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Nowa atrakcja 
na Jarotach
Przy ul. Herdera powstanie skatepark.

Inwestycja ta to je-
den ze zwycięskich projek-
tów Olsztyńskiego Budże-
tu Obywatelskiego. Jego 
pomysłodawcy twierdzą, 
że Jaroty, jako najwięk-
sze osiedle mieszkanio-
we Olsztyna, nie posiadają 
praktycznie żadnej otwar-
tej, ogólnodostępnej infra-
struktury sportowej i  re-
kreacyjnej dla młodzieży 
w wieku szkolnym. 

– Korzystanie z  „orli-
ków” jest w  dużej mierze 
ograniczone z uwagi na re-
zerwacje poczynione przez 
szkółki piłkarskie wyłą-
czając je poniekąd z  zasa-
dy ogólnodostępności – za-
znaczają. – Jedyna oferta 
odnosi się do dzieci w wie-
ku przedszkolnym i  wcze-
snoszkolnym w  postaci 
podwórkowych placów za-
baw oraz osób dorosłych 

mających do dyspozy-
cji dużą ilość siłowni „pod 
chmurką”.

W tej sytuacji, młodzież 
szkolna większość czasu 
spędza w  miejscach przy-
padkowych, gdzie nie może 
liczyć na bezpieczeństwo 
lub w  domach, co jeszcze 
bardziej ogranicza ich kul-
turę fizyczną. 

– Kolejnym, nieza-
przeczalnym argumen-
tem potwierdzającym 
potrzebę budowy ska-
teparku na Jarotach jest 
obłożenie skateparku 
w  Parku Kusocińskiego, 
który w pogodne dni jest 
zatłoczony przez kilka-
dziesiąt młodych osób, 
co tylko potwierdza po-
tężne zapotrzebowanie 
na tego typu obiekty – 
uzasadniają swój projekt 
jego pomysłodawcy.

Ratusz ogłosił właśnie 
przetarg na wykonanie te-
go skateparku. Zostanie 
zlokalizowany przy Szko-
le Podstawowej nr 34 przy 
ul. Herdera. Na posadzce 
betonowej będą zainstalo-
wane elementy skateparku 
w  postaci minirampy „hal-
fpipe", rampy najazdowej 

„quarterpipe”, rampy najaz-
dowej „bank”, przeszkody 
„fun box” oraz rurki i skrzy-
nie. Oferty na wykonanie 
skateparku przyjmowane 
są do 26 czerwca. Zama-
wiający wyznacza wymaga-
ny termin wykonania zamó-
wienia: 3 miesiące od dnia 
podpisania umowy.

Rusza Olsztyński 
Budżet Obywatelski
Ponad sześć i pół miliona złotych Olsztyn 
przeznacza na realizację Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

– To już ósma edycja 
działania, w  którym zapra-
szamy mieszkańców Olsz-
tyna do składania swoich 
propozycji realizacji zadań 
z  budżetu miasta – mówi 
Piotr Grzymowicz, prezy-
dent Olsztyna.

Podobnie jak w  ubie-
głym roku, w  tym również 
mieszkańcy mogą składać 
swoje propozycje do pro-
jektów miejskich i  osie-
dlowych. Pula środków fi-
nansowych na projekty 
miejskie to 2 mln zł a  na 
projekty osiedlowe to nie-
co ponad 4,5 mln zł. Budżet 
projektu miejskiego nie 
może przekroczyć 500 tys. 
zł, natomiast budżet pro-
jektu osiedlowego jest uza-
leżniony od liczby miesz-
kańców na danym osiedlu. 
Wśród 23 osiedli najwyższe 

limity finansowe mają naj-
liczniejsze osiedla, np. Jaro-
ty, Kormoran, Generałów.

Wnioski do OBO 2021 
będzie można składać on-li-
ne na stronie www.glosujo-
bo.olsztyn.eu od 7 lipca do 
10 sierpnia 2020 r.

Zasady ogólne Olsztyń-
skiego Budżetu Obywa-
telskiego reguluje uchwa-
ła Rady Miasta Olsztyna 
nr VIII/117/19 z  dnia 29 
maja 2019 r. w  sprawie za-
sad i  trybu przeprowadze-
nia Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

OBO 2021 w  kilku 
krokach:

• Termin składania 
wniosków: 07 lipca-10 
sierpnia 2020 r.

• Projekty miejskie:
- twarde – limit: 500 000 zł,
- miękkie – limit: 100 000 zł.

• Projekty osiedlowe:
- twarde – do wysokości 

limitu osiedlowego,
- miękkie – 25 000 zł. 

Zgoda na 
nowy kierunek 
na UWM-ie
Od roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie będzie można 
studiować psychologię.

Psychologia od wielu 
lat jest jednym z najchętniej 
wybieranych kierunków 
studiów na polskich uczel-
niach. O  jedno miejsce za-
biega zazwyczaj kilkoro 
kandydatów. Tę koniunk-
turę postanowił wykorzy-
stać również Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski.

Zapotrzebowanie na 
psychologów z  różnymi 
specjalnościami jest duże. 
Po drugie, każdy dobry uni-
wersytet ma psychologię, 
a po trzecie, UWM ma do-
brą kadrę na Wydziale Na-
uk Społecznych. Kierunek 
znalazł się w ofercie kształ-
cenia uczelni a  pozytywną 
opinię w tej sprawie wyda-
ły właśnie Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Polska Komisja Akre-
dytacyjna. Kształcenie psy-
chologów na Uniwersyte-

cie Warmińsko-Mazurskim 
w  Olsztynie rozpocznie 
się już w  październiku. In-
ternetowa rejestracja kan-
dydatów już wystartowała 
i potrwa do 13 sierpnia.

