto tutaj przyje-
chać. Dawny Królewiec 
przecież w  przeszłości był 
jednym z  najważniejszych 
miast w  regionie i  najważ-

niejszym w  Prusach. Może 
stracił nieco na znaczeniu, 
ale ślady dawnej chwały na-
dal tu można znaleźć.

Takim symbolem Kró-
lewca jest z pewnością kate-
dra, która zlokalizowana jest 
na wyspie Knipawa. Zosta-
ła zbudowana w  1333 roku 
w stylu gotyckim. Mimo roz-
ległych zniszczeń podczas II 
wojny światowej i  odbudo-
wy w  latach 90. XX wieku 
świątynia jest jedną z  nie-
licznych budowli w  mie-
ście, które zachowały swój 
przedwojenny styl. Pocho-
wani są w niej m.in. Albrecht 
Hohenzollern, Anna Ma-
ria i  Bogusław Radziwiłło-
wie czy Immanuel Kant. Ten 
światły filozof zresztą uro-

dził się i zmarł w Królewcu. 
Podczas swojego życia wy-
jechał z  miasta tylko raz – 
do Gołdapii. Dlatego też wy-
spę zwie się niekiedy wyspą 
Kanta.

Warto także obejrzeć 
Muzeum Oceanu Świato-
wego. Ogrom zbiorów jest 
porażający. W  dodatku wy-
stawy tematyczne są nie-
zwykle zróżnicowane. Są 
tu zbiory przyrodnicze, mi-
litarne, historyczne. Część 
z  nich używana była w  ry-
bołóstwie a  nawet kosmo-
nautyce. Na uwagę zasługu-
je zwłaszcza statek do badań 
kosmosu „Wiktor Pacajew”. 
Co ciekawe, ta jednostka 
pływająca jest nadal wyko-
rzystywana do komunikacji 

z  Międzynarodową Stacją 
Kosmiczną.

Obok niej stoi statek ba-
dawczy „Witeź”, który ba-
dał m.in. Rów Mariański. 
Jest też radziecka łódź pod-
wodna B-413, która jesz-
cze w 1999 roku pływała po 
Bałtyku.

Z  pewnością jednym 
z  najbardziej urokliwych 
miejsc w  stolicy obwo-
du kaliningradzkiego jest 
rybacka wioska. Wyglą-
da podobnie do gdańskiej 
Wyspy Spichrzów. Wła-
dze miasta odtworzyły ka-
mienice, w  których miesz-
czą się kawiarenki, hotele 
czy restauracje. Tutaj tak-
że znajduje się niewielka la-
tarnia morska, z której roz-

ciąga się widok na płynącą 
leniwie rzekę oraz miasto. 
Wzdłuż kamienic położo-
ny jest deptak prowadzący 
do mostku zakochanych, na 
którym zawieszone są kłód-
ki ślubującym sobie miłość.

Miłym urozmaiceniem 
jest pobyt na łonie przyrody. 
Zapewnia to Centralny Park 
Kultury i  Rekreacji. Jest to 
miejsce, gdzie odbywają się 
liczne koncerty i  festyny. 
W  przeszłości było to ulu-
bione miejsce do wypoczyn-
ku królowej Luizy. Znajduje 
się tutaj odwrócony domek, 
ale także dom myśliwski ce-
sarza Wilhelma II.

Myślę, że warto tak-
że udać się na tutejszy plac 
Zwycięstwa znajdujący 
się przy Prospekcie Leni-
na. Odbywają się tutaj uro-
czystości państwowe. Plac 
otoczony jest budynkami 
pochodzącymi z  różnych 
epok, w tym współczesnymi 
czy socrealistycznymi. Po-
środku znajduje się piękny 
Sobór Chrystusa Zbawicie-
la. Mimo że jest to budow-
la nowa (prace rozpoczęto 
w  1995 roku), to wzorowa-
na była na XIX-wiecznym 
soborze w Moskwie.

Kaliningrad posia-
da dobrą ofertę noclego-
wą. Lokali jest sporo, a ce-
ny są dosyć zróżnicowane. 
W  centrum znaleźć moż-
na noclegi już za ok. 60 zł 
(hostele), ale także pokoje 

w  hotelach zaczynające się 
od 160 zł za noc. W  sezo-
nie letnim trzeba się liczyć 
z tym, że zapłacimy za dobę 
powyżej 200 zł.

Od 1 lipca 2019 roku za-
czął obowiązywać system 
elektronicznych bezpłat-
nych wiz do obwodu ka-
liningradzkiego. Cudzo-
ziemcy chcący tam wjechać 
muszą wypełnić wniosek na 
stronie rosyjskiego MSZ. Po 
czterech dniach otrzymają 
powiadomienie, które mu-
szą zabrać na granicę. Mo-
gą przebywać w  obwodzie 
przez 8 dni w ciągu miesiąca.

– Rząd w  Moskwie 
wprowadził wizy elektro-
niczne, co oznacza uprosz-
czony tryb wjazdu do ob-
wodu. Dzięki temu starając 
się o  wizę, pomija się kon-
sulat – powiedział Dmitry 
Nesterov, pierwszy kon-
sul Konsulatu Generalnego 
Rosji w Gdańsku.

Jak starać się o bezpłatną 
wizę? Dmitry Nesterov prze-
konuje, że to bardzo proste.

