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Nieletni chłopcy zniszczyli 
zaparkowany samochód

Olsztyńscy policjanci 
zatrzymali czterech nasto-
latków podejrzewanych 
o  zniszczenie samochodu 
osobowego marki Volks-
wagen. Chłopcy w  wieku 
od 14 do 15 lat w zaparko-
wanym pojeździe wybili 
kilka szyb.

Oficer dyżurny olsz-
tyńskiej jednostki poli-
cji otrzymał zgłoszenie, 
że na jednym z  parkingów 
znajdujących się na osie-
dlu Generałów, grupa osób 
niszczy zaparkowany sa-
mochód. Na miejsce inter-
wencji natychmiast został 
skierowany patrol policji. 
Interweniujący policjanci 
potwierdzili zgłoszenie do-
tyczące zniszczenia mienia 

i  zatrzymali czterech mło-
dych mężczyzn, którzy na 
widok policyjnego radio-
wozu próbowali uciekać, 
aby uniknąć odpowiedzial-
ności za swoje zachowanie.

Policjanci zatrzyma-
li i  wylegitymowali czte-
ry osoby, które okazały się 
niepełnoletnie. Czterej na-
stolatkowie w  wieku od 14 
do 15 lat wstępnie przy-
znali się do niszczenia za-
parkowanego od dłuższego 
czasu osobowego volkswa-
gena. W  pojeździe uszko-
dzonych zostało kilka szyb. 
Cała czwórka, przed sądem 
rodzinnym i nieletnich, bę-
dzie musiała wytłumaczyć 
się ze swojego zachowania.

Koronawirus. Miasto 
otwiera nowe miejsca

Zarząd Dróg Zieleni 
i  Transportu w  Olsztynie 
otworzył place zabaw.

Place zabaw były na po-
czątku epidemii normalnie 
otwarte. W końcu i one zo-

stały zamknięte. Te obiek-
ty rekreacyjne są powoli 
otwierane. 

– Place zabaw oraz si-
łownie plenerowe są syste-
matycznie udostępniane od 
1 czerwca 2020. Ich otwar-
cie będzie poprzedzo-
ne kontrolą i  dezynfekcją 
elementów wyposażenia. 
Wszystkie prace potrwa-
ją około 10 dni – zapowia-
da Michał Koronowski, 
rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Zieleni i  Transportu 
w Olsztynie.

Rzecznik przypomina, 
że wciąż obowiązują ob-
ostrzenia sanitarne. 

– Dotyczą one zachowa-
nia dwumetrowej odległo-
ści od siebie i konieczności 
używania maseczek na twa-
rzy – mówi Koronowski.

Przypomnijmy, że ob-
ostrzenia zostały poluzowa-
ne również w  transporcie 
publicznym. Dokładniej, li-
mit ten wynosi 50 proc. su-
my wszystkich miejsc sie-
dzących i stojących.

Nowy przewodnik 
po Warmii

Szlak Świętej War-
mii – to będzie najnow-
sza publikacja starostwa 
olsztyńskiego.

Starostwo przekonu-
je, że z  badań rynku wyni-
ka, że w tym roku około 90 
proc. Polaków spędzi urlop 
w kraju. W opinii ekspertów 
będzie to przede wszystkim 
wypoczynek w  gronie ro-
dzinnym lub w grupach bli-
skich znajomych, w  nieod-
ległych zakątkach Polski, 
w  małych pensjonatach, 
domkach czy gospodar-
stwach agroturystycznych. 

– Wpisując się w specy-
fikę tegorocznych wakacji 
oraz wykorzystując rozwi-
jający się segment turystyki 
religijnej postanowiliśmy 
zaoferować nowy produkt – 

Szlak Świętej Warmii – mó-
wi Andrzej Abako, staro-
sta powiatu olsztyńskiego, 
inicjator przedsięwzięcia. 
– Przy okazji pobytu u nas 
w lesie, nad jeziorem, warto 
też zwiedzić najbliższe oko-
lice, zwłaszcza, że jest co 
zobaczyć i  każdy może tu 
na Warmii znaleźć dla sie-
bie coś interesującego.

Szlak Świętej Warmii 
tworzy szesnaście „stacji”: 
są to znane nie tylko w re-
gionie miejsca pielgrzym-
kowe, sanktuaria, szlaki 
pątnicze, ale także histo-
ryczne obiekty sakralne 
związane z ciekawą historią 
biskupstwa warmińskiego 
oraz różnymi wydarzenia-
mi o  charakterze religij-
nym, historycznym i legen-

darnym. Pierwsza z  nich 
to Bałdy, czyli „Wrota War-
mii”, przez które z  War-
szawy przybywali do swo-
jej diecezji kolejni biskupi 
warmińscy. Następnie są: 
Gietrzwałd, Olsztyn, Gło-
towo, Dobre Miasto, Lidz-
bark Warmiński, Stoczek 

Klasztorny, Bisztynek, Re-
szel, Święta Lipka, Tło-
kowo, Krosno, Chwalę-
cin, Pieniężno i Frombork. 
Szlak kończy się w  Branie-
wie – pierwszej historycz-
nej stolicy regionu.

Przewodnik będzie moż-
na nabyć w księgarniach.

Wystawa medali 
i numizmatów w Muzeum 
Archidiecezji Warmińskiej

W  tym roku wspomi-
namy 100. rocznicę uro-
dzin Karola Wojtyły. Na-
tomiast w  sobotę minęła 
29. rocznica pobytu Oj-
ca Świętego Jana Pawła 
II, naszego wielkiego ro-
daka, w  Olsztynie. Dlate-
go Muzeum Archidiecezji 
Warmińskiej postanowi-
ło w  tym dniu otworzyć 
okolicznościową wysta-
wę poświęconą papieżowi 
Polakowi.

Składają się na nią różne 
pamiątki, a  przede wszyst-
kim ponad 100 medali 
i  monet wybitych w  czasie 
pontyfikatu Jana Pawła II. 
Pochodzą one z kolekcji ar-
cybiskupa Józefa Kowalczy-
ka, absolwenta Seminarium 
Hosianum, który był pierw-
szym w Polsce nuncjuszem 
apostolskim w latach 1989-
2010 oraz prymasem Polski 
w latach 2010-2014. 

Oficjalne medale wa-
tykańskie oraz numizma-
ty odnoszące się do kolej-

nych lat rządów papieża są 
darem arcybiskupa Józe-
fa Kowalczyka dla Wyższe-
go Seminarium Duchowne-
go Metropolii Warmińskiej. 
Zanim jednak dar trafi do 
seminarium, można się 
z  nim zapoznać na specjal-
nej ekspozycji w  Muzeum 
Archidiecezji Warmińskiej. 
Na wystawie zgromadzono 
też przedmioty związane ze 
św. Janem Pawłem II – szaty 
liturgiczne i trony papieskie 
z  jego olsztyńskiej wizyty 
w  1991 roku oraz artyku-
ły prasowe i  wydawnictwa 
książkowe.

W  otwarciu wystawy, 
które miało charakter za-
mknięty, osobiście wziął 
udział darczyńca, a  tak-
że abp Józef Górzyński, 
przedstawiciele ducho-
wieństwa oraz przedstawi-
ciele władz miasta, powiatu 
i województwa.

Red.
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CUD UZDRAWIANIA
Od ponad trzydziestu pięciu lat jest człowiekiem ostatniej nadziei 
dla ludzi chorych i  cierpiących, którym medycyna konwencjonalna 
nie była w stanie pomóc.

Mgr Jan Pawlik ogrom-
ne, bo ponad 35-letnie, do-
świadczenie i  wiedzę zdo-
bywał w różnych częściach 
świata, między innymi 
w  Indonezji, Chinach, na 
Hawajach, w Indiach, Afry-
ce Północnej i  Południo-
wej, Ameryce Środkowej 
i  Południowej, uzdrawiał 
również w Kanadzie i USA.

Oto niektóre 
z uzdrowień
• Hashimoto, guzki

tarczycy, potworne zmę-
czenie, ciągle zimne rę-
ce i  nogi p. Marry z  Lon-
dynu ustąpiły już po 4 
tygodniach.

• P. Mariannie z  Gdy-
ni nerwica, bóle głowy, 

bezsenność ustąpiły po 2 
zabiegach.

• Pani Grażyna z  War-
szawy chorowała na cukrzy-
cę. Poziom cukru unormo-
wał się po 4 spotkaniach.

• 60-letni Jan z Warsza-
wy uniknął operacji pro-
staty po 3 zabiegach. 

• Alergia, stany zapal-
ne zatok, gardła oraz astma 
ustąpiły p. Celinie z  Gdyni 
po 2 zabiegach.

• 65-letniej p. Michalinie
z Katowic ustabilizowało się 
ciśnienie krwi, zmniejszyły 
kłopotliwe szumy w uszach 
oraz cofnęły zmiany miaż-
dżycowe w żyłach. 

• Uporczywe zaparcia,
wzdęcia, problemy z  żo-
łądkiem, które miała p. Iza 

z Gdyni, ustąpiły po dwóch 
tygodniach. 

• Depresja, którą p. Be-
ata leczyła 15 lat, ustąpiła po 
4 zabiegach.

• Bóle kręgosłupa, sta-
wów, drętwienie rąk i nóg 
ustąpiły p. Kazimierzowi 
już po 1 spotkaniu.

Cena wizyty
100 zł

Tel. 89 527 11 22,   89 535 07 30 
Olsztyn, os. Dajtki, ul. Sielska 12 K (teren byłego kempingu)

Informacja: od poniedziałku do piątku, godz. 8-16
Więcej informacji: www.janpawlik.pl

Hydrocolon – Zdrowie zaczyna się w jelicie 
Rewelacyjna i  najsku-

teczniejsza metoda oczysz-
czania jelita grubego ze 
starych, wyschniętych zło-
gów. Niezwykle popularna 
w  USA, Niemczech, Kana-
dzie. Jedyne takie urządzenie 
w województwie. Hydroco-
lon jest polecany, jeśli masz 
zaparcia, wzdęcia, nad-
mierne gazy, chcesz schud-
nąć, masz problemy ze skó-
rą, bóle głowy, migreny, 
bezsenność, złe trawienie, 
częste infekcje i brak odpor-
ności, depresję, przewlekłe 
zmęczenie, grzybice, bó-
le stawowe lub jeśli dbasz 
o  zdrowie i  chcesz oczyścić
swój organizm - hydrocolon
to dobry początek zmian. Za-
bieg jest bezpieczny, niekrę-
pujący i bezbolesny. 

