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ZOSTAŃ W DOMU

Koronawirus zmienił Olsztyn
Opustoszałe ulice, policja legitymująca przechodniów, mandaty za mycie samochodów – tak wygląda życie w Olsztynie w czasach koronowirusa.

Od 1 kwietnia obowią-
zują kolejne ogranicze-
nia związane z  pandemią. 
Co to oznacza w  prakty-
ce? To mniej osób w  skle-
pach, zamknięte bulwary, 
plaże, wypożyczalnie ro-
werów miejskich. Nieczyn-
ne hotele, salony fryzjerskie 
i kosmetyczne.

Policja i wojsko 
na ulicach miasta
Koronawirus coraz bar-

dziej zmienia życie miesz-
kańców Olsztyna. Uderzył 
praktycznie w  każdą jego 
dziedzinę. Nowe obostrze-
nia zaczęły egzekwować 
służby porządkowe. A  na 
ulicach pojawiła się nowa 
formacja: żandarmeria woj-
skowa, która wspólnie pa-
troluje ulice wraz z policją. 
Coraz częściej zaczynają le-
gitymować przechodniów, 
by zmusić ich do pozosta-
nia w  domach. Ale nie tyl-
ko. Na jednej z myjni samo-
obsługowych w  Olsztynie 
funkcjonariusze podjęli in-
terwencję wobec trzech 
mężczyzn, którzy naruszy-
li przepisy związane z ogło-
szonym stanem epidemii 

na obszarze kraju. Zda-
niem policjantów mężczyź-
ni mieli świadomość obo-
wiązujących ograniczeń, 
które zlekceważyli. 68-la-
tek i  dwóch 42-latków zo-
stało ukaranych mandatami 
w wysokości 500 zł. W Olsz-
tynie policjanci, sprawdza-
jąc, czy mieszkańcy stosu-
ją się do obowiązujących 
ograniczeń i  zakazów, na 
ul. Prostej wylegitymowali 
52-latka. 

– Sprawdzenie w  poli-
cyjnych systemach wykaza-
ło, że był on poszukiwany 
przez sąd celem odbycia ka-
ry 20 dni pozbawienia wol-
ności. Mężczyzna został za-

trzymany i trafił do aresztu 
śledczego – poinformowa-
ło biuro prasowe Komen-
dy Wojewódzkiej Policji 
w Olsztynie.

Pustki na ulicach
Koronawirus to także 

opustoszałe ulice Olszty-
na. Spadek natężenia ruchu 
zbliża się nawet do 50 proc. 
tego, co było przed wpro-
wadzeniem kwarantanny. 
Drogowcy sprawdzają da-
ne pochodzące z  czterech 
największych skrzyżowań 
w  Olsztynie i  zestawia-
ją je z poprzednimi dniami 
sprzed epidemii. Pierwsze 
zebrane informacje po-
chodziły z  poniedziałku 9 
marca, kiedy życie w  kra-
ju funkcjonowało normal-
nie. Ostatnie natomiast z 30 
marca. Sytuację w  mieście 
obrazuje to, co się dzieje 
na skrzyżowaniu al. War-
szawskiej/Armii Krajowej/
Obrońców Tobruku. Tam 
przed kwarantanną prze-
jeżdżało około 45,6 tys. po-
jazdów w  ciągu doby, 30 

marca było ich około 27,6 
tys. To spadek o 41,5 proc.

To nie jedyny skutek 
koronawiursa na ulicach 
Olsztyna. W  porównaniu 
z okresem poprzedzającym 
wprowadzenie ogólnopol-
skiej kwarantanny, liczba 
wykroczeń na głównych 
olsztyńskich ulicach spadła 
o około 13 tys. przypadków. 
Dotyczy to głównie mniej-
szej liczby wykroczeń po-
legających na przekracza-
niu dozwolonej prędkości. 
Koronawirus zmienił także 
sposób prowadzenia han-
dlu. Zgodnie z  rządowymi 
rozporządzeniami, na jed-
ną kasę może przypadać 
trzech klientów w  sklepie. 
Natychmiast pod sklepami, 
supermarketami i  dyskon-
tami pojawiły się kolejki. 

– Trzeba sobie jakoś 
z  tym radzić. Najważniej-
sze, że żywności nie braku-
je i że sklepów nie zamykają 
– mówi jeden z  oczekują-
cych pod sklepem przy ul. 
Wilczyńskiego.

Chiny 
pomagają Olsztynowi
Koronawirus spowo-

dował, że zaczęło brako-
wać materiałów ochron-
nych. Miasto wszelkimi 
sposobami szuka możli-
wie najlepszego zabez-
pieczenia pracowników 
olsztyńskich instytucji, 
którzy w  codziennej pra-
cy są najbardziej narażeni 
na kontakt z  koronowiru-
sem. Pomoc zadeklarowa-
li przedstawiciele miasta 

partnerskiego Olsztyna 
w Chinach.

– Rozmawialiśmy już na 
temat tego wsparcia – infor-
muje prezydent Piotr Grzy-
mowicz. – Nasi partnerzy 
zapowiedzieli, że przeka-
żą nam najpilniej potrzeb-
ny sprzęt. To bardzo cenne 
wsparcie, które na pewno 
w pierwszym rzędzie przy-
da się pracownikom szpita-
la miejskiego.

Z Chin do Olsztyna ma 
dotrzeć kilkanaście tysięcy 
jednorazowych maseczek 
oraz specjalistyczne kombi-
nezony. W tej chwili przed-
stawiciele Weifangu szukają 
najsprawniejszego sposobu 
przetransportowania sprzę-
tu do Olsztyna. Transport 
został już wysłany. 

– Wkrótce powinniśmy 
otrzymać 10 tys. sztuk ma-
sek medycznych, 1 000 ma-
sek klasy FFP2 oraz 200 
kombinezonów ochron-
nych. Fizycznym odbiorcą 
będzie olsztyński Czerwo-
ny Krzyż. Jedynym proble-
mem, który może opóź-
nić dostawę jest transport 
w relacji Chiny-Europa, ale 
mam nadzieję, że DHL so-
bie z tym poradzi. Potwier-
dza się zasada, że prawdzi-
wych przyjaciół poznaje się 
w biedzie – podkreśla pre-
zydent Olsztyna.

Weifang stał się mia-
stem partnerskim Olszty-
na w listopadzie 2016 roku. 
Od tego czasu samorządy 
prowadzą działania zgodnie 
z zasadami równości i wza-
jemnych korzyści, wymianę 

i  współpracę w  dziedzinie 
gospodarki, handlu, nauki 
i  kultury, edukacji, sportu 
i zdrowia.

Maseczki 
dla mieszkańców
Maseczki otrzyma nie-

zależnie od tego każdy 
z  mieszkańców Olsztyna 
i  sąsiednich gmin. Stanie 
się to w ramach akcji „Ma-
seczka dla Polski”. Trans-
port dotarł do stolicy regio-
nu 8 kwietnia. 

– Filarami i  pomysło-
dawcami tej inicjatywy są 
dwa podmioty, przedsta-
wiciele społecznie zaan-
gażowanego biznesu oraz 
lekarze Szpitala Uniwersy-
teckiego w  Olsztynie. To 
przykład znakomitej ko-
operacji pomiędzy światem 
biznesu a  nauką – wyja-
śnił Michał Kontraktowicz, 
wójt gminy Stawiguda, 
który chwali inicjatywę. – 
Co jednak najważniejsze, 
wymiernym efektem tej 
współpracy jest realna po-
moc obywatelom w  tym 
trudnym dla wszystkich 
czasie.

W  tej całej obecnej sy-
tuacji pocieszający jest je-
den fakt. Maleje liczba osób 
przebywających w kwaran-
tannie domowej. W ponie-
działek, 7 kwietnia, dane 
dotyczące sytuacji sanitar-
nej podało starostwo olsz-
tyńskie. Wynika z  nich, że 
z  jego terenu nadal jest 5 
osób zakażonych. Ta liczba 
utrzymuje się od dłuższe-
go czasu. Jeżeli kilka dni te-
mu w domowej kwarantan-
nie przebywało około 430 
osób, to na 7 kwietnia licz-
ba ta wynosiła 311. Odczu-
walny spadek odnotowano 
m.in. w  gminie Stawiguda, 
w której jest obecnie 36 ta-
kich osób. Wcześniej było 
ponad 60.

Krzysztof Szymański
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Olsztyńska kultura w sieci
Zamknięte restauracje, biblioteki, teatry, ograniczona możliwość poruszania się – taka jest rzeczywi-
stość ostatnich tygodni. Mimo ograniczeń wszyscy starają się w miarę normalnie funkcjonować w tym 
niezwykłym czasie. Artyści do kontaktu ze swoją publicznością wykorzystują technologię – organizu-
ją koncerty on-line, nagrywają piosenki, które emitują w sieci.