– Na stronie MSZ Ro-
sji wypełnia się podanie 
w rodzaju kwestionariusza. 
W ciągu 4 dni na maila przy-
chodzi powiadomienie, 
które należy wydrukować 
i udać się z nim na granicę – 
wyjaśnia pierwszy konsul. 
Oczywiście należy mieć ze 
sobą także paszport. 

Z  Olsztyna do Kali-
ningradu jest ok. 135 km. 
Można tam dojechać sa-
mochodem, ale również 
autokarem.

Ciekawostki:
Jak już wspomniałem 

w  Królewcu urodził się 
i zmarł Immanuel Kant. Był 
jednym z najwybitniejszych 
umysłów epoki oświece-
nia. Od jego nazwiska wy-
wodzi się kantyzm, który 
m.in. poddawał krytycz-
nej ocenie dotychczasowe 
osiągnięcia filozofii (to po-
gląd nazywany idealizmem 
transcendentalnym). 

Kaliningrad to mia-
sto zbliżone wielkością 
do Gdańska. W  2015 ro-
ku miał ponad 453 tys. 
mieszkańców.

Marcin Cichy

Kaliningrad został 
nazwany na cześć Michaiła 
Kalinina, komunisty, 
który od 1938 roku pełnił 
funkcję przewodniczącego 
Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR. Miał 
niewielki wpływ na 
politykę państwa. Mimo 
niewielkiej różnicy 
zdań, ostatecznie zawsze 
popierał Stalina. Kalinin 
był współodpowiedzialny 
za wiele zbrodni 
stalinowskiego aparatu 
terroru. Złożył swój 
podpis na decyzji o 
zamordowaniu polskich 
oficerów w Katyniu.
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Przegląd pięćdziesięciolatka
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że zdrowie to najcenniejsza wartość. Tylko jakoś tego zdrowia nie doceniamy, kiedy z przodu swojego wieku 
mamy dwójkę lub trójkę, ale gdy już czwórka przechodzi w piątkę, to zaczynamy zabiegać o to, by w naszym organizmie wszystko nadal sprawnie dzia-
łało. Jak przedłużyć młodość i dobrą kondycję? Wykonując określone badania kontrolne. Otrzymane wyniki będą naszym kompasem informującym, czy 
zmierzamy we właściwym kierunku.

Kiedyś w  naszym 
społeczeństwie poku-
tował mit: lepiej się nie 
badać, bo jeszcze coś 
znajdą. Dziś takie my-
ślenie należy do rzad-
kości. Raczej zdajemy 
sobie sprawę, że wcze-
sne wykrycie chorób, 
które często na po-
czątku nie dają żad-
nych objawów, jest 
kluczem do ich wyle-
czenia. Po pięćdziesiąt-
ce musimy szczegól-
nie wyczulić radary na 
wszelkie sygnały infor-
mujące o  nieprawidło-
wościach. W tym wieku 
równowaga hormonal-
na ulega rozchwianiu, 
wzrasta też ryzyko po-
padnięcia w  niektó-
re schorzenia. Badań, 
o  których trzeba pa-
miętać, jest niedużo, 
tym bardziej warto się 
do nich zmobilizować.

Kilka złotych, 
wielka ulga

Podstawą pod-
staw niech będą pro-
ste i  tanie badania la-
boratoryjne – już sama 
morfologia i  ogólne 
badanie moczu mogą 
nam pomóc w  namie-
rzeniu tego, co nie do koń-
ca dobrze funkcjonuje. Mo-
że się okazać, że powodem 
dużej męczliwości jest nie 
nadchodząca starość – cóż 
za bzdura! – a  jedynie np. 
niski poziom żelaza. Bada-
nie moczu za kilka złotych 
także potrafi dać wyczer-
pującą odpowiedź, choć się 
tego nie spodziewaliśmy. 
Wielką trójcę prostych ba-
dań zamyka badanie stęże-
nia glukozy we krwi. Warto 
kontrolować swój poziom 
cukru, bo z  wiekiem za-
czynamy być wobec je-
go działania coraz bardziej 
bezbronni. 

Weźmy też pod lupę 
układ krążenia. Pomoże 
nam w tym pomiar ciśnienia 
tętniczego, najlepiej wyko-
nywany raz na trzy miesią-
ce. Dzięki takiemu badaniu 
dowiemy się, czy powinno 

nas martwić widmo nad-
ciśnienia tętniczego, któ-
re nieleczone może prowa-
dzić do miażdżycy, choroby 
wieńcowej, zawału czy uda-
ru. Dobrze jest też poddać 
się badaniu, które wykryje 
ewentualny nieprawidłowy 
poziom cholesterolu. Wy-
starczy mała próbka krwi 
pobranej z żyły, abyśmy wie-
dzieli, czy z  tłustego mię-
ska jedzonego w nadmiarze 
trzeba będzie przerzucić się 
na chude mięso i ryby. Lipi-
dogram – bo o tym badaniu 
tu mowa – wykonujemy raz 
na pięć lat, chyba że osoba 
pięćdziesięcioletnia miała 
już problemy z  cholestero-
lem, to wtedy badanie po-
wtarzamy co roku.

Tylko dla kobiet
Kobiety po pięćdziesią-

tym roku nie mogą zapo-

mnieć o  wykonywaniu raz 
w  roku mammografii oraz 
USG piersi. Są to podstawo-
we badania mające kluczo-
we znaczenie w  profilak-
tyce raka piersi i  powinny 
być robione z  taką często-
tliwością już po 35. roku ży-
cia. Mammografia pozwala 
na wykrycie nawet bardzo 
drobnych zmian niezauwa-
żalnych podczas USG! 