Przykład
Mówi Anna S. — Podda-

łam się oczyszczaniu jelita 
grubego. Przeżyłam szok, 
jak na ekranie aparatu zoba-
czyłam, co ze mnie wycho-
dzi. Nie wierzyłam, że takie 
ilości starego wyschniętego 
kału nosimy w  sobie przez 
tyle lat. Po zabiegu mam 
uczucie przypływu sił. Mi-

nęły bóle głowy i  uczucie 
zmęczenia, śpię doskonale. 
Nie mam wzdęć i  tzw. peł-
nego brzucha. Wypróżniam 
się codziennie, a  przedtem 
raz na 3-4 dni. 

Zmiany łuszczycowe na 
ciele są wyraźnie mniejsze.

Promocja:
250 zł 200 zł

Jeśli chcesz odzyskać zdrowie, odmłodzić się 
i zredukować skutecznie wagę, bez efektu JOJO, 
spróbuj z jednym z najlepszych uzdrowicieli  
w Polsce i na świecie mgr. Janem Pawlikiem. 
Stosuje on rewolucyjny i jedyny w Europie 
„PROGRAM” opracowany przez niemieckich lekarzy.

Kontakt: mgr Elżbieta Tomczyńska

509-757-471

- 47 kg
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– To dla naszych 
firm szansa na dotar-
cie z ofertą do tysię-
cy mieszkańców re-
gionu – mówi wójt 
Daniel Zadworny.

Kończy się kolejna wspólna inwestycja gminy Dywity i powiatu

Asfaltowy dywanik 
z Gradek do Frączek!

Kończy się remont drogi powiatowej z Gradek do Frączek. Jedna z najbardziej zniszczonych dróg 
powiatowych na terenie gminy Dywity zmieniła się nie do poznania. Na odcinku około 2,5 km po-
wstał równy, asfaltowy dywanik. 

Kolejną wspólną inwe-
stycję powiatowo-gminną 
odwiedzili tuż przed ukła-
daniem warstwy ścieralnej 
wójt Daniel Zadworny i sta-
rosta Andrzej Abako. 

– Jak widać, współpra-
ca buduje w  każdej dzie-
dzinie, tym bardziej mię-
dzy samorządami – ocenia 
wójt Daniel Zadworny. – 
Trzeba przyznać, że choć 
do wykonania zostało po-
łożenie warstwy ścieralnej 
i dokończenie poboczy, to 
efekt już teraz jest bardzo 
pozytywny – uważa wójt 
Daniel Zadworny. – Jedna 
z najbardziej zniszczonych 
dróg powiatowych na te-
renie gmina Dywity zmie-
niła się na odcinku 2,5 km 

w  równy dywanik. Cieszę 
się, że udało się ją zrealizo-
wać wspólnie z  powiatem 
olsztyńskim. Jeszcze kil-
ka dni utrudnień i będzie-

my mogli korzystać z  no-
wej drogi.

W podobnym tonie wy-
powiada się starosta An-
drzej Abako. 

– Powiat i  samorządy 
gminne powinny współ-
pracować, bo działają prze-
cież na rzecz tych samych 
mieszkańców – uważa sta-
rosta Andrzej Abako.

Koszt wykonania inwe-
stycji to 1,8 mln zł. Poło-
wę kwoty powiat pozyskał 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, a  pozostałą poło-
wę rozłożyły między sobą 
po równo powiat i  gmina 
Dywity. Na uwagę zasługuje 
również dobre tempo prac 
narzucone przez wykonaw-
cę, czyli firmę Drogomex. 
Remont zgodnie z  umową 
miał się zakończyć w  listo-
padzie, ale wszystko wska-
zuje na to, że nastąpi to już 
w czerwcu. 

Jedna z najbardziej zniszczonych dróg powiatowych na terenie 
Gmina Dywity, czyli droga z Gradek do Frączek zmieniła się na 
odcinku 2,5 km w równy dywanik

Siła i duże znaczenie 
wspólnoty lokalnej gmi-
ny Dywity ujawniły się bar-
dzo mocno właśnie w trud-
nym dla wszystkich okresie 
pandemii koronawiru-
sa. Współpraca i integra-
cja między samorządem, 
mieszkańcami i przedsię-
biorcami odbywała się na 
wielu płaszczyznach i za-
owocowała pozytywnymi 
efektami.

– Urząd, nasze jednost-
ki oraz mieszkańcy mogli 
liczyć na pomoc wielu firm 
i osób prywatnych, czego 
przykładem jest wsparcie 
firmy Wipasz S.A. w ogól-
nopolskiej akcji „Maseczki 
dla Polski” czy firmy Bujal-

ski z Dywit, która przeka-
zała 10 tys. zł za naszym 
pośrednictwem na zakup 
sprzętu ochronnego – mó-
wi wójt Daniel Zadwor-
ny. – Jako samorząd rów-
nież staraliśmy się wspierać 

przedsiębiorców na kilka 
sposobów.  

Pod koniec kwietnia 
Rada Gminy Dywity pod-
jęła uchwałę dotyczącą 
zwolnienia z podatku od 
nieruchomości dla przed-

siębiorców na okres 6 mie-
sięcy, od kwietnia do końca 
września 2020 roku. Gmi-
na Dywity ruszyła też z nie-
typową akcją „Gmina Dy-

Dobre praktyki gmina Dywity w czasach pandemii koronawirusa

Gmina Dywity wspiera jak może, 
ale kto wesprze samorządy? 

Wsparcie lokalnych firm w partnerskich mediach, zwolnienia od podatku od nieruchomości, utrzymanie sprzedaży na wiejskim targowisku, społeczna 
akcja szycia maseczek czy niezamykanie urzędu dla interesantów – to przykłady dobrych praktyk zastosowanych przez gminę Dywity w trudnym okresie 
pandemii. 

wity wspiera lokalne firmy 
w partnerskich mediach”.     

– Udostępniliśmy nasz 
czas antenowy w  dwóch 
telewizjach, a  także po-
wierzchnie w gazetach i na 
portalach przedsiębiorcom 
z  gminy, którzy mogli za-
prezentować się w mediach 
ze swoją ofertą i dotrzeć do 
szerokiego grona klientów 
– mówi wójt Zadworny. 

Z  tej możliwości sko-
rzystało już ponad 20 firm. 
Otwarty dla firm lokalnych 
i  przedsiębiorców jest tak-
że profil gminy na FB, któ-
ry obserwuje prawie 8 ty-
sięcy osób. Przez cały czas 
trwania pandemii otwar-
te jest targowisko wiej-
skie w Stodole (oczywiście 
z zapewnieniem zasad bez-
pieczeństwa), co umożli-
wia lokalnym producentom 
i  rolnikom prowadzenie 
działalności, a  mieszkań-
com zakup zdrowej żyw-
ności. Urząd gminy nie za-
mknął się dla interesantów 
ani na jeden dzień. Były 
ograniczenia w  obsłudze, 
ale najważniejsze sprawy 
można było załatwić w sie-
dzibie gminy. Wobec po-
czątkowych braków na 
rynku, gmina wspólnie 
z  wolontariuszami, stowa-
rzyszeniami i karmelitanka-
mi ze Spręcowa, uruchomi-
ła akcję społecznego szycia 
maseczek. 

– Kupowaliśmy mate-
riał do szycia i przekazywa-

liśmy go wolontariuszom, 
dzięki których bezintere-
sownemu zaangażowaniu 
pozyskaliśmy ponad 7 ty-
sięcy maseczek dla naszych 
służb i  instytucji – podkre-
śla wójt Daniel Zadworny. 

Są jednak również po-
wody do niepokoju, bo 
już teraz widać, że koro-
nawirus wpłynął negatyw-
nie na dochody gminy. Za 
kwiecień samorząd otrzy-
mał z  Ministerstwa Finan-
sów o  40 proc. mniejsze 
wpływy z PIT-ów. Przy ta-
kiej tendencji, w skali roku 
można mieć  do czynienia 
z  ubytkiem w  dochodach 
z  tego tytułu na kwotę ok. 
7 mln zł. To bardzo dużo. 
Warto dodać, że te środki 
wykorzystywane są przez 
nas od wielu lat właśnie na 
inwestycje. 

– Jeśli taka sytuacja bę-
dzie nadal, to cofniemy się 
z budżetem o jakieś 5 lat do 
tyłu – uważa wójt Daniel 
Zadworny. – Zaciskamy pa-
sa, analizujemy inwestycje, 
powołałem zespół, który 
rekomendował wszystkim 
referatom urzędu, szkołom, 
przedszkolom oraz jednost-
kom organizacyjnym ogra-
niczenie wydatków bieżą-
cych na poziomie 15 proc. 
Teraz to my jako samorząd 
czekamy na tarczę antykry-
zysową od rządu. Na przy-
kład poprzez zwiększenie 
udziału samorządów w do-
chodach z PIT-u. 

Wspólnotę lokalną i mieszkańców gminy Dywity wspierają też miejscowe firmy, jak chociażby 
Wipasz, który był głównym fundatorem 12 tysięcy maseczek w akcji „Maseczki dla Polski”

Gmina Dywity wdrożyła wiele dobrych praktyk w okresie 
pandemii, ale kto pomoże samorządom, które zaczynają 
odczuwać kryzys finansowy? 
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Szpitale na Warmii 
i Mazurach z kolejną dawką 

finansowej pomocy
W poniedziałek 8 czerwca zarząd województwa zdecydował o przekazaniu dodatkowych środków na 
wsparcie szpitali z  regionu podczas pracy w warunkach pandemii. – Na naszą pomoc mogą liczyć 
wszystkie rodzaje jednostek ochrony zdrowia na Warmii i Mazurach. Systematycznie wdrażamy in-
strumenty pomocowe opracowane już u progu koronakryzysu – mówi Gustaw Marek Brzezin, marsza-
łek województwa.