Tą ścieżką postanowił 
pójść Olsztyński Teatr La-
lek. Spektakle są dostęp-
ne na jego YouTube'owym 
kanale. Przedstawienia dla 
dzieci będzie można oglą-
dać od soboty od 10 do 
niedzieli do 20, natomiast 
propozycje dla dorosłych 
– od 17 w  sobotę do 23 
w niedzielę. 

– Mimo zamknięcia insty-
tucji kultury otwieramy nasze 
działania w sieci – powiedzia-
ła zastępca dyrektora OTL, 
Anna Ratkowska-Filipowicz. 
– Kwiecień jest miesiącem, 
w którym nie zabraknie Olsz-
tyńskiego Teatru Lalek. Aby 
zadowolić naszych widzów, 
którym, jak wiemy, brakuje 
kontaktu z kulturą, przenie-
śliśmy się do sieci.

Szereg internetowych 
propozycji ma dla swych 
odbiorców BWA Gale-
ria Sztuki. To m.in. takie 
działania, jak „Wtorek z ar-

cydziełkiem”, „Czwartek 
z  kolekcją” czy niedzielne 
oprowadzania.

– Wraz z  momen-
tem podjęcia decyzji o  za-
mknięciu instytucji kultu-
ry wiedzieliśmy, że bardzo 
chcemy pozostać w  kon-
takcie z  naszymi odbiorca-
mi i wciąż dzielić się z nimi 
sztuką oraz umilać im dni 
spędzone w  domu – mówi 
Monika Sadowska z  BWA 
Galerii Sztuki w  Olsztynie. 
– Dać im możliwość stałe-
go kontakt ze sztuką. Z my-

ślą o nich od razu przygoto-
waliśmy nowe działania.

Ogrom aktywności za 
pośrednictwem sieci pro-
ponuje Miejski Ośrodek 
Kultury. Wśród nich są 
np. Domówki MOK, De-
sant Kultury albo MOK 
Seniorom.

– Zmuszeni do rozprosze-
nia pozostajemy razem z Wa-
mi – mówi dyrektor olsz-
tyńskiego MOK–u, Mariusz 
Sieniewicz. – Specjalnie dla 
Was tworzymy nowy pro-
gram MOK Olsztyn. W  za-

sięgu ręki, bez wychodzenia 
z domu, po prostu on-line.

Warto też odwiedzić fa-
cebookowy profil Olsztyń-
skiego Planetarium i Obser-
watorium Astronomicznego. 
Tam mnóstwo „kosmicz-
nych” ciekawostek.

Instytucje kultury 
w sieci:
www.teatrlalek.olsztyn.pl
www.mok.olsztyn.pl
www.bwa.olsztyn.pl
www.planetarium.
olsztyn.pl

Urząd Miasta w sieci:
www.olsztyn.eu

Orzeczenia ZUS 
na czas epidemii 

są ważne
Osoby, które złożyły wniosek o przedłużenie pra-
wa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób 
niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjne-
go mogą być spokojne. Orzeczenie wydane przez 
lekarza orzecznika i komisje lekarskie zachowuje 
ważność przez następne trzy miesiące.

Chodzi o  orzeczenie, 
którego ważność upły-
wa w  czasie obowiązywa-
nia stanu zagrożenia epide-
micznego, stanu epidemii 
albo w  okresie 30 dni po 
ich odwołaniu. Orzeczenie 
zostanie wydłużone o  ko-
lejne trzy miesiące, jeżeli 
przed końcem jego ważno-
ści zostanie złożony wnio-
sek o świadczenie na dalszy 
okres.

Orzeczenie lekarza 
orzecznika albo komisji le-
karskiej, na podstawie któ-
rych ubezpieczony ma 
prawo do świadczenia reha-
bilitacyjnego, też zostanie 
wydłużone na podobnych 

zasadach. Orzeczenie to bę-
dzie ważne jeszcze trzy mie-
siące, jednak nie dłużej niż 
do końca 12-miesięcznego 
okresu pobierania świad-
czenia rehabilitacyjnego.

O  trzy miesiące prze-
dłużone będzie także orze-
czenie, które wygasło przed 
ogłoszeniem stanu zagro-
żenia epidemicznego, czyli 
przed 14 marca 2020 roku. 
Chodzi o sytuację, w której 
klient złożył wniosek np. 
o przedłużenie renty zanim 
orzeczenie straciło waż-
ność, a  ZUS nie wydał no-
wego przed wejściem w ży-
cie ustawy, czyli przed 31 
marca. 



4 “Nowe Życie Olsztyna” nr 7 (274) 2020 www.zycieolsztyna.plAGLOMERACJA OLSZTYŃSKA
Mimo pandemii gmina Dywity realizuje inwestycje zgodnie z planem

Inwestycje gminne muszą być realizowane!
Choć bezpośredni kontakt z urzędem gminy jest ograniczony z powodu koronawirusa, to gmina pracuje i realizuje kolejne inwestycje. Odebrana została 
budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Dywit do Różnowa, wykonawca zagospodarowania terenów nad jeziorem Dywickim zgłosił inwestycję do odbioru, 
a coraz bardziej zaawansowana jest też rozbudowa drogi gminnej od Wadąga przez Myki, Zalbki do ul. Wiosennej w Olsztynie. Ogłoszony został też 
przetarg na budowę świetlicy w Różnowie wraz z zapleczem sportowym.  

Gmina Dywity stara się 
pracować normalnie w tym 
trudnym okresie pandemii 
koronawirusa i  realizować 
zaplanowane inwestycje. 

– Naszą rolą jest działa-
nie i  służba dla społeczno-
ści lokalnej, dlatego mimo 
trudności, obostrzeń i ogra-
niczeń staramy się wyko-
nywać zaplanowane inwe-
stycje – mówi wójt Daniel 
Zadworny. – W  tej chwili 
zakończyliśmy i  praktycz-
nie odebraliśmy dwie duże 
inwestycje o  wartości pra-
wie 5,5 mln zł, kolejna in-
westycja w Mykach i Zalb-
kach za niemal 5 mln zł jest 
w  dużym stopniu zaawan-
sowania, a w poniedziałek 6 
kwietnia ogłosiliśmy prze-
targ na kolejną dużą realiza-
cję, czyli budowę świetlicy 
wiejskiej w Różnowie wraz 
zapleczem sportowym. 

Dużą popularnością 
wśród mieszkańców, szcze-
gólnie przed wydaniem za-
kazu przemieszczania się, 
cieszyła się ścieżka pie-
szo-rowerowa z  Dywit do 
Różnowa. Gmina odebrała 
oficjalnie inwestycję o  dłu-
gości 3 km z końcem lutego. 
Obecnie Dywity przystąpi-
ły do uzyskania procedury 
pozwolenia na użytkowa-

nie. Koszt budowy za-
mknął się w kwocie 3,6 mln 
zł, z  czego gmina pozyska-
ła dofinansowanie unijne 
w wysokości ponad 80 pro-
cent kosztów kwalifikowal-
nych z projektu „Ekomobil-
ny MOF”. 

– Niestety pandemia 
troszkę pokrzyżowała nam 
plany, bo nawet nie zdąży-
liśmy z  radnymi oficjalnie 
otworzyć ścieżki z przejaz-
dem rowerowym z Różno-
wa do Dywit – mówi wójt 
Daniel Zadworny. – Liczę 
jednak, że już wkrótce bę-
dziemy mogli to nadrobić 
z nawiązką. 

Dokładnie 31 marca wy-
konawca zagospodarowania 
terenów rekreacyjnych nad 
jeziorem Dywickim zgłosił 
inwestycję do odbioru do 
Urzędu Gminy Dywity. 

– Trwa weryfikacja do-
kumentów odbiorowych 
i  całej inwestycji – mó-
wi Marta Kochańska, kie-
rownik Referatu Inwestycji 
Gminnych UG Dywity. 

Nad jeziorem w  Dy-
witach powstał wkompo-
nowany w  skarpę budy-
nek sanitarno-magazynowy 
z  przebieralnią, łazienkami 
i  toaletami, na którego da-
chu zlokalizowany został du-
ży, przeszklony taras wido-
kowy. Poniżej budynku jest 
miejsce na grilla, a także am-
fiteatr na około 400 miejsc 
z platformą widokową o wy-
miarach 6 na 10 metrów. Do-
datkowo przy wybudowanej 
wcześniej kładce drewnia-
nej przez jezioro powsta-
ła trawiasta plaża dla dzieci. 
Wykonane zostało także no-
we, utwardzone zejście nad 

jezioro od strony ośrodka 
zdrowia. Koszt wykonania 
tej inwestycji to 1,8 mln zł 
z czego ponad milion złotych 
gmina pozyskała ze środków 
unijnych. 