Równie istotna jest kon-
trola ginekologiczna oce-
niająca stan narządów, ta-
kich jak macica, pochwa, 
jajniki i  jajowody. Przegląd 
pięćdziesięciolatki koń-
czy cytologia, która powin-
na być wykonywana co ro-
ku. Dzięki temu badaniu 
wykrywamy zmiany o cha-
rakterze nowotworowym, 
a  także stany zapalne wy-
magające podjęcia natych-
miastowego leczenia. 

Tylko dla panów
Z kolei mężczyźni po 

pięćdziesiątce najczę-
ściej cierpią z  powodu 
zaburzeń ze strony ukła-
du moczowo-płciowego. 
Do podstawowych badań 
tego obszaru należą la-
boratoryjne oznaczenie 
stężenia we krwi mocz-
nika, kreatyniny, kwasu 
moczowego oraz wspo-
mniane już ogólne ba-
danie moczu. Warto też 
rozszerzyć podstawową 
diagnostykę o powtarza-
ne co roku badanie z krwi 
na antygen gruczołu kro-
kowego – PSA. Pozwala 
ono na wczesne wykry-
cie problemów z prostatą 
i zmian nowotworowych 
w tym gruczole. 

Wzrok sokoła, słuch 
nietoperza

Zarówno kobietom, 
jak i  mężczyznom wkra-
czającym w wiek dojrza-
ły mogą coraz mocniej 
doskwierać dolegliwości 
ze strony wzroku i  słu-
chu. Kontrola okulistycz-
na po pięćdziesiątym ro-
ku życia powinna być 
wykonywana raz w  ro-
ku. Obok podstawowe-
go badania wzroku waż-

ne jest wykonanie badania 
dna oka, ostrości widze-
nia oraz pomiar ciśnienia 
w  gałce ocznej – dają one 
pełny obraz stanu narzą-
du wzroku. Oprócz wykry-
cia w  ten sposób podsta-
wowych wad, które mogą 
zostać skorygowane przez 
dobór odpowiednich oku-
larów korekcyjnych lub 
szkieł kontaktowych, ba-
danie okulistyczne pozwala 
na wczesne wykrycie zmian 
charakterystycznych dla ja-
skry czy zaćmy. A  szybkie 
rozpoznanie daje szansę na 
całkowite wyleczenie. 

Wraz z  wiekiem pogar-
sza się też słyszenie. Nie-
stety badania słuchu nie są 
powszechnie wykonywa-
ne przez nasze społeczeń-
stwo, choć są najprostszą 
drogą do zdiagnozowania 
ewentualnych zaburzeń 

słuchu. Jeśli się okaże, że 
niedosłyszymy, to pomoc-
ny może okazać się aparat 
słuchowy. Dzięki ukrytemu 
w  uchu suflerowi słyszymy 
znacznie lepiej, nierzadko 
też ustępuje zmęczenie słu-
chowe, które brało się z wy-
siłku wkładanego w  zrozu-
mienie osób mówiących 
mało wyraźnie lub w  ha-
łasie. Przy zdiagnozowa-
nych ubytkach słuchu ma-
my szansę uzyskać pomoc 
znacznie opóźniającą lub 
zatrzymującą proces dege-
neracji słuchu.

Naprawdę warto
Wykonanie przeglądu 

pięćdziesięciolatka zale-

ży głównie od chęci. Więk-
szość z omówionych badań 
może być wykonana bez-
płatnie, dzięki skierowaniu 
przez lekarza rodzinnego, 
a  niektóre są finansowane 
przez NFZ dla osób, któ-
re ukończyły pięćdziesią-
ty rok życia, jak np. mam-
mografia. Każdy organizm 
wraz z wiekiem zaczyna go-
rzej funkcjonować, dając 
mniej lub bardziej doskwie-
rające symptomy. Współ-
czesna medycyna potrafi 
dosyć szybko wyłapać nie-
prawidłowości – trzeba tyl-
ko dać jej szansę, badając 
się regularnie.

ar
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

HOROSKOP DLA WYBRANYCH

Wojciech Chmielarz 
w Planecie 11
Jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich pisarzy krymina-
łów. Wielokrotnie nagradzany, obdarzony dużym zmysłem obserwacyjnym 
i  pisarską błyskotliwością w  tworzeniu niezwykle realistycznych światów 
i intryg trzymających do samego końca. 

Wojciech Chmielarz, au-
tor cyklu powieści o  komi-
sarzu Jakubie Mortce oraz 
cyklu gliwickiego, a  także 
niedawno zekranizowane-
go thrillera psychologiczne-
go „Żmijowisko”, niebawem 
odwiedzi Olsztyn. Wyda-
rzenie odbędzie się 6 marca 
(piątek) o godz. 18 w Biblio-
tece Multimedialnej Planeta 
11 (al. Piłsudskiego 38).

Prowadzącym bę-
dzie Łukasz Wieliczko. 