Zasilenie jednostek 
ochrony zdrowia z  regio-
nu dodatkowymi fundusza-
mi unijnymi było możliwe 
dzięki przesunięciom środ-
ków z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego War-
mia i  Mazury 2014-2020, 
jakich zarząd wojewódz-
twa dokonał wewnątrz pro-
gramu na samym początku 
pandemii.

– Wygospodarowane 
w  tym czasie dodatkowe 
30 mln zł na wsparcie pla-
cówek medycznych z  re-
gionu uzyskało pozytywną 
opinię Komisji Europej-
skiej. Dlatego natychmiast 
podjęliśmy prace polegają-
ce na kontraktowaniu tych 
pieniędzy. Dziś przekazu-
jemy 6,4 mln zł do sied-
miu podmiotów leczni-
czych – relacjonuje Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek 
województwa.

Wsparcie otrzymają:
– Szpital w Ostródzie – 

2 mln zł,
– Szpital Miejski w  El-

blągu – 1,5 mln zł,

– SPZOZ w Działdowie 
– 700 tys. zł,

– Szpital MSWiA 
w Olsztynie – 950 tys. zł,

– Zespół Opieki Zdro-
wotnej w  Szczytnie – 500 
tys. zł,

– Olmedica w Olecku – 
500 tys. zł,

– Szpital Powiatowy 
w Pasłęku – 255 tys. zł.

Wybrane podmioty wy-
korzystają środki na dopo-
sażenie w niezbędny sprzęt 
i  aparaturę medyczną oraz 
środki ochrony osobistej 
personelu. Wysokość dofi-
nansowania sięga 85 proc. 
wartości projektów.

Wcześniej w maju za-
rząd województwa przyjął 
wspólny projekt unijny do-
finansowujący wojewódz-
kie szpitale i placówki me-
dyczne o  łącznej wartości 
12,1 mln zł.

W  partnerskim projek-
cie „Wsparcie podmiotów 
leczniczych utworzonych 
przez Województwo War-
mińsko-Mazurskie na dofi-
nansowanie potrzeb sprzę-
towych i  materiałowych, 

przeznaczonych do zapo-
biegania, rozprzestrzenia-
nia oraz zwalczania zakaże-
nia wirusem SARS-CoV-2“ 
uczestniczy sześć woje-
wódzkich podmiotów lecz-
niczych oraz samorząd wo-
jewództwa jako partner 
wiodący.

— Od początku do wal-
ki z epidemią koronawirusa 
włączamy nierozdyspono-
wane dotąd środki unij-
ne z naszego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego 2014-2020. 
Wspólny projekt naszych 
jednostek medycznych po-
zwoli sprawnie zaangażo-
wać dofinansowanie euro-
pejskie — mówi Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek 
województwa.

Całkowita wartość 
projektu, czyli  12,1 mln zł 
będzie podzielona pomię-
dzy partnerów w  sposób 
następujący:

·  Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w  Olszty-
nie – 2,83 mln zł,

· Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Elblągu – 2,65 
mln zł,

· Wojewódzki Specja-
listyczny Szpital Dziecię-
cy w  Olsztynie im prof. dr 
Stanisława Popowskiego – 
3,94 mln zł,

· Samodzielny Publicz-
ny Zespół Gruźlicy i  Cho-
rób Płuc w Olsztynie – 1,45 
mln zł,

· Szpital Psychiatrycz-
ny Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki zdrowotnej 
w Węgorzewie - 130 000 zł,

· Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego  
w Olsztynie – 1,1 mln zł.

Łączna kwota, jaką sa-
morząd województwa 
warmińsko-mazurskiego 
przeznaczył dotychczas 
na wsparcie służby zdro-
wia w  regionie w  obliczu 
pandemii, wynosi 75 mln 
zł. Blisko 68 mln zł to środ-
ki unijne, 5 mln zł pocho-
dzi z  budżetu wojewódz-
twa, a  2 mln zł z  rezerwy 
kryzysowej.

Strażacy OSP 
z nowym sprzętem
Ochotnicze straże pożarne w  regionie zostały 
wzmocnione środkami przekazanymi z  budżetu 
samorządu województwa. – Strażacy ochotnicy 
mają w nas partnera i mogą liczyć na nasze regu-
larne wsparcie – podkreśla marszałek Gustaw 
Marek Brzezin.

Na zakupy sprzętu ra-
towniczego, budowę i  mo-
dernizację remiz strażac-
kich trafi w  sumie 600 tys. 
zł, a na zakup samochodów 
ratowniczych w  porozu-
mieniu z Komendą Główną 
Państwowej Straży Pożar-
nej – kolejne 300 tys. Radni 
sejmiku województwa po-
parli decyzję zarządu.

– W dobie pandemii li-
czymy w samorządach każ-
dy grosz, ale na bezpie-
czeństwie nie możemy 
oszczędzać – mówi marsza-
łek Gustaw Marek Brzezin. 
– Jednostki OSP w regionie 
wspieramy co roku, dzięki 
czemu mogą one na bieżąco 

kupować niezbędny sprzęt 
czy modernizować swoje 
siedziby. Co roku też dofi-
nansowujemy zakup samo-
chodów w miejscach, gdzie 
zdaniem PSP jest to najbar-
dziej niezbędne. W  odbio-
rze społecznym działalność 
strażaków ochotników z ro-
ku na rok zyskuje zwolen-
ników i  sympatyków. Każ-
dego roku zwiększa się 
również zakres, a także czę-
stotliwość podejmowanych 
przez nich działań ratowni-
czych. Oni są zawsze tam, 
gdzie trzeba nieść pomoc, 
ratować dobytek, a  często 
również ludzkie życie.

Na zakupy sprzętu ratowniczego – 268 tys. zł:
- gmina Giżycko – 7 tys. zł dla OSP Spytkowo,
- gmina Rozogi – 7 tys. zł dla OSP Dąbrowy,
- gmina Miłakowo – 10 tys. zł dla OSP Miłakowo,
- gmina Zalewo – 12 tys. zł dla OSP Zalewo,
- gmina Kruklanki – 25 tys. zł dla OSP Kruklanki,
- gmina Nowe Miasto Lubawskie – 6 tys. zł dla OSP Jamielnik,
- gmina Dywity – 20 tys. zł dla OSP Spręcowo,
- gmina Stawiguda – 30 tys. zł dla OSP Gryźliny,
- gmina Bisztynek – 5 tys. zł dla OSP Bisztynek,
- gmina Barciany – 15 tys. zł dla OSP Mołtajny,
- gmina Lubomino – 6 tys. zł dla OSP Lubomino,
- gmina Prostki – 10 tys. zł dla OSP Prostki,
- gmina Jedwabno – 10 tys. zł dla OSP Jedwabno,
- gmina Kisielice – 9 tys. zł dla OSP Kisielice,
- gmina Sępopol – 10 tys. zł dla OSP Różyn,
- gmina Kalinowo – 20 tys. zł dla OSP Kalinowo,
- gmina Szczytno – 40 tys. zł dla OSP Gawrzyjałki i OSP Płozy,
- gmina Barczewo – 9 tys. zł dla OSP Barczewko,
- gmina Węgorzewo – 7 tys. zł dla OSP Guja,
- gmina Wydminy – 10 tys. zł dla OSP Wydminy.

Na budowę, rozbudowę, modernizację remiz OSP – 332 tys. zł:
- gmina Miłomłyn – 25 tys. zł dla OSP Miłomłyn,
- gmina Iława – 40 tys. zł dla OSP Ząbrowo,
- gmina Bartoszyce – 35 tys. zł dla OSP Wojciechy,
- gmina Jeziorany – 18 tys. zł dla OSP Radostowo,
- gmina Górowo Iławeckie – 20 tys. zł dla OSP Kandyty,
- gmina Godkowo – 4 tys. zł dla OSP Osiek,
- gmina Susz – 40 tys. zł dla OSP Redaki,
- gmina Świątki – 40 tys. zł dla OSP Kwiecewo,
- gmina Lidzbark – 40 tys. zł dla OSP Lidzbark,
- gmina Rychliki – 10 tys. zł dla OSP Jelonki i OSP Gaj,
- gmina Kowale Oleckie – 40 tys. zł dla OSP Sokółki,
- gmina Rybno – 20 tys zł dla OSP Żabiny.

Na zakup samochodów ratowniczych – 300 tys. zł:
- gmina Tolkmicko – 50 tys. zł dla OSP Tolkmicko,
- gmina Świętajno – 50 tys. zł dla OSP Mazury,
- gmina Dubeninki – 50 tys. zł dla OSP Dubeninki,
- gmina Działdowo – 50 tys. zł dla OSP Uzdowo,
- gmina Szczytno - 50 tys. zł dla OSP Olszyny,
- gmina Węgorzewo – 50 tys. zł dla OSP Radzieje.
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Pomysł na przyszłość
Często obecnie siedząc w fotelu przed szklanym ekranem, zastanawiałem 
się, płakać czy się cieszyć? Na pewno większość Polaków płacze, bo epide-
mia zmusiła ich do siedzenia w domu. Utrudnione są zakupy, dostęp do 
kultury, sportu itp. Jest jednak duża grupa obywateli, która jest zadowalana 
z warunków wymuszonych przez zarazę, czyli wyludnione miasta i wsie, co 
powoduje że nie ma ruchu samochodowego i pieszego. Jeździ się względ-
nie bezpiecznie. Chcieliby, aby tak było dalej.