W  dużym zaawanso-
waniu jest kolejna inwe-
stycja, a  więc rozbudowa 
drogi gminnej od Wadą-
ga przez Myki, Zalbki do 
ul. Wiosennej wraz z budo-
wą ciągu pieszo-rowerowe-
go i oświetlenia. Inwestycja 
została podzielona na trzy 
odcinki. Na pierwszym od-
cinku „A”, od drogi powia-
towej na Wadągu do skrętu 
na Zalbki, realizowana jest 
kanalizacja deszczowa, na 
odcinku „B”, od skrzyżowa-
nia na Zalbki do mostu na 
rzece Wadąg, wyprofilowa-
ne są już obrzeża i wykona-
na podbudowa pod ścieżkę 

pieszo-rowerową. Z  kolei 
na najtrudniejszym tech-
nicznie i  podmokłym od-
cinku „C” w  Zalbkach, na 
wysokości skrzyżowania 
na Szypry i dalej w kierun-
ku Olsztyna i ul. Wiosennej, 
położona została warstwa 
z  geowłókniny, wykonana 
została podbudowa, teraz 
rozpoczęło się krawężniko-
wanie. Wykonanie tej inwe-
stycji wartej około 5 mln zł 
ma się zakończyć 30 czerw-
ca 2020 roku. Gmina pozy-
skała na inwestycję dofinan-
sowanie unijne z  projektu 
„Ekomobilny MOF”. 

To jednak nie koniec in-
westycji, bo w  poniedzia-
łek 6 kwietnia gmina ogło-
siła przetarg na budowę 
świetlicy wiejskiej w  Róż-
nowie wraz z  zapleczem 
sportowym. Wykonawcy 
mogą składać swoje oferty 
do 29 kwietnia. W  Różno-
wie powstanie wielofunk-
cyjny obiekt, jaki rzadko 
można spotkać na terenach 
wiejskich. Jego powierzch-
nia użytkowa wyniesie pra-
wie 500 metrów kwadrato-
wych. Na budynek będzie 
się składać część świetlico-
wa z  holem wejściowym, 
salą koncertową i  salami 
konferencyjnymi, a  także 
zaplecze szatniowe.

Budowa II etapu ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem z Dywit 
do Różnowa o długości 3 km kosztowała około 3,6 mln zł

Z drewnianego tarasu widokowego usytuowanego na dachu budynku 
sanitarno-magazynowego rozciąga się piękna panorama jeziora Dywickiego

W tym trudnym, ale niezmiennie 
wyjątkowym czasie 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkim Mieszkańcom 

i Przyjaciołom Gminy Dywity
życzymy zdrowia, siły, wiary, 

optymizmu i spokoju. 

Niech budząca się do życia przyroda 
natchnie nas nadzieją i zainspiruje 

do wewnętrznej odnowy. 
Praktykujmy wdzięczność, przebaczenie, 

życzliwość, pielęgnujmy relacje. 
Dbajmy o siebie i innych, odkrywając 

pokłady dobra tkwiące w każdym z nas.

Pozostańmy w domach, łącząc 
się w sercach z Bliskimi, 

z którymi na razie nie dane nam będzie się spotkać. 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Dywity 
Agnieszka 
Sakowska-Hrywniak

 Wójt Gminy Dywity
Daniel Zadworny

Maseczki dla mieszkańców, laptopy dla uczniów
Gmina Dywity na zaproszenie prezydenta Olsztyna przyłączyła się do akcji „Maseczki dla Polski”, co oznacza, że każdy z nie-
mal 12 tysięcy mieszkańców zostanie zaopatrzony w bezpłatną maseczkę wielokrotnego użytku. Z kolei dzięki dofinansowa-
niu unijnemu z programu „Zdalna szkoła” gmina zakupiła 41 laptopów, 6 tabletów i 40 modemów dla uczniów, którzy nie 
posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w czasie obecnie panującej pandemii koronawirusa. 

Pierwsza partia ma-
seczek trafiła do Olszty-
na we wtorkowe popołu-
dnie 7 kwietnia, kolejna 
ma trafić w  czwartek 9 
kwietnia, a  w  następnej 
kolejności zostaną one 
przekazane do 6 podolsz-
tyńskich gmin, w  tym do 
gminy Dywity. 

– Do naszej gminy, 
zgodnie z deklaracją prezy-
denta Olsztyna, trafi 11 916 
maseczek – mówi wójt Da-
niel Zadworny. – W  imie-
niu naszych mieszkańców 
dziękuję za zaproszenie. 

Urzędnicy z  Dywit po 
otrzymaniu maseczek po-
dzielą je na poszczególne 
sołectwa. 

– Do bezpiecznej dys-
trybucji na pewno będzie-
my chcieli wykorzystać 
sołtysów, rady sołeckie, 
strażaków i  wolontariu-
szy – mówi Julian Wojgie-
niec, kierownik Referatu 
Bezpieczeństwa UG Dywi-
ty. – Będziemy chcieli zo-
stawiać maseczki w skrzyn-
kach pocztowych i wieszać 
na ogrodzeniach, a  miesz-
kańcom bloków będą prze-

kazywać je zarządcy i admi-
nistratorzy budynków. 

Weryfikacja osób prze-
bywających na terenie gmi-
ny odbędzie się na podsta-
wie złożonych deklaracji 
śmieciowych. 

Z szybkich działań gmi-
ny powinni być zadowoleni 
także uczniowie, którzy nie 
posiadali sprzętu do uczest-
niczenia w zdalnej edukacji. 
Dywity pozyskały dofinan-
sowanie na sprzęt w  wy-
sokości 70 tys. zł z Progra-
mu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Dofinansowa-

nie wystarczyło na zakup 
41 laptopów i  2 tabletów, 
a  gmina za własne środ-
ki z budżetu dokupiła jesz-
cze 40 modemów i 4 tablety. 
– Zapotrzebowanie na 
sprzęt zgłaszały nam 4 
szkoły podstawowe z  gmi-
ny – mówi wójt Daniel 
Zadworny. 

W poniedziałek 6 kwiet-
nia sprzęt komputero-
wy został odebrany przez 
dyrektorów szkół z  Dy-
wit, Spręcowa, Bukwałdu 
i Tuławek.
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Pomagamy szpitalom 
i przedsiębiorcom

— Koncentrujemy się na finansowym wsparciu szpitali z budżetu województwa i środków unijnych, a równolegle także na rozwiązaniach mi-
nimalizujących skutki ekonomiczne epidemii — podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Na koniec marca 
udało się jeszcze ze-
brać na sesji radnych 
sejmiku województwa, 
żeby przegłosować pil-
ne zmiany w  budże-
cie. Radni zagłosowali 
jednomyślnie. Marsza-
łek i zarząd wojewódz-
twa wnioskowali o do-
datkowe środki, tak 
potrzebne obecnie 
na walkę z  pandemią. 
Jednocześnie trwa-
ją prace nad kolejny-
mi antykryzysowymi 
rozwiązaniami. 

– Życie i zdrowie na-
szych mieszkańców sta-
wiamy bezwzględnie 
na pierwszym miejscu 
– mówi marszałek Gu-
staw Marek Brzezin. – 
Na wsparcie służby zdro-
wia przeznaczyliśmy już 
75 mln zł. Stale monito-
rujemy sytuację, blisko 
współpracujemy ze szta-
bem wojewody i  szpita-
lami. Nie zapominamy 
jednak także o  rozwią-
zaniach dla gospodar-
ki, bo od jej stanu za-
leży funkcjonowanie 
społeczeństwa. 

Służby podległe mar-
szałkowi województwa 
od początku kryzysu za-
jęły się przygotowa-
niem pakietu rozwiązań 
dla przedsiębiorców do-
tkniętych skutkami pan-
demii. W  instrumentach 
finansowych wdrażanych 
w  ramach Regionalne-
go Programu Operacyj-
nego 2014-2020 zarząd 
zaakceptował zmiany, 
które w  największym 
stopniu mogą wesprzeć 
przedsiębiorców.

– Wśród rozwiązań 
proponujemy m.in. do-
datkową karencję w spła-

cie pożyczek, obniżenie 
ich oprocentowania, wy-
dłużenie okresu finanso-
wania czy wprowadzenie 
tzw. wakacji kredyto-
wych – mówi marszałek.