O  AUTORZE: Wojciech 
Chmielarz (ur. 1984) – au-
tor kryminałów, dzienni-
karz, laureat Nagrody Wiel-
kiego Kalibru (2015 – za 
powieść „Przejęcie”) i  Wiel-
kiego Kalibru Czytelników 
(2019 – „Żmijowisko”). Pu-
blikował m.in. w  „Pulsie 
Biznesu”, „Pressie”, „Nowej 
Fantastyce”, „Pocisku” i „Po-
lityce”. Uznawany za jedne-
go z  najważniejszych pisa-
rzy kryminalnych młodszego 
pokolenia. Autor cyklu po-
wieści o  komisarzu Jakubie 
Mortce („Podpalacz”, „Far-
ma lalek”, „Przejęcie”, „Osie-
dle marzeń”, „Cienie”) i  cy-
klu gliwickiego („Wampir” 
i  „Zombie”), a  także zekra-

nizowanego przez CANAL+ 
thrillera psychologicznego – 
„Żmijowisko”. Ta książka, 
a  także najnowsza „Rana”, 

zostały wyróżnione tytułem 
bestsellera roku portalu Lubi-
myczytać.pl. [źródło: www.
marginesy.com.pl]

BARAN  21.03 – 20.04
Zupełnie niepotrzebnie starasz się od razu 
przeskoczyć najwyższą przeszkodę. Zwol-
nij tempo. Mierz siły na zamiary. Najpierw 
przymierz się do czekających Cię wkrótce 
obowiązków. Nie jesteś przecież dżokejem.

BYK  21.04 – 20.05
Masz wiele marzeń, sprawiasz wrażenie, że 
bujasz w obłokach. Wbrew pozorom twar-
do stąpasz po ziemi, o czym szybko możesz 
się przekonać, mając nogę w gipsie. Jak to 
mówią złośliwi: gdyby kózka nie skakała...

BLIŹNIĘTA  21.05 – 21.06
Myślisz o tym, jak poprawić radykalnie stan 
swoich finansów? Może nie chcesz już wię-
cej płacić 20% podatku od dochodów ze 
swoich oszczędności? Jest na to tylko jedna 
praktyczna rada. Po prostu nie oszczędzaj!

RAK  22.06 – 22.07 
Najlepiej będzie, jeśli w  najbliższej przyszło-
ści zajmiesz się wyłącznie pracą. Możesz liczyć 
w niedługim czasie na duże sukcesy finanso-
we. W związku z tym niczym się nie przejmuj. 

Inne sukcesy po prostu sobie kupisz.

LEW  23.07 – 23.08
Miej się na baczności. Oczy szeroko otwarte 
i najlepiej dookoła głowy. Uważaj też na róż-
nych oszustów i naciągaczy. To, co mógłbyś 
nazwać wielką okazją, być może nią jest. Ale 

niestety niekoniecznie dla Ciebie.

PANNA  24.08 – 23.09
Nie zadręczaj się. Zrób sobie przyjem-
ność i  kup wreszcie ten „modny ciuszek”. 
Zwłaszcza że ekspedientka Ci  go dawno 
odłożyła. Mężowi jakoś to wytłumaczysz. 
Zresztą sama wiesz, jak go przekonać. Tyl-

ko nie przesadź.

WAGA  24.09 – 23.10
Choćby innym było lepiej, nie zazdrość 
i nie narzekaj. Jak mówi stare ludowe po-
rzekadło, każdy jest kowalem swojego losu. 
Musisz jednak pamiętać, że są przecież jesz-

cze inne równie atrakcyjne zawody.

SKORPION  24.10 – 22.11
Czeka Cię bardzo udany okres. Nic nie musisz 
robić. Wszystkie problemy rozwiążą się same, 
a nowych nie będzie. Sprawdź jednak w na-
stępnym wydaniu „Nowego Życia Olsztyna”, 

czy Twoja dobra passa trwa nadal. 

STRZELEC  23.11 – 21.12
Dobre wiadomości dotyczące zdrowia. 
Wszelkie dolegliwości miną jak ręką odjął. 
Jedynie układ trawienny może nie najlepiej 
radzić sobie ze wszystkim, co jesz i pijesz. 
Ale to już jest jego zmartwienie. Na razie.

KOZIOROŻEC 22.12 – 20.01
Nie lekceważ czyjegoś zainteresowania. 
Zwłaszcza teraz, kiedy nie jest ono zupełnie 
bezinteresowne. Tylko patrzeć, jak z małego 
płomyczka może buchnąć potężny ogień. Tu 
straż pożarna Ci nie pomoże. Więc uważaj!

WODNIK  21.01– 19.02
Jeżeli jeszcze liczysz na to, że prezes spółki, 
w której niefortunnie ulokowałeś oszczędno-
ści, powróci niebawem z zagranicznych wo-
jaży, to się niestety grubo mylisz. Nie staraj się 
jednak sobie tego odbić na swoich klientach.

RYBY  20.02 – 20.03
Pamiętaj, że wszystko można zawsze po-
prawić. Dobre samopoczucie szybko po-
wróci i będzie jeszcze lepsze, dzięki kon-
taktom z ludźmi, na których najbardziej Ci 
zależy. W końcu co dwóch adwokatów, to 

nie jeden!

Do mężczyzny ocieka-
jącego wodą podbie-
ga wściekła kobieta:
- Pan uratował mo-

je dziecko?!
- Ja – odpowia-
da mężczyzna.

- A gdzie berecik?!

Myśliwy opowia-
da znajomym swo-
je wspomnienia z

ostatniego polowania:
- Nagle wprost na mnie 

idzie sarna. Stanęła 10 me-
trów ode mnie. Strzelam, 
ona ani drgnie. Strzelam 

drugi raz, trzeci... Strzeliłem 
15 razy, a ona dalej stoi. I 
wiecie, dlaczego ona tak

stała? Bo była głu-
cha jak pień!

Rozmawia dwóch 
przyjaciół:

- Wiesz, moja żo-
na się odchudza?
- Tak? A co robi?

- Jeździ konno.
- I jakie są efekty?