Oczywiście ogólnie epi-
demia utrudnia nam ży-
cie i  powoduje, że żyjemy 
w  strachu przed zachoro-
waniem. Puki jest wszystko 
w porządku z naszym zdro-
wiem, to zagrożenie zno-
simy względnie spokojnie, 
myśląc tylko o tym, aby się 
szybko wszystko skończyło. 
Służba zdrowia ciężko pra-
cuje w  szpitalach walcząc 
o życie nieszczęśliwców do-
tkniętych koronawirusem. 
Wstrzymane są planowe za-
biegi, konsultacje itp. A jak 
zaboli ząb? Okazuje się, że 
dentyści pomocy udziela-
ją. Złamaną rękę czy nogę 
chirurg też wsadzi w  gips. 
W  przychodniach bez pro-
blemu wystawiane są re-
cepty, ale niestety lekarze 
nie przyjmują, lecz to nie 
znaczy, że nie czuwają nad 
zdrowiem pacjentów. Jak 
zachodzi potrzeba ratowa-
nia życia są na każde zawo-
łanie, ale porad w przypad-
ku innych chorób udzielają 
tylko przez telefon, jak rów-
nież w  ten sposób wysta-
wiają recepty. 

I  tu bym krzyknął jak 
Archimedes: – Eureka! Jest 
sposób na kolejki w  przy-
chodniach. Jak sytuacja się 
uspokoi, trzeba wprowa-
dzić pierwsze konsultacje 
diagnozujące dolegliwość 
pacjenta przez telefon oraz 
wystawianie recept na le-
karstwa na daną stwierdzo-

ną chorobę. Na przykład to 
co mnie spotkało. Męczy 
mnie rwa, więc zadzwoni-
łem do przychodni i  pie-
lęgniarka powiedziała, że 
lekarz jest, ale nie przyjmu-
je, tylko telefonicznie i po-
łączyła mnie z  moim ro-
dzinnym. Opisałem mu na 
odległość wszystkie dole-
gliwości, nawet te drob-
ne. Diagnoza była trafna, 
otrzymałem odpowiednie 
leki i po kilku dniach byłem 
zdrowy jak ryba.

Jestem pewny, że gdy-
by w  ten sposób pracowa-
li lekarze w przychodniach 
to kolejki zmniejszyłyby 
się co najmniej o 30 a może 
40 procent. W  końcu roz-
wiązany by został problem 
zatłoczonych przychod-
ni i  różnych gabinetów le-
karskich. Przecież rozwol-
nienie, katar czy strzykanie 
w  kolanie można leczyć 
przez telefon, a  jak jeszcze 
jest podgląd przez video, 
to sama wizyta w  gabine-
cie nie byłaby potrzebna. 
Wszyscy dobrze wiemy, że 
30-40 procent ludzi siedzą-
cych w kolejkach przed ga-
binetami lekarskimi przy-
chodzi z drobiazgami, które 
przeważnie leczy sam wi-
dok lekarza. Uruchomie-
nie takiej leczącej infolinii 
prawie nic nie kosztuje, ale 
na pewno usprawni prace 
służby zdrowia. Prawda ja-
kie to proste, przyszłościo-

we rozwiązanie? Trzeba 
tylko myślenia, albo nieste-
ty pandemii.

Jacek Panas

Potrzeba matką 
wynalazków

To stare polskie przysłowie pasuje, Jacku, jak ulał do opisywanej przez 
Ciebie sytuacji. Organizacja służby zdrowia w naszym kraju zawsze była 
newralgicznym punktem i  poddawano ją powszechnej krytyce. Nie była 
i nie jest to jednak wina lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych. 
Odkąd pamiętam trwają tutaj kolejne, ciągłe zmiany i reformy. 

Wymuszony przez pan-
demię brak osobistego kon-
taktu pacjenta z  lekarzem, 

przede wszystkim rodzin-
nym, spowodował nowe 
formy diagnozy i  leczenia 
np. poprzez telefoniczne 
konsultacje. W  wielu przy-
padkach to się sprawdzi-
ło. Trudno jednak leczyć na 
odległość ból zęba czy in-
gerować chirurgicznie, ale 
wiele porad lekarskich roz-
wiązało kłopoty zdrowotne 
pacjentów.

Przy okazji okazało się, 
że cały szereg problemów ze 
zdrowiem nie wymaga każ-
dorazowo wizyty u lekarza. 
Ale o tym można się dowie-
dzieć dopiero po konsulta-
cji. Większość z nas nie ma 

takiej wiedzy, aby po symp-
tomach rozpoznać choro-
bę i  określić sposób lecze-

nia. Rozmowa z  lekarzem, 
nawet telefoniczna, czę-
sto rozwiewa wszelkie wąt-
pliwości, chociaż pewnie 
nie do końca jest skutecz-
na. Oględziny na podstawie 
transmisji lub telefoniczne-
go zdjęcia nie dają przecież 
100-proc. trafności. Kiedy 
jednak nie jest możliwa wi-
zyta w gabinecie lekarskim, 
musi to wystarczyć. 

Sam tego, Jacku, do-
świadczyłeś. Rwa kulszowa, 
która Cię dopadła, to bar-
dzo częsta dolegliwość i jej 
symptomy są powszechnie 
znane. Dlatego, w  Twoim 
przypadku rozmowa telefo-

niczna z  lekarzem wystar-
czyła. Dziwię się, że jest to 
dla Ciebie jakaś nowość. 
Większość pacjentów zna 
numer telefonu swojego 
lekarza rodzinnego. Ja też 
wielokrotnie korzystałem 
z takich telefonicznych po-
rad, jeszcze przed pande-
mią. Często dla własnej 
wygody, żeby nie stać w ko-
lejce, w przychodni. 

Jedyny problem, to od-
rywanie lekarza od co-
dziennej pracy, co przy du-
żej ilości telefonów jest 
dosyć kłopotliwe. Może 
więc wprowadzić jakieś sta-
łe godziny konsultacji te-
lefonicznych w  przyszło-
ści? Jeżeli zmniejszyłoby 
to kolejki, to chyba dobry 
pomysł? Oczywiście pi-
szę tu o  lekarzach rodzin-
nych i  drobnych dolegli-
wościach u  pacjentów. Do 
lekarza specjalisty, lepiej 
chyba udać się osobiście. 
Trudno przecież jest zrobić 
kompleksowe badanie na 
odległość. 

Ciekawostką, która po-
jawiła się w  czasie pande-
mii w  naszym kraju jest 
spadek wizyt pacjentów na 
SOR-ach. Znajomy z  Olsz-
tyna, trafił tam pod ko-
niec marca, przywieziony 
przez karetkę. Miał proble-
my z ciśnieniem. Wszystko 
skończyło się dobrze. Przez 
całą noc leżał sam na od-
dziale. Nie pojawił się ani 
jeden pacjent. Prawdopo-
dobnie z  powodu obawy 
przed ewentualnym kon-
taktem z  osobami zakażo-
nymi koronawirusem. Co 
się działo na SOR-ach wcze-
śniej powszechnie wiado-
mo. Wychodzi na to, że sy-
tuacja zmieniła niektóre 
przyzwyczajenia. 

Andrzej 
Zb. Brzozowski

rys. Zbigniew Piszczako
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Inwestycje zmienią Olsztyn
Rozbudowa linii tramwajowej, budowa północnej obwodnicy miasta i urządzenie nowego dworca głównego PKP – to trzy inwestycje, które zmienią 
Olsztyn na lata.

Trwa przetarg na bu-
dowę nowej linii tramwa-
jowej w  Olsztynie. Będzie 
ona prowadziła z Pieczewa 
do ul. Kościuszki ulicami 
Wilczyńskiego, Krasickie-
go, Synów Pułku, Wyszyń-
skiego i Piłsudskiego. 

– Olsztyn dostał dodat-
kowe dofinansowanie na tę 
inwestycję. Decyzją Komi-
sji Europejskiej wyniesie 
ono 85 mln euro. W  prze-
liczeniu na złotówki kwo-
ta wsparcia wyniesie zatem 
365 mln zł, przy łącznych 
kosztach kwalifikowanych 
wynoszących 429 mln zł – 
mówi prezydent Olsztyna 
Piotr Grzymowicz.

Tramwaje 
zmieniają Olsztyn
Za te pieniądze powsta-

nie ponad sześć kilometrów 
nowej trakcji tramwajowej. 
Projekt został odchudzo-
ny tak, by koszty budowy 
były niższe niż w  pierwot-
nej wersji, która okazała 
się zbyt kosztowna dla mia-
sta i  żaden z  wykonawców 
nie zmieścił się w  przewi-
dywanych ramach finanso-
wych. Ratusz zrezygnował 
zatem z niektórych rozwią-
zań na rzecz tańszych. Na 
przykład zamiast skrzyżo-
wań klasycznych, będzie 
kilka rond. Pozwolili też 
na wykonanie wylewanych 
płyt betonowych, w  któ-
rych umieszczane będą szy-
ny, zamiast droższych płyt 
prefabrykowanych. Pro-
jekt zmieni też przyzwycza-
jenia komunikacyjne i cha-
rakter olsztyńskich ulic. Na 
przykład na al. Piłsudskie-
go oraz ul. Wilczyńskiego 
będzie obowiązywała strefa 
Tempo 30. Przy okazji po-
wstanie także niemal 10 km 
ścieżek rowerowych.

Miasto rozpisało już 
przetarg na wybudowanie 
drugiej nitki linii tramwajo-
wej. Otwarcie ofert nastąpi 
30 czerwca.

Pełna 
obwodnica Olsztyna
Kolejna inwestycja, któ-

ra zmieni Olsztyn na lata 
to północny odcinek ob-
wodnicy Olsztyna. Obec-

nie tranzyt omija miasto 
obwodnicą od węzła w Ku-
dypach do węzła w Wójto-
wie. Mimo tego nie speł-
nia ona w pełni swojej roli, 
bo ruch tranzytowy wciąż 
musi przejeżdżać właśnie 
przez Olsztyn. Komplek-
sowym rozwiązaniem ko-
munikacyjnych bolączek 
stolicy regionu będzie wła-
śnie budowa północnego 
odcinka obwodnicy. Olsz-
tyński oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad rozpisał właśnie 
przetarg na wykonanie stu-
dium korytarzowego oraz 
studium techniczno-eko-
nomiczno-środowiskowe-
go wraz z  materiałami do 
decyzji środowiskowej dla 
północnej obwodnicy Olsz-
tyna i obwodnicy Dywit. 