W  pakiecie znalazły 
się także zapisy o  finan-
sowaniu wydatków ob-
rotowych w  sektorach 
najbardziej dotkniętych 
gospodarczymi skutka-
mi pandemii, m.in. tu-
rystyce, transporcie, 
gastronomii, usługach. 
Możliwe będzie także 
dofinansowanie działal-
ności producentów wy-
posażenia leczniczego 
i  środków ochrony oso-
bistej, a  także dofinan-
sowanie innych pod-
miotów gospodarczych. 
Chodzi o  możliwość 
wyposażenia zakładów 
pracy i  pracowników 

w środki ochrony osobi-
stej i  zbiorowej. Wśród 
nowych rozwiązań moż-
liwe jest również do-
finansowanie części 
wynagrodzeń pracow-
ników oraz należnych 
składek na ubezpiecze-
nie społeczne. Łączną 
wartość wsparcia pakie-
tu szacuje się na ok. 132 
mln zł.

Wsparcie 
służby zdrowia
W  poniedziałek (30 

marca) zarząd woje-
wództwa rozdyspono-
wał między wojewódz-
kimi placówkami służby 
zdrowia 2 mln zł rezer-
wy kryzysowej. Przygo-
tował ponadto uchwałę, 
o  przesunięciu 5 mln zł 
w  budżecie na dodatko-
we wsparcie szpitali, któ-

rą sejmik przyjął podczas 
marcowej sesji.

– W  trybie pilnym 
sprawdziliśmy nasze 
możliwości i dziś wiemy, 
że na szeroko rozumiane 
wsparcie służby zdrowia 
mamy 75 mln zł, z czego 
68 mln zł to środki z fun-
duszy europejskich – do-
daje marszałek Brzezin. 

W tej puli środków 39 
mln zł pochodzi z tzw. re-
programowania, możli-
wego do przeprowadze-
nia po wcześniejszych 
wytrwałych negocjacjach 
zarządu województwa 
z Komisją Europejską. Po 
analizach wiadomo, że 
tę pulę uda się zwiększyć 
o  dodatkowe 29 mln zł. 
Marszałek Gustaw Marek 
Brzezin zapowiedział, że 
powstanie jeden wspólny 
projekt dla regionalnych 

szpitali na szybkie dzia-
łania i  niezbędną reorga-
nizację na froncie walki 
z pandemią. 

Pakiet chroniący 
fundusze EU
Jednocześnie z  roz-

wiązaniami dla służ-
by zdrowia zarząd wo-
jewództwa opracował 
pakiet działań antykry-
zysowych, które mają 
ograniczyć wpływ pan-
demii na realizację RPO, 
od którego w dużej mie-
rze zależy dalszy rozwój 
Warmii i Mazur. 

– Dziś już wszyscy 
mają świadomość, że 
pandemia wywołana ko-
ronawirusem niesie też 
bardzo negatywne skut-
ki dla gospodarki świato-
wej, polskiej i  dla regio-
nów – mówi marszałek 

Brzezin. – Wpływa tak-
że na część projektów 
funduszowych. Dlate-
go zarząd wojewódz-
twa, odpowiedzialny za 
ich realizację, przyjął pa-
kiet działań antykryzy-
sowych, ograniczających 
wpływ pandemii na ten 
proces.

Wśród tych propo-
zycji są m.in. wydłuża-
nie terminu zakończe-
nia trwających naborów 
wniosków, możliwość 
aneksowania umów 
o  dofinansowanie pro-
jektów w  celu zmiany 
terminu ich zakończenia 
oraz terminów składania 
wniosków o  płatność, 
uznanie za kwalifikowal-
ne wydatków poniesio-
nych w  projektach na 
wyjazdy służbowe, szko-
lenia, spotkania, konfe-
rencje mimo ich odwo-
łania, przeniesienia na 
inny termin lub skróce-
nia z  powodu zagroże-
nia epidemiologicznego. 
Specjalne ułatwienia są 
kierowane także do osób 
i  firm korzystających ze 
wsparcia Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

– Zwróciliśmy się tak-
że do instytucji otoczenia 
biznesu z naszego regio-
nu o  propozycje dzia-
łań, które mogłyby zo-
stać przez nas wdrożone. 
Chcemy w  pełni wsłu-
chać się w  ich potrzeby, 
korzystać z  wiedzy i  do-
świadczenia – zaznacza 
marszałek. –To także ich 
czas. To czas na realiza-
cję wszystkich pomy-
słów, które pomogą nam 
ratować ludzkie życie 
i  zdrowie, nasze miejsca 
i zakłady pracy, przedsię-
biorczość i gospodarkę.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin, tak jak inni uczestnicy sesji sejmiku województwa, stosował zalecane środki bezpieczeństwa



6 “Nowe Życie Olsztyna” nr 7 (274) 2020 www.zycieolsztyna.plZOSTAŃ W DOMU

Niosą pomoc 
podczas epidemii

W czasie epidemii daje o sobie znać ludzka solidarność. Jedni szyją maseczki, inni donoszą seniorom jedzenie, kolejni wspierają pieniężnie szpitale czy 
bezdomnych. Chcemy opisywać i pokazywać takie inicjatywy, bo dzięki nim epidemia w Olsztynie nie jest tak zauważalna!

Okazało się, że podczas 
trwania epidemii jedną 
z  najbardziej poszkodowa-
nych grup społecznych są 
bezdomni. Schronisko przy 
ul. Towarowej zostało za-
mknięte, nikt do niego nie 
może wejść, ani wyjść. Na 
pomoc osobom, które tam 
się znajdują, wpadł radny 
Mirosław Arczak. W sumie 
przeprowadził dwie akcje. 
Pierwsza pozwoliła zebrać 
kilkaset kg produktów po-
trzebnych do ugotowania 
prostych posiłków.

Za drugim razem za-
apelował do podzielenia 
się nie tylko żywnością, ale 
również pieniędzmi, któ-
re zostaną przeznaczone na 
zakup podstawowych arty-
kułów spożywczych.

– Zachęcam do podzie-
lenia się „oszczędnościa-
mi”, jakie trafiły się chyba 
wszystkim: mniejsze koszty 
dojazdów do pracy, mniej 
zakupów, mniej płatnych 
atrakcji na mieście, odwo-
łane imprezy, pozamykane 
lokale. Ja np. oszczędziłem 
na fryzjerze i  stąd pomysł 
na ponowne uruchomie-
nie akcji. Wszystko zosta-
ło przeznaczone na zakup 

jedzenia, bo taka jest pod-
stawowa potrzeba bezdom-
nych w schronisku – powie-
dział radny Arczak.

Podczas drugiej zbiórki 
zebrano ponad 300 kg żyw-
ności oraz kwotę 3333 zł, 
które następnie przekazano 
schronisku.

– Ponad 30 osób po-
dzieliło się swoimi 

„oszczędnościami”. Cie-
szę się, że moja propozycja 
chwyciła i w czasie bardzo 
ograniczonych kontaktów 
osobistych udało się zachę-
cić innych do tej pomocy. 
Do akcji włączyła się tak-
że grupa biegowa „Są Wol-
niejsi”, za co im serdecznie 
dziękuję – dodał Mirosław 
Arczak.

Terytorialsi 
na pomoc seniorom 
Najstarsi mieszkań-

cy regionu także nie zo-
stali pozostawieni sami so-
bie. O ich dobro w czasach 
epidemii dbają terytorial-
si, czyli Wojska Obrony 
Terytorialnej.

– Seniorzy, którym po-
magamy podzieleni są na 
dwie grupy – wyjaśniła 
Monika Jabłońska-Buder, 
rzecznik prasowy 4 War-
mińsko-Mazurskiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej. 
– Pierwsza to kombatanci 
i  osoby starsze objęte bez-
pośrednią opieką koordy-
natora z  brygady. Drugą 
grupą są osoby objęte opie-

ką Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej i  Caritas. Wsparcie 
tych osób polega na dosta-
wach paczek żywnościo-
wych z  banków żywności. 
Jesteśmy gotowi dotrzeć 
wszędzie gdzie będzie po-
trzebna nasza pomoc.

Wsparcie nie ograni-
cza się jedynie do pozosta-
wienia żywności seniorom. 
Terytorialsi i  pracownicy 
Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej znajdują czas na 
rozmowę, podczas której 
analizują sytuację i  określą 
dalsze potrzeby.

AkcjaZupa, wspólna
misja Banku Żywności
i Rotaractu

Mimo pandemii koro-
nawirusa Bank Żywności 
w  Olsztynie realizuje swo-
ją misję – ratuje żywność 
i  wspiera potrzebujących. 
W  jaki sposób? Kucharz 
z  Banku Żywności przygo-
towuje posiłki, które póź-
niej wolontariusze Rota-
ract rozwożą po Olsztynie 
dla seniorów wyznaczo-
nych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ra-
dy osiedli czy Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów.