- Koń schudł 10 kg! 

Kat do skazanego:
- Jakie jest pańskie 
ostatnie życzenie?

- Chciałbym się napić 
szampana, ale pod jed-
nym warunkiem, wy-
biorę sobie rocznik.

- Zgoda. Jaki to 
ma być rocznik?

- 2038. 
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Jak Pawełek historię Olsztyna poznaje
Aby utrzymać dobrą kondycję zimą urządzałem sobie kilkugodzinne spacery po podolsztyńskich lasach. Jechałem autobusem do Łupstychu i potem 
wracałem do Dajtek piechotą. Albo jechałem do Likus, a stamtąd przez Las Miejski do Jakubowa. Te dwie dzielnice Olsztyna, jak mi Jacek Panas – nasz 
redakcyjny kolega i zarazem miłośnik starego Olsztyna – kiedyś powiedział, były podmiejskimi wsiami.

Dajtki w  1355 roku za-
łożył zasadźca Georgius 
Pruthenus, rodowity Prus. 
Była to wieś z  drewnia-
nymi domami, położona 
w  puszczy. Zabudowa mu-
rowana powstała tu dopie-
ro w XIX wieku. W 1905 r. 
było w Dajtkach 68 budyn-
ków. Kościół wybudowa-
no w  1878 roku, a  szkołę 
w  1889 r. Dzielnicą Olsz-
tyna wieś stała się w  1966 
roku.

Likusy założył w  1356 
roku zasadźca Likus, od je-
go nazwiska więc nazy-
wa się miejscowość. Była 
to mała osada należąca po-
czątkowo do parafii św. Ja-
kuba w Olsztynie, a później 
do Gutkowa. Mieszkańcy 
parali się uprawą roli oraz 
rybactwem w  kilku oko-
licznych jeziorach. Dzielni-
cą Olsztyna Likusy stały się 
w 1987 roku.

Teraz trudno poznać, 
że to były kiedyś wsie. Sta-
rych, przedwojennych bu-
dynków prawie nie ma. 
Wszędzie stoją domki jed-
norodzinne i okazałe wille. 
Po prostu to nowoczesne 
sypialnie Olsztyna. 

Między Likusami 
a  Olsztynem jest jeszcze 
jedno skupisko domków. 
Niektórzy mieszkańcy mó-
wią „osiedle Rybaki”, a inni, 
że to „osiedle nad Jeziorem 
Długim”. Przechodziłem 
przez nie, idąc do Lasu 
Miejskiego, bo jest ono usy-
tuowane między ulicą Bał-
tycką, jeziorem oraz la-
sem – jednym z nielicznych 
w  Polsce tak dużym, któ-
ry jest własnością miasta 
i  do tego leży w  jego gra-
nicach administracyjnych. 
Ciekawa zabudowa, nie-
spotykana w  innych olsz-
tyńskich dzielnicach. Wi-
dać, że większość domów 
jest przedwojenna. Tak mi 
się wydawało, ale żeby być 
pewnym, że rzeczywiście 
tak jest, poprosiłem Jacka, 
aby przybliżył historię te-
go osiedla. Wiedziałem, że 
jak zwykle będzie marudził. 
Przyzwyczaiłem się do tego 
jego ględzenia i byłem pew-
ny, że nie odmówi. Nie oby-
ło się oczywiście od trady-
cyjnych słów: „Oj, Pawełku, 
ty mnie zamęczysz!”. Naj-
ważniejsze, obiecał, że ar-

tykuł dostanę i  za dwa dni 
w skrzynce był e-mail, któ-
ry zaczynał się tak.

– Rybaki, bo tak po-
tocznie nazywano w  latach 
50. to osiedle, było pierw-
szym, które dobrze pozna-
łem. Zapytasz: dlaczego? 
Proste! Tam chodziłem do 
szkoły, a po okolicznych le-
śnych ścieżkach razem z oj-
cem jeździliśmy na nartach. 
Tam kąpałem się w  jezio-
rze, jak również tam miesz-
kał nasz rodzinny lekarz. 
Powiesz: ale w tamtych cza-
sach takiej specjalności nie 
było! Oczywiście. Historia 
olsztyńskiej pediatrii – Jó-
zef Rasteński – leczył mnie, 
mego siostrzeńca, moją 
córkę (której uratował ży-
cie) i  dlatego napisałem: 
„nasz rodzinny lekarz”.

Wracając do osiedla. Na-
zwa „Rybaki” wzięła się od 
ulicy, która w  centrum te-
go osiedla jest zlokalizowa-
na. Teraz mówi się „osiedle 
nad Jeziorem Długim”, ale 
mnie bardziej pasuje stara, 
potoczna nazwa „Rybaki".

Rybaki zaprojektowa-
no w  latach 30., a  budo-
wę jedno- i  kilkurodzin-
nych domów rozpoczęto 
w  1935 roku. W  zasadzie 
większość budynków zo-
stała wzniesiona w  tym sa-
mym roku. Od początku 
były tam tylko cztery uli-
ce. Obecnie: Morska, aleja 
Przyjaciół, aleja Róż i Ryba-
ki. Przed wojną nosiły one 
nazwy działaczy faszystow-
skich. Osiedle w  tamtych 
czasach było daleko za mia-
stem i  żeby ułatwić dojazd 
do centrum Olsztyna, koń-
cowy przystanek linii tram-
wajowej nr 1 zlokalizowano 
tuż przy wjeździe na osie-
dle, ale jeszcze planowano 

trasę tramwaju przedłużyć 
aż do Likus. 