– Studium korytarzo-
we obejmie analizy obej-
ścia Olsztyna zarówno 
po stronie zachodniej jak 
i  wschodniej. Po wytypo-
waniu korytarza obwodni-
cy zadaniem wykonawcy 
będzie opracowanie stu-
dium techniczno-ekono-
miczno-środowiskowego 
(STEŚ) oraz materiałów do 
wydania decyzji środowi-
skowej – informuje Karol 
Głębocki, rzecznik olsztyń-
skiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Na etapie STEŚ doko-
nane zostaną analizy co naj-
mniej trzech wariantów 

układu drogowego skła-
dającego się z  obwodni-
cy Olsztyna, obwodnicy 
Dywit i  odcinka od grani-
cy administracyjnej Olsz-
tyna do skrzyżowania z  al. 
Sybiraków w  Olsztynie, 
w  korytarzu wybranym na 
podstawie studium koryta-
rzowego. Zakres inwestycji 
będzie obejmował:

* budowę obwodni-
cy Olsztyna w  ciągu drogi 
krajowej nr 51, w  lokaliza-
cji wskazanej na podstawie 
studium korytarzowego: 
w korytarzu zachodnim:

– początek obwodnicy 
w km około 76+927 istnie-
jącej drogi krajowej nr 51 
(koniec obwodnicy Spręco-
wa), koniec obwodnicy po-
między km około 129+327 
drogi krajowej nr 16, a ron-
dem Olsztyn Zachód na 
drodze krajowej nr 16 lub 
w korytarzu wschodnim:

– początek obwodnicy 
w km około 76+927 istnie-
jącej drogi krajowej nr 51 
(koniec obwodnicy Sprę-
cowa), koniec obwodnicy 
pomiędzy km około 3+901 
istniejącej drogi krajowej nr 
16 (planowany węzeł Wój-
towo), a  km około 7+884 
drogi krajowej nr 16 (pla-
nowany węzeł Łęgajny);

* budowę obwodnicy 
Dywit od węzła drogowe-
go na projektowanej ob-
wodnicy Olsztyna (w  ko-
rytarzu zachodnim lub 
wschodnim), do granicy 

administracyjnej Olsztyna 
w km około 83+184 istnie-
jącej drogi krajowej nr 51;

* budowę odcinka dro-
gi o długości około 3 km na 
terenie Olsztyna, tj. od gra-
nicy administracyjnej mia-
sta w km około 83+184 do 
skrzyżowania z  al. Sybira-
ków wraz z  rozbudową te-
go skrzyżowania.

– Zadaniem wykonaw-
cy będzie również poin-
formowanie lokalnej spo-
łeczności oraz wszystkich 
zainteresowanych (np. or-
ganizacji ekologicznych) 
o  planowanym przedsię-
wzięciu oraz zebranie opi-
nii na temat proponowa-
nych rozwiązań – podkreśla 
Głębocki. – Zostaną prze-
prowadzone spotkania in-
formacyjne na obszarze 
każdej gminy, przez tere-
ny której przechodzą ana-
lizowane warianty trasy, 
na każdym z  etapów przy-
gotowania przedmioto-
wej inwestycji, tj. na etapie 
przygotowania studium ko-
rytarzowego oraz na etapie 
STEŚ.

Cel inwestycji
Dzięki powstaniu ob-

wodnicy nastąpi popra-
wa bezpieczeństwa miesz-
kańców, odciążenie układu 
komunikacyjnego i  zwięk-
szenie przepustowości 
w Olsztynie i Dywitach. In-
westycja poprawi również 
warunki i  bezpieczeństwo 

przejazdu dla ruchu dale-
kobieżnego i  regionalne-
go. Będzie stanowiła rów-
nież dopełnienie układu 
drogowego, który powstał 
po zrealizowaniu drogi eks-
presowej S51 oraz obwod-
nicy w ciągu drogi krajowej 
nr 16. Dzięki inwestycji ca-
łość ruchu dalekobieżne-
go i  tranzytowego będzie 
mogła zostać wyprowa-
dzona z  Olsztyna. Jedno-
cześnie zachowane zostaną 
najwyższe wymogi ochrony 
środowiska, zdrowia i życia 
mieszkańców oraz zrów-
noważonego rozwoju. Sza-
cunkowy koszt inwestycji 
to ok. 980 mln zł, a długość 
ok. 20 km. Prace przygo-
towawcze dla tego zada-
nia przewidziane są na lata 
2021-25, a  sama jego reali-
zacja w latach 2026-30.

Dworzec 
z opóźnieniem?
Ostatnia znacząca in-

westycja to budowa no-
wego dworca kolejowe-
go. PKP planuje zburzyć 
obecny obiekt i  postawić 
nowy. Inwestycja ma być 
zrealizowana w  porozu-
mieniu z prywatnym inwe-
storem – Retail Provider 
– który w  miejscu istnieją-
cego dworca PKS planuje 
budowę galerii handlowej 
z  częścią pełniącą funkcję 
dworca autobusowego oraz 
biurami i  hotelem. Zgod-
nie z założeniami PKP swo-
ją budowę zakończy w 2022 
r., ale teraz wiele wskazuje, 
że potrwa ona do połowy 
2023 r. W tym samym czasie 
inna kolejowa spółka, PKP 
PLK, zakończy też prze-
budowę torów i  peronów 
na olsztyńskim dworcu. Na 
wszystko PKP ma zagwa-
rantowane 30 mln zł dofi-
nansowania unijnego z pro-
gramu Polska Wschodnia. 
Spółka twierdzi, że pra-
ce nad projektem nowe-
go dworca są finalizowane. 
Koncepcja programowo-
-przestrzenna została już 
przez PKP SA zaakcepto-
wana, obecnie trwa realiza-
cja dokumentacji w  zakre-
sie projektu budowlanego. 
Zaniepokojony obrotem 

sprawy jest jednak Rafał 
Twarowski, prezes Retail 
Provider, spółki odpowia-
dającej za realizację części 
galerii handlowej w nowym 
obiekcie. 

– My nie otrzymaliśmy 
od PKP SA materiału, który 
można byłoby nazwać „pro-
jektem zagospodarowania 
terenu PKP SA”. Co więcej 
pojedynczy rysunek, któ-
ry PKP SA przekazało nam 
ostatnio w  ramach wymia-
ny informacji, nie przewi-
duje żadnych punktów sty-
ku obu inwestycji – mówi 
prezes Twarowski. – Do 
tej pory – pomimo naszych 
ciągłych próśb, wniosków, 
żądań nie doszło do żad-
nego, powtórzę – żadnego 
– spotkania roboczego na-
szych projektantów z  pro-
jektantami PKP SA celem 
uzgodnienia tego podsta-
wowego dokumentu, bez 
którego nie możliwe będzie 
otrzymanie pozwolenia na 
budowę – tak dla naszej in-
westycji, jak i dla inwestycji 
PKP SA.

Twarowski dodaje, że 
profesjonalnie działają-
ca firma projektowa, którą 
PKP SA wybierało w prze-
targu publicznym przeszło 
półtora roku, powinna wie-
dzieć jak ważnym i podsta-
wowym do tworzenia dal-
szej koncepcji budynku 
dworca jest ten dokument. 

– Nadal pozostajemy 
w  oczekiwaniu na spotka-
nie robocze projektantów 
celem uzgodnienia wspól-
nej koncepcji – nasz projekt 
PKP SA zna od przeszło 
dwóch lat, a  zakontrakto-
wani projektanci obejrze-
li go natychmiast po pod-
pisaniu kontraktu z  PKP 
SA – czyli we wrześniu po-
przedniego roku – zaznacza 
prezes Twarowski. – Wie-
rzymy nadal, że dojdzie-
my do kompromisowych 
uzgodnień z PKP dla dobra 
wszystkich – głównie olsz-
tynian i ich gości z regionu 
oraz turystów z Polski i za-
granicy. Jesteśmy otwarci 
na partnerską współpracę.

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

HOROSKOP 
DLA WYBRANYCH

BARAN  21.03 – 20.04
Nie bierz sobie tego zbytnio do głowy, 

ale szykuje się nieco plotek, dąsów i towa-
rzyskich nieporozumień na Twój temat. 
Możliwe, że zaczniesz kaprysić lub opanu-
je Cię zazdrość. I to może być właśnie te-

matem plotek.

BYK  21.04 – 20.05
Za dużo ostatnio pracujesz. Pomyśl o 

swoim zdrowiu i wypoczynku. Przyda się 
chwila relaksu. Jeśli nie możesz wyjechać, 
to zrób sobie choćby drobną przyjemność 
lub w ostateczności słabego, prawie bezal-

koholowego drinka.

BLIŹNIĘTA  21.05 – 21.06
Dawno nie miałeś tak udanego okresu 

w sferze zawodowej. Jeżeli jesteś szefem, 
to pracownicy okażą Ci wiele serdeczno-
ści. Jeżeli  jesteś podwładnym, to Twój 
przełożony nareszcie Cię doceni. Może  ja-

kaś  podwyżka?

RAK  22.06 – 22.07 
Poranek jest podobno mądrzejszy od 

wieczoru, bo jak się dobrze wyśpimy, to wi-
dzimy nasze sprawy takimi, jakie są. Ocenia-
my wtedy naszą sytuację właściwie. Szkoda, 

że tego nie potrafisz. Weź coś na sen.

LEW  23.07 – 23.08
Są sytuacje, które czasami mogą zmie-

nić bieg wydarzeń. Niespodziewane zda-
rzenie w pracy poprawi Ci humor na resz-
tę dnia, a nawet tygodnia. Nie myśl jednak, 
że będzie tak zawsze. Przecież imieniny są 

tylko raz w roku.

PANNA  24.08 – 23.09
Sprawy nie wyglądają tak, jak Ci się wy-

daje. Szef bacznie przygląda się Twoim po-
czynaniom. Nadużywanie jego cierpliwo-
ści może skończyć się awanturą i obcięciem 

premii. Trudno być żoną szefa.

WAGA  24.09 – 23.10
Skąd się to bierze? Świat nie kręci 

się tylko wokół Twojej osoby. Zajmij się 
wreszcie czym chcesz i więcej nie zawra-
caj głowy urzędnikom z biura pośrednic-
twa pracy. Oni też muszą w końcu trochę w 

spokoju popracować.