— Gotując i dostarczając 
posiłki dla seniorów, chce-
my realizować swoją misję 
poprzez ratowanie żywno-
ści i  pomoc potrzebującym 
— powiedział Marek Borow-
ski, prezes Banku Żywności 
w Olsztynie. — Wierzymy, że 
nasze działanie będzie uzu-
pełnieniem diety seniorów, 
a także przyczyni się do tego, 
że będą oni rzadziej wycho-
dzić z domów, aby zaopatry-
wać się w  produkty żywno-
ściowe, co w  konsekwencji 
w obecnej sytuacji zwiększy 
ich bezpieczeństwo. Chcie-
libyśmy także dać seniorom 
trochę radości w  tym trud-
nym okresie.

Posiłki będą trafiały do 
osób w  wieku 60+, senio-
rów niepełnosprawnych, 
samotnie gospodarujących 
lub takich, których sytuacja 
jest szczególnie trudna.

ZHP też pomaga
Seniorów wspierają 

także harcerze z  Olsztyna 

Harcerze z ZHP robią seniorom zakupy
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i  wielu innych miast z  wo-
jewództwa warmińsko-ma-
zurskiego. Pełnoletni dru-
howie robią zakupy czy 
wykupują leki z aptek. 

– Uruchomiony został 
również specjalny numer 
alarmowy – 535 056 768, na 
który można zgłaszać za-
potrzebowanie na pomoc. 
Ważne dla chorągwi jest, 
by kontaktować się z  taki-
mi osobami telefonicznie 
czy zostawiać zakupy pod 
drzwiami, aby zredukować 
ryzyko płynące obecnie 
z bezpośredniego kontaktu 
między osobami młodymi 
a  starszymi – powiedziała 
Dorota Limontas, rzecznik 
prasowy Chorągwi War-
mińsko-Mazurskiej ZHP.

Oprócz pomocy oso-
bom starszym, harcerze 
szyją także maseczki – 
w sumie, wraz z rodzicami, 
klubami seniora, zaprzy-
jaźnionymi przedszkolami 
i szkołami, wykonali ich już 
ponad 5 tys. sztuk, które 
przekazują szpitalom i  in-
nym placówkom medycz-
nym w regionie.

– Dotychczas pełnio-
na służba odbywała się na 
innych płaszczyznach- ro-
bienie zakupów, przygo-
towywanie paczek żywno-
ściowych, oddawanie krwi, 
pomoc psychologiczna, ale 
z uwagi na zgłaszane przez 
szpitale i znajomych medy-
ków zapotrzebowanie po-
szerzyliśmy zakres pomocy 
– dodała Dorota Limontas.

W  planach jest uszycie 
ponad 20 tys. maseczek nie 
tylko dla szpitali, ale także 
m.in. dla policji, straży po-
żarnej czy wojska.

Teatr Jaracza 
szyje maseczki
Maseczki, i  to nawet 

200 dziennie, szyją także 
pracownicy Teatru Jaracza 
w  Olsztynie, aby pomóc 
personelowi medycznemu 
ze szpitala wojewódzkiego.

Za produkcję odpowia-
dają Władysława Popo-
wiecka, Swietłana Jacewicz 
i  Anna Wieczorek z  pra-
cowni krawieckiej Teatru 
Jaracza w Olsztynie. Kobie-
ty od dwóch tygodni szyją 
paręset maseczek dziennie, 

aby pomóc personelowi 
medycznemu w  ochronie 
przed koronawirusem. By-
ła to inicjatywa Janusza 
Żwirko, zastępcy dyrekto-
ra teatru.

– Materiał wraz z  ma-
seczką wzorcową prze-
kazał nam Szpital Woje-
wódzki w  Olsztynie, po 
tym jak zgłosiliśmy się do 
nich z propozycją, że chce-
my pomóc i  szyć maseczki 
– przyznał Maciej Lewan-
dowski, rzecznik Teatru Ja-
racza w Olsztynie.

Kibice Stomilu 
wsparli szpital
Warto także zwró-

cić uwagę na akcję kibi-
ców Stomilu Olsztyn, któ-
rzy postanowili wesprzeć 
Miejski Szpital Zespolony 
w Olsztynie.

Szpital zorganizował 
zbiórkę funduszy przede 
wszystkim na środki ochro-

ny osobistej personelu 
medycznego i  środki de-
zynfekujące. Dodatkowo 
placówka chciałaby zaku-
pić analizator do diagno-
styki genetycznej w  tech-
nice PCR do wykrywania 
SARS-CoV-2.

– W  tym ciężkim dla 
wszystkich czasie, mając na 
uwadze problemy z dofinan-
sowaniem służby zdrowia, 
kibice Stomilu postanowili 
włączyć się w walkę i wspo-
móc szpital za pomocą fun-
duszy. Naszym celem jest ze-
branie kwoty wynoszącej co 
najmniej 19 450 zł. W tym ce-
lu zostało założone specjalne 
konto, z  którego wszystkie 
wpłaty zostaną przekazane 
Szpitalowi Miejskiemu – na-
pisał na stronie zbiórki Emil 
Marecki, organizator.

Już wiadomo, że zebra-
nych pieniędzy jest więcej. 
Gdy tekst szedł do druku, 
było to blisko 23 tys. zł.

Nauczyciele 
wspierają dzieci 
z autyzmem
Optymizmem zara-

zić chcą także pedagodzy 
ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
im. Kornela Makuszyńskie-
go w  Olsztynie. Z  okazji 
Światowego Dnia Świado-
mości Autyzmu, który był 
obchodzony 2 kwietnia, 
stworzyli klip dostępny na 

portalu YouTube pt. „Zro-
zumienia czas”.

W zeszłym roku nauczy-
ciele wzięli udział w  róż-
nego rodzaju imprezach 
i happeningach związanych 
z tym dniem. Teraz okazało 
się to niemożliwe.

– Postanowiliśmy, że 
stan epidemii i  wszelkie 
utrudnienia związane z pra-
cą zdalną nas nie powstrzy-
mają. Pojawił się pomysł 

nagrania piosenki, zawie-
rającej przesłanie adreso-
wane do osób z autyzmem, 
ich rodzin i opiekunów, ale 
także do wszystkich, którzy 
z powodu obecnych ograni-
czeń doświadczają różnych, 
czasem zupełnie dla nich 
nowych, emocji – wyja-
śniła Katarzyna Wirchano-
wicz, wicedyrektor SOSW 
im. Makuszyńskiego.

Teledysk powstał w  ty-
dzień, a na nagrania nauczy-
ciele mieli tylko dobę. Klip 
premierę miał 2 kwietnia.

– Utwór został stworzo-
ny bez wychodzenia z  do-
mu. Najpierw powstał zarys 
muzyczny, do którego nasza 
koleżanka Marta Fydrych-
-Gzyl napisała tekst i od te-
go się zaczęło. Ania No-
wacka stworzyła podkład 
muzyczny, a  wykonawcy 
w domowym zaciszu nagry-
wali poszczególne fragmen-
ty. W sumie brało udział 24 
nauczycieli, a pozostali nam 
kibicowali – dodała Kata-
rzyna Wirchanowicz.

Pedagodzy mają nadzie-
ję, że teledysk pozwoli le-
piej zrozumieć, czym jest 
autyzm i  jak pomóc takim 
osobom.

Marcin Cichy

Nauczyciele z SOSW zdalnie nakręcili teledysk wspierający dzieci z autyzmem /screen z teledysku

Pracownicy Teatru Jaracza szyją maseczki
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Teatr Jaracza 
ze spektaklami on-line!

Od 12.04 (Wielka Niedziela) teatr chce zaproponować wszystkim widzom możliwość oglądania on-line spektakli prezentowanych na swoich scenach.

Nie będzie to jednora-
zowe udostępnienie. Teatr 
przyjął innowacyjną formę 
przekazu. 

– Chcemy aby do koń-
ca kwietnia funkcjonował 
e-repertuar, gdzie tak jak 
w  normalnych, zwykłych 
czasach widz ma opcję wy-
brania tytułu i dnia, w któ-
rym to będzie chciał spek-
takl obejrzeć. Na tę chwilę 
zaproponujemy dwa tytu-
ły: „Baśń o  pięknej Pary-
sadzie i o ptaku Bulbuleza-
rze” oraz „Rzeczy, których 
nie wyrzuciłem” – powie-
dział Michał Wajzer z  Te-
atru im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie.

1. „Baśń o  pięknej Pa-
rysadzie i o ptaku Bulbule-
zarze” Bolesława Leśmia-
na w reż. Jarosława Kiliana 
z  muzyką Grzegorza Tur-

naua – spektakl dedykowa-
ny najmłodszym, ale także 
dorosłym.