Wszystkie domy mia-
ły elektryczność. Była bie-
żąca woda z  wodociągów 
i  kanalizacja. Przy pra-
wie każdym domu stał ga-
raż. Większość mieszkań 
miała instalację centralne-
go ogrzewania. Na osiedlu 
były dwa sklepy. Jeden wi-
doczny na zdjęciu. To du-
że okno, ale jeszcze widać 
zamknięty. Prawdopodob-
nie ta fotka została zrobio-
na zaraz po zakończeniu 
budowy domów i  dlatego 
placówka handlowa jesz-
cze nie działała. Uliczki po-
siadały nawierzchnię as-
faltową i  chodniki. Prawie 
przed wszystkimi domami 
od strony jezdni były ma-
łe ogródki kwiatowe, a z ty-
łu sady. Właścicielami dom-
ków, mieszkań i  willi byli 
ludzie raczej majętni. Re-
krutowali się spośród rze-
mieślników, wojskowych, 
urzędników, nauczycie-
li, artystów i  adwokatów. 
Mieszkali tu również eme-
ryci i inwalidzi wojenni.

W 1945 roku większość 
lokatorów uciekła przed 
„wyzwolicielami”. Osie-
dle stało puste, tylko gdzie-
niegdzie w  piwnicach kry-
li się autochtoni. Teren był 
bardzo niebezpieczny, bo 
naprzeciwko, po drugiej 
stronie jeziora stacjonowa-
li czerwonoarmiści, którzy 
co jakiś czas przychodzili 
na szaber. Kiedy większość 
domów zasiedlili już polscy 
osadnicy i stworzyli własną 
straż obywatelską, to ra-
bunki ustały, zresztą zabro-
niły tego ówczesne polsko-
-rosyjskie władze. 

W  1950 roku rozpoczął 
się rozwój osiedla. Nielicz-

ne wypalone domy zostały 
odbudowane. Uruchomio-
no sklepy, również ten na 
zdjęciu. W  centrum dziel-
nicy zaczęto wznosić wie-
lorodzinne domy miesz-
kalne. Na początku lat 50. 
w  dawnym schronisku Hi-
tlerjugend, zlokalizowa-
nym na początku osiedla 
od strony miasta (teraz tam 
jest gimnazjum), urucho-
miono cztery oddziały filii 

Szkoły Podstawowej nr 4. 
W 1955 roku oddano Szko-
łę Podstawową nr 7, któ-
rą wybudowano w  central-
nym punkcie osiedla. Była 
to na tamte czasy nowocze-
sna placówka z salą gimna-
styczną, stołówką i  dużym 
boiskiem. Koło niej po-
wstały bloki mieszkalne dla 
nauczycieli i  wojskowych. 
Tuż koło szkoły wybudo-
wano z  podcieniami pawi-
lon handlowy. Mieściły się 
tam apteka, sklep i jakiś za-
kład tapicerski. 

Przy ulicy Rybaki uru-
chomiono przychodnię le-
karską i  przedszkole. Od 
Alei Przyjaciół taką ścieżką 
przechodziło się do ogród-
ka jordanowskiego, czy-
li placu zabaw. Były tam 
wypożyczalnia rowerków, 
zjeżdżalnia, piaskownica, 
karuzela i  huśtawki. Zimą, 
jak pamiętam, chyba wyle-
wane tam było lodowisko. 
Nad jeziorem Długim, ko-

ło mostu, było dzikie ką-
pielisko, gdzie często za-
żywałem kąpieli. Brzegiem 
prowadziła od lasu do mia-
sta alejka z ławeczkami, wy-
sadzona wierzbami, istnieje 
do dzisiaj. Przy alei Przyja-
ciół w  latach 50. i  60. była 
poczta, później przeniesio-
no ją do budynku przy ulicy 
Bałtyckiej. 

Teraz osiedle nad jezio-
rem Długim, czyli Rybaki, 
bardzo się zmieniło. Wybu-
dowano sporo nowych wil-
li, a  stare przebudowano 
lub odnowiono. Przy ulicy 
i w ogrodach mnóstwo ziele-
ni. To nie to samo osiedle, co 
na zdjęciu, chociaż widoczne 
na nim domy są te same.

I  tyle, Pawełku, o  Ry-
bakach. Mam nadzieję, 
że w  jakimś stopniu przy-
bliżyłem Ci tę dzielnicę 
Olsztyna.

Materiał od 
Jacka Panasa 

zredagował Pawełek
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Ukradziona tożsamość
Stałeś się ofiarą kra-

dzieży przez swoje gapio-
stwo lub w  wyniku czy-
jegoś przestępstwa. Ktoś 
uzyskał twoje dane osobo-
we i na twoje nazwisko ku-
pił jakiś produkt lub usłu-
gę. Teraz sprzedawca od 
ciebie domaga się zapłaty. 
Co robić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim na-
leży jak najszybciej całą 
sprawę zgłosić na policję, 
powiedzieć, że padło się 
ofiarą wyłudzenia i  że ktoś 
niesłusznie domaga się pie-
niędzy. Zdarzenie wypa-

da opisać w  miarę dokład-
nie swoimi słowami. To 
wszystko bardzo ważne, bo 
później takie zgłoszenie na 
policję i  sporządzony pro-
tokół są bardzo ważnymi 
dokumentami przy infor-
mowaniu innych instytucji 
i kontaktowaniu się z nimi, 
na przykład w  czasie roz-
prawy sądowej. A to dlate-
go, że nie jest wykluczone, 
że sprawa o  kradzież toż-
samości i  wyłudzenie bę-
dzie musiała skończyć się 
w sądzie. 