SKORPION  24.10 – 22.11
W czasie weekendu czeka Cię fascynu-

jące, niespodziewane spotkanie z kimś nie-
widzianym od lat. Jeżeli nie będziesz na to 
spotkanie przygotowany finansowo, to mo-
żesz zawsze porosić o wypisanie mandatu 

kredytowego.

STRZELEC  23.11 – 21.12
Osoba, na której bardzo Ci zależy, czeka 

na telefon od Ciebie. Jak zadzwonisz z pra-
cy, to nie poniesiesz  kosztów. Ale jak na tej 
rozmowie złapie Cię przełożony, może być 
po premii. Krótko mówiąc... decyduj  sam.

KOZIOROŻEC 22.12 – 20.01
Jak mówi stare, ludowe porzekadło, 

co się odwlecze, to nie uciecze. Twoja za-
radność, systematyczność, kultura i inteli-
gencja sprawiają, że jesteś wspaniałym to-
warzyszem życia. Teraz trzeba się tylko 

zastanowić, dla kogo?

WODNIK  21.01– 19.02
Służbowy wyjazd zagraniczny może za-

owocować nowymi znajomościami. Na począt-
ku przyczepi się do Ciebie konduktor, potem 
celnicy, a na końcu straż graniczna. Nie dysku-
tuj. Pamiętaj, że będziesz wracać tą samą trasą.

RYBY  20.02 – 20.03
To może być przyczyną Twojej cią-

głej frustracji. Masz jakąś dziwną potrzebę 
kontrolowania wszystkiego, co się dzieje w 
Twojej firmie. Musisz się jednak pogodzić z 
myślą, że jest to raczej niemożliwe. Już tam 

nie pracujesz.

Młody mąż wraca do 
domu z pracy, patrzy, 
a jego świeżo poślu-
biona żona płacze.

– Co się stało? – pyta. 
– Czuję się okropnie – 

mówi do niego. – Praso-
wałam twój garnitur i wy-
paliłam wielką dziurę na 

tyle twoich spodni. 
– Nie przejmuj się tym – 
pociesza ją mąż. – Mam 
przecież drugie spodnie 

do tego garnituru. 
– Tak, na szczęście! – 
mówi żona, wyciera-
jąc łzy – dzięki temu 
mogłam naszyć łatę.

Matka do małego synka: 
– Pocałuj ciocię, Wojtusiu. 

– Dlaczego, mamo? 
Przecież byłem dzi-

siaj grzeczny!

W akademiku na impre-
zie biesiadnicy wznoszą 

toast:  

– Chłopaki, za Edka, że-
by zdał.  

Nagle wchodzi Edek.  
– I co, zdałeś?  

– Zdałem... tylko jed-
nej nie przyjęli. Mia-

ła obitą szyjkę.

Mówi żona do męża: 
– Czy poznajesz te-

go młodego człowieka 
na fotografii? 

– Tak. 
– OK, dzisiaj o 16 odbie-
rzesz go z przedszkola.

W recepcji hotelowej:
– Czy w tym hote-

lu zmieniacie czasem 
ręczniki?  

– Ciężko powiedzieć, 
proszę pana. Pracu-

ję tu dopiero dwa lata.

Spotyka się dwóch bu-
dowlańców:  

– Mietek, jadłeś 

dzisiaj śniadanie?  
– No co ty... ani kropelki!

– Czy to prawda, że Twój 
dziadek stracił język pod-

czas wojny? 
– Prawda. 

– A jak to się stało? 
– Nie wiem, dziadek ni-

gdy nam o tym nie mówił.

Mama mówi do Jasia, 
który siorbie, beka i czka 

przy stole:  
– Jasiu, zachowujesz się 

jak prosię.  
– To znaczy, mamo, że je-

stem synem maciory?

U lekarza:
– Czy często pan pije? 

– No... tak... od czasu do 
czasu... 

– To znaczy? 
– Od czasu, jak knaj-
pę otworzą do cza-
su, jak ją zamkną.

rys. Zbigniew Piszczako
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Mam wrażenie, że za mało pracuję
Jaromir Wroniszewski – dla przyjaciół Jaron. Etatowy satyryk Radia Olsztyn. Autor i  pomysłodawca audycji emitowanych na radiowej antenie. 
Wszechstronnie uzdolniony. Gra, śpiewa, pisze, komponuje, reżyseruje… Z  wykształcenia lalkarz i  polonista. Współtwórca kabaretu Czyści jak Łza. 
Posiadacz charakterystycznego, niskiego, radiowego głosu.

Doczytałem się, że 
w  tym roku mija 25 lat 
Twojej współpracy z  Ra-
diem Olsztyn.

To piękny czas. Minę-
ło jakby strzelił z  bicza. 
Nie wiadomo kiedy… mo-
że dlatego, że dobrze się 
czuję w  radiu. Wychowa-
łem się na ulicy Radiowej, 
gdzie jest rozgłośnia, przez 
całe lata słuchałem przez 
otwarte okna dźwięków 
montowanych taśm, a  gdy 
warunki na to pozwoliły, 
„wpadłem” do środka. 

Dziennikarz, saty-
ryk, kompozytor, gita-
rzysta, wokalista, aktor, 
lektor, realizator i  reży-
ser słuchowisk. O  czymś 
zapomniałem?

Nie wiem, chociaż to 
i tak bardzo długa lista. Za-
wsze mam wrażenie, że za 
mało pracuję. Do tej listy 
możesz jeszcze dorzucić 
„wieśniak” (śmiech), czło-
wiek, który lubi kosić trawę. 
Ostatnio też oddawałem się 
pracom spawalniczym, ale 
to w  celach edukacyjnych. 
Nie jest to takie proste, aby 
zespawać dwa kawałki me-
talu, wychodzą jakieś me-
taloplastyki (śmiech). Może 
kiedyś zrobię wystawę?

Co jest z  tego dla Cie-
bie najważniejsze?

Wszystko jest ważne. 
Muzyka, to jest wydobywa-
nie dźwięku, piosenka łączy 
się z muzyką i słowem. Ra-
dio też wiąże się ze słowem 
i  muzyką, pomysłem i  no-
woczesną technologią. To 
jest wszystko ze sobą po-
wiązane. Chciałbym lepiej 
grać na gitarze, ale to trud-
ny instrument.

Z  wykształcenia je-
steś filologiem, ale także 
absolwentem Akademii 
Teatralnej?

Jestem filologiem, któ-
ry chciał być reżyserem te-
atralnym i marzył o akade-
mii teatralnej. Pracowałem 
jako adept w  Teatrze Jara-
cza i po półtora roku prze-
niosłem się do Teatru La-
lek w  Olsztynie, gdzie po 

kilku latach zdałem ekster-
nistyczny egzamin na Aka-
demii Teatralnej w  Bia-
łymstoku. To jest filia 
Warszawskiej Akademii Te-
atralnej. Mam dyplom, ale 
zdawałem eksternistycznie. 

Po studiach przez wie-
le lat pracowałeś w  Te-
atrze Lalek w  Olsztynie. 
Skąd zainteresowanie tą 
formą aktorstwa?

Pochodzę z  rodziny 
lalkarzy. Moja mama już 
w  wieku 17 lat pracowała 
jako aktorka w łódzkim Te-
atrze „Pinokio”. Tam po-
znała tatę, aktora i  reżyse-
ra. Przyjechali razem do 
Olsztyna, gdzie tata został 
dyrektorem Teatru „Czer-
wony Kapturek”, a  mama 
jego aktorką. Początkowo 
mieszkaliśmy nawet w  te-
atrze. Zresztą, lalkarze to 
była wówczas wielka ro-
dzina. W  domu też bardzo 
dużo mówiło się o  teatrze, 
bywali u  nas różni twórcy, 
uczestniczyliśmy z  moim 
bratem w  tym życiu. Póź-
niej moje zainteresowanie 
lalkarstwem zwiększyło się 
bardzo, gdy poznałem mo-
ją przyszłą żoną – Alicję, 

która przez kilkadziesiąt lat 
była aktorką Olsztyńskie-
go Teatru Lalek. Do dzisiaj 
czuję się lalkarzem i  mam 
wielu przyjaciół w  tym 
środowisku.

Jak znalazłeś się w olsz-
tyńskim radiu?

Zaczęło się od radio-
wych reklam na początku 
lat 90. Gdy ruszyły w  ra-
diu reklamy, potrzebni byli 
lektorzy i tak się jakoś sta-
ło, że wspólnie z Markiem 
Markiewiczem zaczęli-
śmy te reklamy nagrywać. 
Potem za sprawą Andrze-
ja Śleszyńskiego robiliśmy 
audycję satyryczną. Bra-
ło w tym udział kilka osób. 
Nazywało się to… „Olsztyń-
ski Magazyn Satyryczny”. 
Radio Olsztyn pod wodzą 
Ryszarda Langowskiego 
i  Władysława Bogdanow-
skiego szybko się wtedy 
rozwijało i  potrzebowało 
ludzi do pracy. Było to 25 
lat temu.

Gdzieś w  tle cały czas 
był i  jest kabaret Czyści 
jak Łza? 

Kiedy przyjmowa-
no mnie do pracy, usłysza-

łem, że muszę się nauczyć 
podstawowego radiowe-
go warsztatu. Przez to 
wszystko przeszedłem, 
ale głównym nurtem na-
szej działalności radiowej 
były audycje satyryczne 
w  bardzo różnym wymia-
rze. Nagrywaliśmy je z wy-
przedzeniem i  można było 
wybrać się w trasę z kabare-
tem. Teatr nie dawał takich 
możliwości. 

Kabarety radiowe, 
bo Czyści jak Łza są eta-
towym kabaretem Radia 
Olsztyn, wymagają chyba 
dość specyficznej komu-
nikacji z odbiorcą?