Pewna piękna Parysa-
da ma życzenie. Chce coś 
mieć. Jej bezgranicznie od-
dani bracia są gotowi zgi-
nąć, by spełnić marzenie 
siostry… Tak rozpoczyna 

się spektakl. Przed posta-
ciami staną liczne przeszko-
dy, przygody i  przemiany. 
Z  historii o  ptaku Bulbule-
zarze dowiemy się, co spra-
wiło, że piękna, choć roz-
kapryszona, księżniczka 
Parysada, która nie umia-
ła płakać, stała się mądrą 

i  dzielną dziewczyną, a  po 
wielu próbach wreszcie 
uroniła pierwszą łzę.

2. „Rzeczy, których nie 
wyrzuciłem” autorstwa 
Marcina Wichy w reżyserii 
Łukasza Barczyka.

Adaptacja zbioru ese-
jów Marcina Wichy to opo-
wieść o  matce i  swoiste 
z  nią rozliczenie. Boha-
ter porządkując rzeczy po 
zmarłej rodzicielce przy-
wołuje ją, swoje dzieciń-
stwo i młodość. Wspomina 

i próbuje zrozumieć matkę. 
Przy okazji segregowania 
różnych przedmiotów po-
jawiają się kolejne skojarze-
nia związane z przeszłością.

Marcin Wicha jest lau-
reatem Paszportów Polity-
ki za 2017 rok. W 2018 ro-
ku otrzymał m.in. Nagrodę 
Literacką „Nike” oraz „Ni-
ke czytelników” za „Rzeczy, 
których nie wyrzuciłem”.

W każdym ze spektakli na 
końcu zostaną wymienieni 
wszyscy pracownicy teatru. 

– Chcemy, aby widzo-
wie zobaczyli, ile osób pra-
cuje przy jednym przed-
stawieniu. Dodatkowo 
zostanie nagrany w najbliż-
szych dniach serial, pro-
gram edukacyjny poka-
zujący Teatr Jaracza „od 
kuchni”. Skupimy się na 
kwestiach technicznych, 
osobach pracujących przy 
danym spektaklu, o  któ-
rych często nie wiemy itp. 
– dodał Michał Wajzer.

Spektakle Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w Twoim domu.
Jak zarezerwować bezpłatny wstęp do naszego e-Teatru?
Wejdź na stronę www.teatr.olsztyn.pl:
1. Wybierz spektakl i termin (liczba miejsc jest ograniczona),
2. Na Twój adres mailowy zostanie wysłany link aktywacyjny,
3. Link będzie aktywny przez 6 godzin od chwili rozpoczęcia transmisji.
Życzymy udanej wizyty w naszym e-Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie.
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Jak Pawełek historie 
Olsztyna poznaje

Pawełku, pewnie jak większość z nas siedzisz w domu czyszcząc rower i wykonując zaległe prace domowe. Wiadomo epidemia! I tylko dokładne wyko-
nywanie poleceń służb sanitarnych pozwoli nam uniknąć zarażeń, jak również pozwoli szybko zwalczyć chorobę.

Ludzkość od niepamięt-
nych czasów nawiedzały 
różne zarazy. Najgroźniej-
szymi i  pochłaniającymi 
najwięcej ofiar były: ospa, 
dżuma, cholera, odra 
a  w  ostatnich latach roż-
ne odmiany grypy. Epi-
demie dotykały nie tylko 
ludzi, w  przyrodzie wystę-
powały i  występują różne 
formy gradacji na przykład 
owadów. Ostatnio kornik 
dał się we znaki drzewom, 
plantacje upraw niszczą 
szarańcze a  drzewa iglaste 
owady jak brudnica mnisz-
ka. Mieliśmy z  nią do czy-
nienia również w  naszym 
województwie. 

Wszystkie te plagi były 
i  przyroda sama sobie po-
radziła z  ich zwalczeniem, 
a  tylko w  szybkości walki 
pomógł człowiek. Nie zna-
czy to, że ludzka ingerencja 
w  przyrodę w  przyszłości 
nie odniesie jakiegoś nega-
tywnego skutku, tak jak by-
ło z zachwianiem ekosyste-
mu na wschodzie Rosji, gdy 
zmieniono bieg jednej z du-
żych rzek. Ostatnio, może 
nie epidemie, a  kataklizmy 
nawiedziły Australię i Ame-
rykę. Wielkie pożary. Źle 
się stało że wywołał je czło-
wiek. Gdyby busz, sawan-
ny czy prerie zapaliły się sa-
me, to byłoby pewne, że tak 
chciała sama przyroda, aby 

ponownie na wiosnę się 
odrodzić ze wzmożoną si-
łą. To są prawa natury i nie 
wolno ich zmieniać, a  na-
wet w  większym stopniu 
ingerować.

Niestety, a  może do-
brze, że współczesny czło-
wiek nie chce, aby natura 
i przyroda myślała za niego 
i  wszystkie epidemii zwal-
czył poprzez znalezienie 
odpowiedniego lekarstwa. 

W  Olsztynie mamy pa-
miątki po pustoszących na-
sze miasto zarazach. Jako 
cyklista często przemierza-
łeś miejskie ścieżki rowe-
rowe i  pewno nie zwróci-
łeś na nie uwagi, ale one są. 
Gdzie? O tym za chwilę. 

Przed nadaniem 
Olsztynowi w 1353 
roku praw miejskich, 
tu gdzie obecnie jest 
miasto, a raczej gdzie 
jest zamek, istniała 
już w 1334 roku 
drewniana obronna 
strażnica, z małą 
osadą u podnóża, 
którą zasadźca 
Jan z Łajs, na 
polecenia kapituły 
warmińskiej, 
przekształcił w 1353 
roku w miasto. 

Początkowo był to 
mały gród w  zakolu Ły-
ny, otoczony drewnia-
no- ziemnymi umocnie-
niami. Ceglane obronne 
mury powstały dopiero 
około 1376 roku. 

Miasto szybko się 
rozwijało. Powstały 
Przedmieścia Górne za 
Wysoką Bramą i  Dolne 
za bramą południową, 
czyli Dolną. Coraz wię-
cej biedoty przybywało 
do miasta. Przywlekli oni 
rożne zarazy, między in-
nymi trąd. Nie wolno im 
było przekraczać miej-
skich bram. Dla nich wy-
budowano przytułek, 
czyli coś w rodzaju szpi-
tala pod wezwaniem św. 
Jerzego. Umieralność 
była duża. Zmarłych 
chowano na przyszpi-
talnym cmentarzu i wła-
śnie w  okresie kiedy na 
Dolnym Przedmieściu 
mieszkało mnóstwo trę-
dowatych, wybudowa-
no dla nich w  pierwszej 
połowi XVI wieku Ka-
plicę Jerozolimską. Po-
wstała ona w pobliżu szpita-
la w miejscu, czyli u zbiegu 
ulicy Jagiełły i  Grunwaldz-
kiej. Często nazywano ją 
kaplicą trędowatych. Kil-
kakrotnie była ona remon-
towana i  modernizowana. 
Pierwszy gruntowny re-
mont przeszła ona w  1609 
roku. Podlegała pod para-
fię św. Jakuba. Służyła piel-
grzymom udającym się na 
odpusty w  Gutkowie, jak 
również ludziom chorym. 
Między innymi modlono 
się w niej w czasie wielkiej 
epidemii dżumy w 1708 ro-
ku. Zmarło wtedy ponad 

2000 mieszkańców Olszty-
na i okolic. Część pochowa-
nych zostało na cmentarzu 
koło Szpitala św. Jerzego, 
ale niestety większość spo-
częła we wspólnych zbio-
rowych mogiłach wykopa-
nych w  okolicach kaplicy. 
Między innymi usytuowa-
ne one były w  okolicach 
obecnego targowiska. Ka-
plica ponownie poddana 
został rewitalizacji w  1775 
roku. Nabrała wtedy cech 
barokowych i  uzyskała no-
wy wystrój wnętrza.

Ocaleni, w  podzięce za 
uratowanie życia, budowa-

li kapliczki i  stawiali przy-
drożne krzyże. Kapitu-
ła warmińska w  podzięce 
za oddalenie zarazy wybu-
dowała sanktuaria pasyjne. 
Między innymi powstały 
one w  Lidzbarku Warmiń-
skim i Chwalęcinie.

Dżuma nie miała lito-
ści dla nikogo. Wyludniła 
Olsztyn jak również oko-
liczne wioski i  leśne osa-
dy. Między innymi wy-
marli wszyscy mieszkańcy 
dużej wsi Sądyty leżącej 
w  olsztyńskim Lesie Miej-
skim. Nigdy nie została ona 
odbudowana. Teraz pro-

wadzone są tam prace 
archeologiczne.