Zdolność kredytowa
To jeden z  głównych 

czynników, który wpływa 
na decyzję banku o  przy-
znanie kredytu na miesz-
kanie, działkę budowla-
ną, samochód lub inne 
cenne dobra. Nie wszyst-
ko jest proste i  takie sa-
mo. Każdy kredytodawca 
sam analizuje sytuację fi-
nansową swoich klientów 
i  na tej podstawie przy-
znaje kredyt lub go odma-
wia. Co zatem wpływa na 
zdolność kredytową?

Podstawowym kry-
terium są dochody – ich 

wielkość i  regularność. 
Bank chce mieć pewność, 
że podczas trwania umowy 
klient będzie miał środki na 
terminową spłatę zobowią-
zania. Dlatego najlepszy-
mi kredytobiorcami są oso-
by zatrudnione na umowę 
o  pracę na czas nieokre-
ślony, a  w  niektórych sy-
tuacjach również emeryci 
i renciści regularnie pobie-
rający swe zasiłki. 

Na zdolność kredyto-
wą mają również wpływ 
miesięczne stałe wydat-
ki, a  więc wszelkie koszty 
związanie z  utrzymaniem 
gospodarstwa domowego. 
Bank interesują również 
aktualne koszty związane 
ze spłacaniem dotychcza-
sowych zobowiązań kredy-
towych. Dlatego planując 
nowy kredyt, warto pomy-
śleć o spłacie poprzedniego 
zobowiązania. 

Dla banku może też być 
ważna tzw. historia kre-
dytowa. Okazuje się bo-
wiem, że klient, który ni-
gdy nie brał kredytu i nigdy 
go nie spłacał, nie jest zbyt 
wiarygodny, bo nie wiado-
mo jak z  tym pierwszym 
w  życiu kredytem postąpi. 

Natomiast jeśli do tej po-
ry wszystkie zobowiązania 
kredytowe były regularnie 
i w terminie spłacane, to ta 
okoliczność działa na ko-
rzyść kredytobiorcy.  

Na koniec o  wszyst-
kim może zdecydować 
wiek osoby ubiegającej się 
o  kredyt. Banki pozwalają 

bowiem zaciągnąć kredyt 
maksymalnie na 35 lat. Dla-
tego najchętniej udzielają 
kredytu osobom w  wieku 
średnim na dorobku, któ-
re zakończą spłatę przed 
wejściem w  wiek starszy. 
Rencista lub emeryt mo-
że nie podołać zbyt dużym 
zobowiązaniom.

Gdy rozpada się 
konkubinat 

Małżeństwo posiadają-
ce wspólnotę majątkową, 
gdy starało się o  miesz-
kanie wspólnie, ubiega-
ło się o  kredyt hipotecz-
ny i wspólnie go spłacało. 
Po ewentualnym rozwo-
dzie przy podziale mająt-
ku wszystkie dokumenty 
są do odtworzenia i mają-
tek łatwo podzielić. 

Problemy pojawiają się, 
kiedy rozpada się związek, 
niepotwierdzony ślubem. 
W konkubinacie kredyt za-
ciąga osoba lepiej zarabia-
jąca, mająca zdolność kre-
dytową. Ona też pożyczkę 
spłaca i  ma na to dowody. 
Druga strona w tym czasie 

łoży na codzienne wydatki, 
co znacznie trudniej udo-
kumentować. Gdy jest zgo-
da, wszystko jest ok. Gdy 
po jakimś czasie ów zwią-
zek rozpada się, właściciel 
„zgarnia” wszystko, a  dru-
ga osoba „ląduje na lodzie”. 
Można się było przed tym 
zabezpieczyć, ale odpo-
wiednio wcześniej. Wyj-
ściem z  sytuacji byłoby 
umieszczenie obu zainte-
resowanych stron w  ak-
cie notarialnym przy za-
kupie mieszkania. Byłoby 
wówczas dwoje właścicie-
li i spór o prawo własności 
rozwiązał by się sam. 
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Kalejdoskop sportowy
Trwa zła passa siatkarzy 

Indykpolu AZS. Olsztynia-
nie przegrali po raz dziesią-
ty z rzędu. Tym razem do-
stali łupnia od beniaminka 
PlusLigi Ślepska Malow 
Suwałki (1:3). Tak fatalnej 
passy akademicy nie mieli 
od wielu lat. W efekcie spa-
dli na przedostatnie miejsce 
w  tabeli. Tego też nie było 
od lat.

Piłkarze pierwszoli-
gowego Stomilu Olsztyn 
zakończyli zgrupowanie 

w  Nieborowie. Rozegra-
li tam trzy mecze sparingo-
we. Pokonali trzecioligo-
we ekipy Pelikana Łowicz 
(3:2) i  Pogoni Grodzisk 
(3:1) oraz zanotowali po-
rażkę z drugoligowym Zni-
czem Pruszków (0:1).

Bojery to narodowy 
sport Polaków. Prym wio-
dą zawodnicy z  naszego 
województwa. Podczas za-
kończonych mistrzostw 
świata, które odbyły się 
w Szwecji, złoty medal wy-

walczył Łukasz Zakrzew-
ski (MKŻ Mikołajki), zaś 
srebro przypadło najbar-
dziej utytułowanemu za-
wodnikowi na świecie Ka-
rolowi Jabłońskiemu (OKŻ 
Olsztyn).