Zdecydowanie tak, bo 
posługujemy się wyłącz-
nie słowem. Szukamy te-
matów, które obchodzą nie 
tylko nas, ale i naszych słu-
chaczy. Istnieje poza tym 
jakaś magia radia, która po-
zwala przekazywać na ante-
nie intencje wykonawców. 
Poszukiwanie charaktery-
styczności, próby parody-
styczne czy też autoironia 
– takie rzeczy są czytel-
ne. Duże znaczenie ma-
ją zmiany tempa audycji. 
Długie, kilkunastominu-

towe monologi na antenie 
raczej się nie sprawdza-
ją. Trzeba to różnicować. 
Dlatego najlepsze są audy-
cje wieloobsadowe, z dużą 
liczbą głosów i  indywidu-
alności. Potem się to we-
ryfikuje w  bezpośrednich 
kontaktach ze słuchacza-
mi. Nie doświadczyliśmy 
hejtu (śmiech). I  niech tak 
pozostanie. 

Jesteś bardziej radiow-
cem czy estradowcem?

Uwielbiam estradę. 
Przerwy w  pracy radiowej 
tak się nie odczuwa jak na 
estradzie. W  radiu mamy 
do czynienia z  potencjal-
nym słuchaczem. Estrada 
natomiast daje bezpośredni 
kontakt tu i teraz. 

Jesteś muzycznym sa-
moukiem. Czy to jakieś ro-
dzinne tradycje?

Jestem samoukiem. 
Trochę naśladowałem ta-
tę, który studiował woka-
listykę w  łódzkim konser-
watorium (tuż po wojnie, 
bas baryton), ale choro-
ba uniemożliwiła mu ka-
rierę śpiewaczą. W  domu 
jednak bardzo często mó-

wił o  technikach wokal-
nych, oceniał wady i zalety 
różnych śpiewaków, któ-
rych było słychać np. w ra-
diu. Nie bardzo się w  tym 
wszystkim łapałem, co ten 
mój tata słyszy. Po latach 
dopiero zrozumiałem, że 
jest to wyższa szkoła jaz-
dy, żeby te wszystkie niu-
anse rozróżniać. Pod tym 
względem odebrałem edu-
kację w domu. Uczyłem się 
też grać na pianinie w ogni-
sku muzycznym u  moje-
go późniejszego radiowego 
kolegi pana Andrzeja Wło-
darskiego, ale gitara jest 
poręczniejsza. Teatr to też 
edukacja muzyczna – ćwi-
czenia wokalne, kontakty 
z  kompozytorami, muzyka 
w  spektaklach, interpreta-
cja piosenki, śpiewanie so-
lo, w chórkach itd.

W  kabarecie zajmu-
jesz się tylko muzyką, czy 
realizujesz także jakieś 
inne swoje artystyczne 
pomysły?

Kiedyś pisaliśmy teksty 
razem z  Markiem Markie-
wiczem, ale jakoś się wy-
specjalizowaliśmy i  Marek 
pisze teksty, a  ja muzykę. 
Konsultujemy to jednak ze 
sobą. Nie dotyczy to tek-
stów radiowych. Tutaj każ-
dy ma pole do popisu.  

Na koniec poproszę 
Cię o anegdotę.

Graliśmy kiedyś w  Ra-
domiu z  zespołem Czer-
wony Tulipan do późna 
w  nocy. Zbliżała się chyba 
czwarta godzina koncertu 
i do któregoś „setu” (w slan-
gu estradowym: część wy-
stępu po kolejnej przerwie) 
Andrzej Czamara, gitarzy-
sta Czerwonego Tulipana, 
wyszedł bez gitary. Usiadł 
na swoim miejscu i  dopie-
ro wtedy się zorientował, 
że nie ma na czym grać. To 
jest przykład na to, jak wy-
czerpująca może być praca 
na estradzie. 

Dziękuję za rozmowę
Andrzej

Zb. Brzozowski
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Policja nadal 
ostrzega seniorów

Policjanci po raz kolejny nakazują czujność i przypominają, że policja nigdy 
nie żąda pieniędzy, a tym bardziej nigdy nie namawia obywateli do wypła-
cania pieniędzy z  banku. Tymczasem znów pojawili się oszuści udający 
stróżów prawa. A odbywa się to tak.

Fałszywy policjant 
telefonuje do upatrzo-
nej osoby i  twierdzi, 
że prowadzi tajną ope-
rację, bo ktoś wykradł 
z  banku dane osobo-
we i  wszystko wska-
zuje, że przestępca 
planuje wypłatę pie-
niędzy z  konta oso-
by, do której wykony-
wany jest ten telefon. 
W  celu ochrony oszczęd-
ności, oszust podający się 
za policjanta, namawia do 
uczestnictwa w  tajnej ak-
cji. Jego zdaniem jedynym 
ratunkiem jest szybka wy-

płata pieniędzy z  banku 
i  przekazanie ich funkcjo-
nariuszowi za pokwitowa-
niem oraz dalsza współpra-
ca z  policją. W  ten naiwny 
sposób w  ręce oszustów 

wpadają jednorazo-
wo spore kwoty, się-
gające niekiedy kil-
kudziesięciu tysięcy 
złotych. Pieniądze te 
są nie do odzyskania.

Dlatego ponow-
nie apel do seniorów, 
aby nigdy nie wcho-
dzili w  takie nie-
pewne układy i  nie 
wykonywali takich 

dziwnych poleceń wydawa-
nych przez telefon. Nato-
miast informację o  próbie 
wyłudzenia pieniędzy na-
leży zgłosić na komendzie 
policji.

Przeprowadzka i po....
Kupowanie nowe-

go mieszkania to proces 
dość skomplikowany. To 
nie tylko wybór lokaliza-
cji czy przeglądanie se-
tek ofert sprzedaży, ale 
także spotkania z  agen-
tami nieruchomości oraz 
stres związany z  tym, czy 
bank pozytywnie rozpa-

trzy wniosek kredytowy. 
Wreszcie, gdy po wielu 
miesiącach kupuje się no-
we wymarzone gniazdko, 
przed i po przeprowadzce 
pojawiają się do załatwie-
nia różne formalności.

Najlepiej rozpocząć od 
zameldowania się. Przepi-

sy przewidują każdą zmia-
nę adresu zamieszkania na 
pobyt czasowy, a  przede 
wszystkim na pobyt stały 
wypada zgłosić do 30 dnia 
przebywania w  nowym 
miejscu. Potrzebny może 
być skan dokumentu świad-
czącego o tym, że jesteśmy 
właścicielami mieszkania, 

a  więc odpis z  księgi wie-
czystej, decyzja administra-
cyjna lub orzeczenie sądu. 
Zameldowanie oznacza pła-
cenie podatków w  danym 
mieście, a  co za tym idzie 
– pewne korzyści. Między 
innymi zniżki na bilety ko-
munikacji miejskiej, tańszy 
wstęp do instytucji kultu-

ry, możliwość wykupienia 
dostępu do strefy płatne-
go parkowania. Jest to tak-
że korzystne dla rodzin 
z dziećmi, bo to dodatkowe 
punkty podczas rekrutacji 
do żłobka lub przedszkola. 
Nowe miejsce zamieszka-
nia wymaga poinformowa-
nia o  tym różnego rodzaju 

instytucji. Aktualizacji da-
nych może wymagać bank, 
pracodawca lub uczelnia. 

Kupując mieszkanie na 
rynku wtórnym wypada pa-
miętać o  tym, aby przepi-
sać dotychczasowe umowy 
z  dostawcami energii elek-
trycznej i gazu. 

Koronawirus wciąż 
wykorzystywany 

przez przestępców
 

Tym razem oszuści wymyślili fałszywe SMS-y o potrzebie dezynfekcji pacz-
ki. Jak do tego dochodzi i jak chronić się, by nie paść ofiarą oszustów?

W  dobie zakupów in-
ternetowych kombinato-
rzy wymyślili, że można „na 
ślepo” wysłać SMS-a do ko-
gokolwiek i trafić na kogoś, 
kto właśnie czeka na odbiór 
zamówionej przesyłki. Ten 
właśnie fakt wykorzystują 
oszuści. 

Człowiek oczekują-
cy na paczkę otrzymu-
je SMS-a  informujące-
go, że trzeba dopłacić do 
przesyłki, która została do 
niego wysłana, niewielką 
kwotę pieniędzy za... de-

zynfekcję paczki. Poniżej 
wiadomości link, poprzez 
który należy dokonać płat-
ności. Niewielka kwota za-
chęca do wykonania tej 
płatniczej operacji. Oka-
zuje się, że to jest furtka 
do oszustw. Gdy taki link 
się otworzy, to z konta za-
miast złotówek znikają ca-
łe tysiące złotych.

I  tu kolejna przestro-
ga: otwieranie niezna-
nych linków i  dokony-
wanie nieoczekiwanych 
płatności to prosta droga 

do tego, by zostać oszuka-
nym. Jak wiadomo firmy 
kurierskie nie pobiera-
ją w  ten sposób dodatko-
wych opłat. Otrzyma-
nie takiego dziwnego 
SMS-a, to wiadomość od 
oszusta. Najlepiej takie-
go SMS-a w ogóle nie ru-
szać i  usuwać bez czyta-
nia. Niestety, internetowe 
złodziejstwo ma się coraz 
lepiej. 
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Jak Pawełek historie Olsztyna poznaje
– Uf! – powiedziałem do siebie, kiedy życie w Polsce, a także w Olsztynie zaczęło wracać do normy. Oj, narobił bigosu ten koronawirus! Jeszcze trochę 
i byłoby bardzo źle. Już myślałem, że w sklepach nic nie będzie, a tu okazało się, że wszystkiego jest pod dostatkiem. Na początku epidemii przygotowy-
wałem się do intensywnych upraw warzyw na mojej działce, ale gdy zobaczyłem, że z ich kupnem, jak również z nabyciem owoców, nie ma problemów 
i do tego nie są te rzeczy tragicznie drogie, to zrezygnowałem z upraw na większą skalę. Pozostałem tylko przy nowalijkach, ogórkach i pomidorach.