Aby upamiętnić te 
tragiczne wydarzenia, 
w  Olsztynie wzniesiono 
dwa pomniki. Pierwszy 
to Figura Chrystusa Zba-
wiciela Świata. Stoi on 
na cokole i trzyma w dło-
niach kulę ziemska. Figu-
ra ta stała na placu Trzech 
Krzyży. To ten naprze-
ciwko Teatru im. Stefana 
Jaracza. Została przenie-
siona, ustępując miejsca 
popiersiu Jaracza. Teraz 
stoi przy kościele Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa. Druga figura, to 
Chrystus upadający pod 
krzyżem. Mieszkańcy 
często nazywają ją Bożą 
Męką. Na cokole napisa-
ne jest w języku polskim: 
„Idź za mną”. Figura stoi 
u  zbiegu ulic Jagielloń-
czyka i Warszawskiej.

Kolejnymi wielkim 
nieszczęściem były epi-
demie cholery. Pierw-
sza dotarła do Olsztyna 
w  listopadzie 1831 ro-
ku. Przywlekli ją rosyj-

scy żołnierze. W  Prusach 
Wschodnich zmarło wte-
dy 15 tysięcy osób. Dzię-
ki temu, że Olsztyn stał 
się miastem zamkniętym, 
cholera zabrała tylko 80 
mieszkańców.

Cholera Prusy Wschod-
nie nawiedzała jeszcze kilka 
razy. Ostatnia duża epide-
mia, miała miejsce w  1856 
roku. Zmarło na nią ponad 
200 osób. Epidemie cholery 
upamiętnia żelazny krzyż 
z 1866 roku stojący począt-
kowo przy ulicy Warszaw-
skiej, a  teraz przy Kaplicy 
Jerozolimskiej.

Jeżeli chodzi o  świato-
wą epidemię tak zwanej 
grypy Hiszpanki, w pierw-
szych latach po I  wojnie 
światowej, Olsztyn wyszedł 
obronną ręką. Ofiar raczej 
nie było. A może wtedy nikt 
nie prowadził statystyk?

Pozdrawiam 
Jacek Panas
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Piekarnia Tyrolska: 
Świeże pieczywo, zdrowe z natury
Rozmowa z Jarosławem Goszczyckim, właścicielem Piekarni Tyrolskiej w Olsztynie. 

W  związku z  epidemią 
koronawirusa najważniej-
szą kwestią dla konsumen-
ta jest to, czy produk-
ty Piekarni Tyrolskiej 
są bezpiecznie pieczone 
oraz transportowane do 
sklepów? Jak wygląda ten 
proces?

Jarosław Goszczycki, 
właściciel Piekarni Tyrol-
skiej: Problem przenoszenia 
koronawirusa tworzy czło-
wiek, im większą ma styczność 
z produktem, tym zwiększa się 
potencjalny jego negatywny 
wpływ na product. U nas, a to 
jest ewenementem w północ-
nej Polsce, wpływ człowieka 
na proces produkcyjny został 
zminimalizowany. Dodatko-
we zabezpieczenia uniemoż-
liwiają rozprzestrzenianie się 
wirusa. Odsyłam zaintereso-
wanych do naszego filmu na 
YouTube pt. „Koronawirus 
bez szans”.

Piekarnia Tyrolska 
uruchomiła swój nowo-
czesny zakład. Czym on się 
wyróżnia spośród innych?

Główna cecha zakładu 
to pełna automatyzacja pro-
dukcji na każdym jej eta-
pie. Praca człowieka ogra-
niczona jest do minimum. 
Dla wyobrażenia podajmy 
taki przykład, u  konkuren-
cyjnej piekarni jednorazo-
wo na produkcji pracuje 80 
osób, a w naszym zakładzie 
8, a oba zakłady wytwarza-
ją taką samą ilość pieczywa. 
Nasz zakład jest przyjazny 
środowisku – wyposażo-
no go m.in. w  urządzenia 
odzyskujące ciepło. Dzięki 
nim, bez konieczności wy-
korzystywania innych pa-
liw, ogrzewamy całą wodę 
użytkową (technologicz-
ną i sanitarną) w zakładzie, 
ale także ogrzewamy sam 
budynek. Co więcej, w pie-
karni zastosowano innowa-

cyjną technologię pozwa-
lającą zmniejszyć zużycie 
energii i  gazu, a  jednocze-
śnie zmniejszyć emisję 
zanieczyszczeń.

Czy zastosowane 
w  Piekarni Tyrolskiej 
nowoczesne technolo-
gie i  zautomatyzowane li-
nie produkcyjne ogra-
niczają do minimum 
kontakt pracowników 
z  pieczywem i  jak to wy-
gląda w praktyce?

Automatyzacja i  jesz-
cze raz automatyzacja to 
główna cecha naszego za-
kładu, a jednocześnie pod-
stawowy sposób na uni-
kanie rozprzestrzeniania 
się epidemii. To człowiek 
przenosi koronawirusa 
i  inne szkodliwe zarazki, 
a  nie maszyny. W  naszym 
zakładzie, na każdym eta-
pie procesu technologicz-
nego, człowiek nie ma 
styczności z  produktem. 
Jego rola ograniczona zo-
stała do sterowania ma-
szynami. Sterowanie od-
bywa się oczywiście przy 
zastosowaniu ochrony hi-
gienicznej tj. rękawiczek 
ochronnych.

Jakie działania podej-
muje Piekarnia Tyrolska 
w  trosce o  zachowanie 
sterylności pracowników 
i  używanego przez nich 
sprzętu, w  tym skrzynek 
na pieczywo?

Nasze skrzynki są co-
dziennie dokładnie myte 
i  dezynfekowane i  tak jak 
to już nadmieniłem powy-
żej, wykonuje to specjalna 
maszyna. Każdy pracow-
nik przed wejściem na ha-
lę przechodzi przez stację 
dezynfekcji. Samochody są 
codziennie dezynfekowane, 
a pracownicy mają obowią-
zek używania higienicznych 
rękawiczek. Z uwagi na au-
tomatyzację procesu na ha-
li produkcyjnej przebywa 
jednorazowo niewiele osób. 
Pracownicy przeszli specjal-
ne szkolenie, a  dodatkowo 
otrzymali ulotki informacyj-
ne, a bezpośredni sprzedaw-
cy mają dezynfekować ręce 
na stanowisku pracy mini-
mum raz na godzinę.

Czy wszystkie sklepy 
Piekarni Tyrolskiej dzia-
łają zgodnie z  wyznaczo-
nymi godzinami i  czy nie 
zabraknie nam chleba?

Nie ma obawy, wszyst-
kie sklepy działają zgodnie 
z  wyznaczonymi godzina-
mi. I  chleba na pewno nie 
zabraknie.

Czy dostawy reali-
zowane będą bez zakłó-
ceń, szczególnie w okresie 
przedświątecznym?

Możemy zapewnić na-
szych konsumentów, że 
pieczywa i  produktów cu-
kierniczych na pewno nie 
zabraknie. Mamy duże mo-

ce przerobowe. W sytuacji, 
gdy zwiększy się popyt na 
nasze produkty, zwiększy-
my moc produkcyjną na-
szego zakładu.

W  początkowej fa-
zie koronawirusowej epi-
demii wprowadził Pan 
w swoich sklepach promo-
cję „50 proc.” na wybrane 
produkty. Czym było to 
podyktowane?

Promocją 50 proc. 
chcieliśmy uczcić urucho-
mienie produkcji w  na-
szym nowym zakładzie 
w  Barczewie, a  jednocze-
śnie dać trochę optymi-
zmu przy pojawiającej się 
informacji o  zagrożeniu 
epidemiologicznym.

Piekarnia Tyrolska wpro-
wadziła także możliwości za-
kupu pieczywa z  dowozem 
bezpośrednio do domu. Jakie 
są szczegóły tej oferty?

Zamówienia należy 
składać mailowo na ad-
res: sklep@tyrolska.pl, 
podając nr telefonu, do-
kładny adresu dostawy. 
Zamówienia będą weryfi-
kowane poprzez kontakt 
telefoniczny przed wyjaz-
dem osoby dostarczającej 
zamówienie.

Płatność aktualnie je-
dynie gotówką (odliczona 
kwota zamówienia), ale nie-
bawem także kartą. Zamó-
wienia wysłane do godzi-
ny 20, zostaną zrealizowane 
do godziny 12 następnego 
dnia, nie wliczając niedzie-
li i świąt.

Na terenie miasta Olsz-
tyna kwota minimalnego 
zamówienia wynosi 30 zł. 
W  przypadku gdy miejsce 
dowozu znajduje się poza 
granicami miasta, a na tere-
nie powiatu olsztyńskiego, 
kwota minimalnego zamó-
wienia to 60 zł.

Koszt dowozu w  Olsz-
tynie przy zamówieniu 30 
zł to kwota 9 zł. Analizuje-
my także możliwość zaku-
pów przez aplikację Glovo.