Koszykarki pierwszo-
ligowego KKS Olsztyn za-
kończyły sezon. W  ostat-
nim meczu przegrały na 
wyjeździe ze zdecydo-
wanym liderem Zniczem 
Pruszków 44:74. Ostatecz-
nie olsztynianki zakończy-

ły rywalizację na bezpiecz-
nym siódmym miejscu 
utrzymując się w  gronie 
pierwszoligowców.

Futbol amerykański 
w Olsztynie walczy o prze-
trwanie. Z powodów finan-
sowych drużyna Wenglorz 
AZS UWM Olsztyn Lakers 
wycofała się z  rozgrywek 
LFA1 w sezonie 2020. Olsz-
tynianie zagrają na pozio-
mie LFA2.

IRON

W KKS Olsztyn praca wre

Kochają koszykówkę
Młodzi sportowcy z Olsztyna uczestniczą w mistrzostwach kraju w różnych kategoriach wiekowych. Tak jest w przypadku koszykarek KKS.

Drużyna dziewcząt ry-
walizuje w eliminacjach mi-
strzostw Polski juniorek 
(U-18). Na razie rozgrywa-
ne są mecze w  grupie po-
morsko-warmińsko-ma-
zurskiej. KKS jest jedynym 
przedstawicielem nasze-
go województwa. Pozosta-
łe pięć ekip pochodzi z wo-
jewództwa pomorskiego. 
Ponieważ ta strefa rywali-
zacji jest postawiona wyso-
ko w rankingu, do dalszych 
gier awansują cztery czo-
łowe zespoły. Zwycięzca 
awansuje bezpośrednio do 
półfinału, zaś pozostałe eki-
py będą rywalizowały w fa-
zie ćwierćfinałowej. 

– Gramy w lidze zawod-
niczkami młodszymi o rok, 
więc w  następnym sezonie 
drużyna nadal będzie ry-
walizować w  kategorii ju-
niorek. Początek sezonu 
nie był dla nas udany. Kilka 
zawodniczek miało kłopo-

ty zdrowotne. Najbardziej 
brakowało naszej utalento-
wanej rozgrywającej Marty 
Sztąberskiej. Przegraliśmy 
pierwsze trzy mecze. Po 
wyleczeniu kontuzji Marta 
wróciła na parkiet i teraz ze-
spół odrabia to, co stracił na 
początku rozgrywek – po-
informował Tomasz Sztą-
berski, trener KKS. 

Olsztynianki bardzo po-
ważnie traktują rozgrywki. 
Mimo słabszego początku 

rozgrywek pragną wygry-
wać kolejne mecze. 

– Cel jest jasny. Chcemy 
awansować do ćwierćfinału 
mistrzostw Polski. Potem po-
myślimy o  kolejnych celach. 
W poprzednim sezonie grały-
śmy w kategorii wiekowej ka-
detek i wywalczyłyśmy czwar-
te miejsce w  kraju. Chcemy 
przynajmniej powtórzyć ten 
wynik w  rywalizacji juniorek 
– powiedziała Izabela Birkos, 
zawodniczka KKS.

Dziewczęta pilnie tre-
nują. Cieszą się grą i  rywa-
lizacją z silnymi rywalkami. 

– Drużyna jest coraz 
bardziej zgrana. Atmosfe-
ra jest dobra, dogadujemy 
się na parkiecie i  poza bo-
iskiem. Cały czas podnoszę 
swoje umiejętności. Jesz-
cze cztery lata temu łączy-
łam sport z  grą na skrzyp-
cach. Obecnie zajęłam się 
poważniej grą w koszyków-
kę. Dobrze, że w  Olszty-
nie jest drużyna seniorska 
grająca w I  lidze. Myślę, że 
ten fakt motywuje nie tylko 
mnie do dalszej pracy. Gra 
w  I  lidze byłaby kolejnym 
wielkim wyzwaniem – do-
dała młoda koszykarka.

KKS Olsztyn to nie tyl-
ko seniorki i juniorki. Klub 
prowadzi szkolenia w  niż-
szych kategoriach wieko-
wych. Rokującą nadzie-
je jest drużyna U-14, czyli 
młodziczki. 

– To 
perspektywiczny 
zespół. Myślę, że 
za dwa lata będzie 
święcił duże sukcesy. 
Jak na swój wiek 
to wysoki zespół. 
Dlatego dużo czasu 
poświęcamy pracy 
nad koordynacją 
ruchową 
zawodniczek 
– oświadczył 
Tomasz Sztąberski. 

Część z  tych koszykarek 
uczy się w klasie o profilu ko-

szykówki w SP311. Nadpro-
gramowe zajęcia z nimi pro-
wadzą Krystyna Śladowska 
i Alicja Sztąberska. W klubie 
są także grupy szkolenia po-
czątkowego. Dziewczętami 
opiekują się Joanna Markie-
wicz i  Alicja Sztąberska. Są 
tam zawodniczki rocznika 
2007 i  młodsze, ale na zaję-
cia przychodzą nawet uczen-
nice z klas drugich i trzecich 
szkoły podstawowej. Po-
nadto klub jest zaangażowa-
ny w  program ministerialny 
SMOK (Szkolne Młodzieżo-
we Ośrodki Koszykarskie). 
Zajęcia odbywają się w SP30. 
Pod okiem Kseni Woźniak 
trenują dziewczynki z  klas 
1-3 oraz 4-5.

IRON
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