Dzięki Jackowi Pa-
nasowi, który często jest 
w  moim ogródku, mo-
gę spokojnie co weekend 
przyjeżdżać i  regenerować 
siły odpoczywając na le-
żaczku na trawniku wśród 
kwiatów i  zieleni. Mój ko-
lega nie dosyć, że jest miło-
śnikiem starego Olsztyna, 
to jest także prawdziwym 
Dobromirem. Dzięki nie-
mu wszyscy zazdroszczą 
mi własnej minielektrow-
ni, automatycznego podle-
wania czy oświetlania let-
niskowego domku. W  tym 
roku nad przepływającą ko-
ło działki rzeczką, w której 
żerują bobry, Jacek wybu-
dował czatownie, z  której 
niezauważenie dla zwie-
rząt, można je podglądać. 
Dodatkowo jest kamerka 
z nadajnikiem i można po-
ranne żerowanie oglądać na 
ekranie telewizora. 

Często do swojej zielo-
nej oazy jeżdżę rowerem. 
Droga powrotna jest tak 
opracowana, że wiedzie 
przez Las Miejski, a potem 
nową ścieżką rowerową 
wzdłuż Łyny do Parku Cen-
tralnego, a stamtąd jest tyl-
ko rzut beretem do mojego 
domu. Dzięki tej trasie mo-
gę podziwiać urokliwą rze-
kę. Jest ona najdłuższym 
ciekiem na Warmii. Ma dłu-
gość 264 km i wpada na te-
renie Rosji do Pregoły. Bie-
rze ona początek na terenie 
rezerwatu niedaleko wsi 
o  tej samej nazwie. Prze-
pływa przez piękne jezio-
ro Łańskie. Kiedyś otaczała 
prawie z  trzech stron śre-
dniowieczny Olsztyn, te-
raz tylko przepływa przez 
centrum miasta. Na rze-

ce kiedyś było kilkanaście 
młynów i tartaków. W XIX 
wieku powstały elektrow-
nie wodne między innymi 
dwie są pod samym Olszty-
nem, jedna w Dobrym Mie-
ście a  kolejna w  Lidzbarku 
Warmińskim.

Kiedyś Łyna była rzeką 
spławną. Płynęły nią tratwy 
do Królewca. Pod Olszty-
nem, tu gdzie teraz Park 
Centralny, były rozlewiska, 
a  koło zamku przystań ry-
backich łodzi. Również ko-
ło zamku w XIX wieku ist-
niało na rzece koło wodne, 
które napędzało maszyny 
w kuźni miedzi. 

Zjeżdżając rowerem 
z  wysokiego brzegu rzeki 
na betonowy mostek mi-
ja się po prawej stronie bu-
dynki jednych z  większych 
w  okresie międzywojen-
nym koszar. Tak jak mi mó-
wił Jacek Panas. Te popu-

larnie nazywane obecnie 
„Koszarami nad jeziorem 
Długim” zaczęto wznosić 
w  roku 1887, a  pierwszy 
etap zakończono w  1889 r. 
W  pierwszej części stacjo-
nowali artylerzyści. Począt-
kowo z  2. Dywizjonu Za-
chodniopomorskiego 15. 
Pułku Artylerii przeniesio-
nego do Olsztyna z  Gru-
dziądza. Po 12 latach te 
odziały opuściły koszary, 
które powiększono o  dwa 
bloki mieszkalne i zakwate-
rowano w nich 73. Mazurski 
Pułk Artylerii Polowej. Te-
renem między torami a  je-
ziorem Długim zawładnę-
ło w  całości wojsko. Obok 
wybudowano budynki ko-
lejnych koszar i ulokowano 
w  nich 150. Pułk Piechoty 
z Frankfurtu nad Odrą. 

Koszary na Przedmie-
ściu, bo tak też je nazywano, 
stanowiły duży zamknię-

ty obszar rządzący się swo-
imi wojskowymi zasada-
mi. Były tam żołnierskie 
bloki, budynki z  mieszka-
niami dla oficerów, stajnie, 
magazyny, garaże i  stołów-
ka z  kuchnią. W  lesie usy-
tuowana była zbrojownia 
i  magazyny amunicją. Za 
Łyną była łaźnia oraz pral-
nia a dalej w pobliżu kosza-
rów Dragonów, piekarnia 
i  masarnia. Podobno było 
również duże kasyno ofi-
cerskie. Zawsze zastanawia-
łem się, gdzie taki eksklu-
zywny oficerski przybytek 
się znajdował. Oczywiście 
o  pomoc poprosiłem Jac-
ka Panasa. Tym razem bez 
marudzenia obiecał, że 
coś ciekawego napisze. Jak 
rzekł, tak się stało. Oto co 
przygotował.

– Nie będę, Paweł-
ku, powtarzał, że mnie za-
męczysz, bo jeżeli prosisz 

mnie o  taką przysługę, to 
znaczy, że tobie i  Naszym 
Czytelnikom się to podoba, 
więc przygotowałem to, co 
wiem.

Po wojnie w „Koszarach 
nad jeziorem Długim” po-
czątkowo stacjonowali ro-
syjscy żołnierze i  o  dziwo 
praktycznie nic nie znisz-
czyli. Później cały kom-
pleks przekazali Wojsku 
Polskiemu. Tylko kosza-
ry Dragonów zostały tro-
chę zniszczone i dlatego za-
mienione zostały w  całości 
na magazyny, i  tak jest do 
dzisiaj. 

Z  koszar piechoty i  ar-
tylerii przy ulicy Artyleryj-
skiej wojsko wyprowadziło 
się w latach 90. i teraz trwa 
zasiedlanie opuszczonych 
budynków i magazynów.

Pytałeś o kasyno. Ostat-
nim budynkiem, który za-
mykał w 1889 roku cykl bu-

dowy koszar artylerii było 
właśnie kasyno. Stanął on 
na skarpie nad brzegiem 
Łyny stykając się terenem 
wojskowym tylko jednym 
bokiem. Jak jeździsz rowe-
rem po Łynostradzie od 
strony lasu, to budynek ka-
syna można zobaczyć po 
prawej stronie przed beto-
nowym mostkiem nad Ły-
ną. Budowla w latach świet-
ności, wtedy kiedy pełniła 
swoją zaszczytną funkcję 
krzewienia kultury wśród 
oficerów, przypominała 
troszeczkę pruski dworek. 
Z  głównej sali prowadzi-
ło wyjście do nastrojowego 
parku nad Łyną, do którego 
wiodły kamienne schody. 
Sam dom wybudowany zo-
stał, jak większość koszaro-
wych bloków, z  czerwonej 
cegły. Ma użyteczne pod-
dasze. Przykryty jest dwu-
spadowym dachem z lukar-
nami. Są tam duże piwnice, 
w  których funkcjonowała 
kuchnia oraz był składzik 
win ze specjalną ścianą 
z otworami na butelki. Ka-
syno spełniało swoje funk-
cje prawie do końca II woj-
ny. Nawet podobno służyło 
ono wyzwolicielom. Jak te-
ren koszar opuścili Rosja-
nie, w  dawnym kasynie 
urządzono garnizonowe 
przedszkole. Potem budy-
nek przejęło liceum ekolo-
giczne, a  teraz przerabiane 
jest podobno na ekskluzyw-
ną siłownię. Mam nadzie-
je, że zachowana zostanie 
ta unikatowa piwnica oraz 
ciekawy drewniany wystrój 
sal oraz żelazne poręcze 
klatki schodowej.

Pozdrawiam 
Jacek Panas. 

Koszary na 
Przedmieściu, bo 
tak też je nazywano, 
stanowiły duży 
zamknięty obszar 
rządzący się swoimi 
wojskowymi 
zasadami. Były 
tam żołnierskie 
bloki, budynki 
z mieszkaniami dla 
oficerów, stajnie, 
magazyny, garaże 
i stołówka z kuchnią.
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Maturzyści rozpoczęli maraton
Egzaminami z języka polskiego olsztyńska młodzież rozpoczęła zmagania 
z maturami.

Ze względu na pande-
mię koronawirusa tego-
roczny egzamin dojrzałości 
znacznie różni się od tych 
z minionych lat.

Przede wszystkim termi-
nem – matury zostały prze-
łożone o ponad miesiąc. Pi-
semny sprawdzian z  języka 

polskiego w  pierwotnym 
założeniu miał się odbyć 4 
maja. W  kolejnych dniach 
przed młodzieżą zmagania 
z  następnymi przedmiota-
mi. Wśród nich są m.in. ma-
tematyka, języki obce.

Tegoroczne matury ust-
ne odbędą się między 15 

a 29 czerwca (oprócz 21 i 28 
czerwca). Ta część egzami-
nu będzie przeprowadzana 
tylko dla zdających, którym 
jest to niezbędne w rekruta-
cji na uczelnię zagraniczną.

W  całym regionie do 
matur w tym roku przystą-
pi ok. 11,7 tys. osób.

Piotr Zajączkowski 
przestał być trenerem 

Stomilu Olsztyn
Z  dniem ósmego czerwca Piotr Zajączkowski przestał pełnić obowiązki 
pierwszego trenera Stomilu Olsztyn.

Czara goryczy przela-
ła się po ostatniej poraż-
ce Stomilu Olsztyn, któ-
ry przegrał w niedzielę 1:2 
z  Zagłębiem Sosnowiec. 
Duma Warmii od wzno-
wienia rozgrywek Fortuna 
I ligi zdobyła punkt za bez-
bramkowy remis z  Chro-
brym Głogów. To spra-
wia, że znalazła się na 14. 
miejscu w  tabeli i  nie mo-

że być spokojna w  walce 
o utrzymanie.

W  krótkim komunika-
cie zamieszczonym na ofi-
cjalnej stronie klubu poda-
no jedynie, że od 8 czerwca 
Zajączkowski przestał peł-
nić obowiązki pierwszego 
trenera. 

– Zarząd klubu pragnie 
serdecznie podziękować za 
dotychczasową współpracę 

i życzy trenerowi wielu suk-
cesów oraz powodzenia za-
równo w życiu prywatnym 
jak i sportowym – napisano.

Zajączkowski objął dru-
żynę w  październiku 2018 
roku, w miejsce Kamila Kie-
resia. Pod jego wodzą ze-
spół odniósł w sumie 16 li-
gowych zwycięstw, poniósł 
14 porażek, a w 15 meczach 
zremisował.