Czy we wszystkich 
sklepach Piekarni Tyrol-
skiej jest możliwość trans-
akcji bezgotówkowych?

Tak, oczywiście. 
Wszystkie nasze sklepy są 
zaopatrzone w  czytniki 
kart pieniężnych, to u  nas 
standard.

Epidemia w końcu mi-
nie. Na co obecni i  przy-
szli klienci Piekarni Ty-
rolskiej mogą liczyć, jeżeli 
chodzi o  asortyment pie-
czywa oraz jego jakość?

Na to, co od ponad 30 lat 
było wyznacznikiem roz-
woju Piekarni Tyrolskiej, 
czyli wysoką jakość pro-
dukcji, naturalny charakter, 
brak chemicznych wspo-
magaczy i  rozwój prozdro-
wotnego pieczywa. Nasze 
pieczywo charakteryzuje 
się już wyższą zawartością 
białka, wyższymi właści-
wościami przeciwutlenia-
jącymi oraz niższą zawar-
tością cukrów. Ma ponad 
dwukrotnie większą zawar-
tość witaminy B9 i  C niż 
obecnie oferowane na ryn-
ku pieczywo i odegrać mo-
że istotną rolę w profilakty-
ce wielu chorób cywilizacji 
jak np. miażdżyca, cukrzy-
ca, zaćma czy choroba 
Parkinsona.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych miłością, 

wiarą i nadzieją na lepszą przyszłość 
życzy Jarosław Goszczycki z rodziną.
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Wszystko zostanie w rodzinie?
Dzień dobry! – W słuchawce usłyszałam zaniepokojony głos klientki mojego biura. – Czarne myśli przychodzą mi do głowy, obserwując i słuchając co się 
dzieje w czasie pandemii. Mój mąż prowadzi biznes, a ja pilnuję terminów i dokumentów, pomagam, jak mogę. A co się stanie z firmą, gdy mąż niespo-
dziewanie umrze?

– Dzień dobry, Ewo, to 
bardzo dobre pytanie, bo 
dobrze jest wiedzieć, co 
robić, gdyby czarna wizja 
miała się spełnić. I to nie tyl-
ko w  czasie panującej pan-
demii. Trudno przewidzieć 
też np. wypadek drogowy 
ze skutkiem śmiertelnym.

W sytuacji nagłej śmierci 
osoby prowadzącej działal-
ność, zapewnienie trwało-
ści funkcjonowania przed-
siębiorstwa przysparza nie 
lada problemów. W  tym 
właśnie celu, na mocy usta-
wy o  zarządzie sukcesyj-
nym przedsiębiorstwem 
osoby fizycznej, stworzona 
została możliwość powo-
łania  zarządcy sukcesyjne-
go. Jego zadaniem jest pro-
wadzenie przedsiębiorstwa 
zmarłego przedsiębiorcy. 
Firma przedsiębiorcy bę-
dzie mogła dalej działać (tj. 

zatrudniać pracowników, 
obsługiwać kontrahentów, 
uzyskiwać przychód i  pła-
cić podatki). Po śmierci 
przedsiębiorcy dotychczas 
zawarte umowy nie wyga-
sają, a zarządca może płyn-
nie kontynuować ich wy-
konywanie. Firma będzie 
też działać pod tym samym 
NIP-em i REGON-em, czy-
li ma zapewnienie możliwo-
ści kontynuacji działalności 
prowadzonej w formie jed-
noosobowej działalności 
gospodarczej. 

– To bardzo interesują-
ce, ale czy ja mogę być ta-
kim zarządcą sukcesyjnym? 

– Tak, Ewo, możesz być 
Ty, może to być inny czło-
nek rodziny, a może to być 
też osoba obca. Zarządcę 
sukcesyjnego może wska-
zać przedsiębiorca w  każ-
dej chwili za życia, a po jego 

śmierci prawo do tej czyn-
ności mają jego spadko-
biercy. Łatwiejsza, prostsza 
i  całkowicie bezpłatna jest 
pierwsza opcja. Twój mąż 
powinien wskazać określo-
ną osobę, czyli np. Ciebie, 
do pełnienia funkcji zarząd-
cy sukcesyjnego i zrobić to 
na piśmie. Nie ma obowiąz-
ku wizyty u notariusza. Po-
tem ma uzyskać Twoją pi-
semną zgodę na pełnienie 
funkcji zarządcy sukcesyj-
nego, a  następnie złożyć 
wniosek o wpis ustanowio-
nego zarządcy do CEIDG. 
Proste? 

– Wydaje mi się, że 
proste. A  proszę mi po-
wiedzieć, czy ja już za-
wsze będę mogła prowa-
dzić firmę mojego męża? 
– Ewę zaciekawił temat 
zarządcy sukcesyjnego. 
– I  klienci będą wiedzie-

li, że to ja prowadzę teraz 
firmę?

– Na uporządkowanie 
spraw związanych z działal-
nością zarządca sukcesyjny 
ma dwa lata od dnia śmierci 
przedsiębiorcy, a do nazwy 
przedsiębiorcy, z dniem je-
go śmierci, dopisane zostają 
słowa „w spadku”. Dodatko-
wo w CEIDG od dnia usta-
nowienia zarządcy sukce-
syjnego jest widoczne jego 
imię i  nazwisko, NIP – je-
żeli posiada i adres do kore-
spondencji. Znam rodziny, 
którym wystarczyło kilka 
miesięcy na pozamykanie 
spraw zmarłego przedsię-
biorcy. Wszystko zależy od 
rodzaju i rozmiarów prowa-
dzonej działalności. Jako za-
rządca sukcesyjny będziesz 
mogła zamknąć firmę nie-
żyjącego męża w  dogod-
nym dla Ciebie terminie, 
będziesz też mogła doko-
nać przekształcenia w spół-
kę prawa handlowego i ob-
jąć wszystkie udziały lub 
podzielić się nimi z Waszy-
mi dziećmi lub innymi za-
ufanymi osobami. Podjęcie 
tej decyzji zapewni funkcjo-
nowanie firmy przez długie 
lata.

– A gdybym się rozmy-
śliła, bo np. nasze drogi się 
rozejdą albo mąż utraci do 
mnie zaufanie, to co wtedy 
się stanie? – Ewa zaczyna 
się zastanawiać.

– Zarządcę sukcesyjne-
go zawsze można zmienić 
lub w  ogóle zrezygnować 

z jego ustanowienia. Jest to 
tak proste, jak jego ustano-
wienie. Jeżeli w  pewnym 
momencie mąż zdecyduje 
się na dodanie drugiego za-
rządcy sukcesyjnego lub je-
go zmianę, bo np. utracił do 
Ciebie zaufanie, to zgłasza 
to w  CEIDG i  nie ma naj-
mniejszego problemu. Pa-
miętaj jednak, że decyzja 
będzie należała zawsze do 
Twojego męża. 

– Zaraz, zaraz. – Ewa 
złapała mnie za słowo. – To 
może być dwóch zarząd-
ców sukcesyjnych?

– Może być dwóch. Ten 
drugi będzie pełnił funk-
cję zarządcy rezerwowego. 
Gdyby ten pierwszy zarząd-
ca nie mógł pełnić funkcji, 
to wówczas będzie działał 
zarządca rezerwowy.

Wspomniałam Ci wcze-
śniej, że spadkobiercy rów-
nież po śmierci przedsię-
biorcy mogą ustanowić 
zarządcę. Ja jednak nie po-
lecam tego rozwiązania, bo 
jest związane z opłatami za 
notariusza. Dodatkowo wy-
maga współdziałania spad-
kobierców, co nie zawsze 
niestety jest możliwe. Jeżeli 
zarządca nie został powoła-
ny za życia przedsiębiorcy, 
to prawo do jego powoła-
nia przysługuje: małżonko-
wi przedsiębiorcy, któremu 
przysługuje udział w przed-
siębiorstwie; spadkobiercy 
ustawowemu, który przy-
jął spadek; spadkobier-
cy testamentowemu, który 

przyjął spadek; zapisobier-
cy windykacyjnemu, który 
przyjął zapis windykacyjny, 
jeżeli zgodnie z  testamen-
tem przysługuje mu udział 
w przedsiębiorstwie.

Zgoda na powołanie za-
rządcy sukcesyjnego musi 
być wyrażona przez spad-
kobierców, którym przy-
sługuje udział w  przedsię-
biorstwie wynoszący co 
najmniej 85 proc.

Jak widzisz, nie jest to 
już tak proste, jak za życia 
przedsiębiorcy, dlatego go-
rąco zachęcam do działania 
już teraz.

Elżbieta Krywko
doradca podatkowy
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