– To będzie jedna z bar-
dziej unikalnych psycho-
logii. Od samego początku 
konstruowaliśmy program 
respektując standardy ja-
kości Europejskiej Federa-
cji Stowarzyszeń Psycho-
logicznych. Nam bardzo 
zależy na tym, żeby w trak-
cie tych studiów przygoto-
wać naszych studentów do 
praktycznych zadań zawo-
dowych – stwierdziła prof. 
Krzywosz-Rynkiewicz, kie-
rownik Katedry Psycholo-
gii Rozwoju i  Edukacji na 
Wydziale Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie.
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Spójny wygląd bramy, okien, drzwi 
i ogrodzenia – jak dopasować? 

Budynek to układanka. To prozaiczne, być może, porównanie zawiera w sobie prawdę, która w swojej oczywistości często bywa pomijana: układanki nie 
sposób ułożyć, gdy jej fragmenty do siebie nie pasują. Ten holistyczny sposób myślenia o domu – jako o całości, a nie zbiorze elementów – umożliwia 
stworzenie harmonijnego projektu, który broni się jako suma rozwiązań.

Znaleźć harmonię 
w układance

Mimo że ten sposób 
myślenia wydaje się lo-
giczny, rynek nie oferuje 
wielu możliwości reali-
zowania go w  wymiarze 
makro. Choć nie jest to 
trudne w  przypadku np. 
wnętrz, wyraźne prze-
szkody pojawiają się, 
gdy chce się nadać spój-
ny charakter najwięk-
szej części domu – jego 
frontowi.

Brama garażowa, okna, 
drzwi i  ogrodzenie (nie-
stanowiące części bry-
ły, ale odgrywające ważną 
rolę w  wyglądzie posesji) 
odpowiadają za znaczny 
fragment fasady. O  ile za-
zwyczaj dba się o  relacje 
tych elementów ze ściana-

mi, to pomija się wewnętrz-
ne ich oddziaływanie.

Odpowiedzią na ten 
problem jest rozwiązanie 
gwarantujące zakup bramy, 
okien, drzwi i  ogrodzenia 
u jednego producenta, w tej 
samej jakości i designie.

Ile znaczy kolor?
Kolor stał się współ-

cześnie jedną z najważniej-
szych cech produktu. To on 
potrafi przyćmić nowocze-
sne rozwiązania, unikatową 
konstrukcję czy przełomo-
we funkcjonalności.

Paleta popularnych 
barw w modzie czy w przy-
padku gadżetów jest bardzo 
płynna – dlatego równocze-
śnie oferuje się stosunkowo 
krótką ich listę. Jednak gdy 
mowa o  produktach, któ-
re będą nam towarzyszyć 

przez nawet kilkanaście lat 
– moda ma znaczenie dru-
gorzędne, a liczy się ponad-
czasowość i uniwersalność.

Paleta taka musi być 
wystarczająco szeroka, by 
odpowiedzieć na różne 
potrzeby klientów, a  rów-
nocześnie na tyle ograni-
czona, by wybór koloru 
nie wiązał się z  wertowa-
niem setek stron katalogów. 
Znaczną pomocą dla klien-
ta jest wstępny podział wy-
branych barw – oparty na 
prostych skojarzeniach.

Dominują obecnie czte-
ry grupy: kolory ziemi, ka-
mienia, stali i rubinów. 

Paleta barw zawie-
ra w  sobie klasyczne sza-
rości, zielenie, czerwie-
nie i  odcienie chłodnego 
niebieskiego – które wraz 
z  oryginalną metaliczną 
strukturą 3D idealnie pod-
kreślają nowoczesne i ele-
ganckie wzory. 

Wszystko to pozwala na 
nieszablonowe podejście 
do wykończenia inwestycji.

Początek sezonu w Teatrze 
Jaracza z pandemią w tle

W Jaraczu praca wre. Już w lipcu będziemy mogli wybrać się na dwa słuchowiska. Dyrektor Zbigniew Brzoza zapowiedział także premiery trzech spektakli.

– Będziemy grać latem 
nasze przedstawienia. Wa-
kacje już zespół skończył. 
Teatr działa. W  Teatrze 
trwają próby do przedsta-
wień – zapowiedział Zbi-
gniew Brzoza, dyrektor Te-
atru Jaracza w Olsztynie.

W czasie epidemii w Te-
atrze powstały dwa słucho-
wiska – „Kubuś Fatalista 
i  jego Pan” Diderota oraz 
„Collas Breugnon” Rollan-
da. Zostaną one zaprezen-
towane słuchaczom 4 i 5 lip-
ca na Scenie Dużej teatru. 
Wejście na podstawie dar-
mowych wejściówek, któ-
re można odebrać w kasie.

– Będzie to próba orga-
nizacyjna przed letnim se-
zonem z  pandemią w  tle – 
przyznał dyrektor.

16 lipca odbędzie się po-
kaz przedpremierowy spek-

taklu „Seks, miłość i podat-
ki” w   reżyserii Tomasza 
Dutkiewicza. Premiera 18 
lipca. Na scenie m.in. Mar-
ta Markowicz-Dziarkow-
ska, Dawid Dziarkowski, 
Marian Czarkowski i  nowi 
aktorzy – Agata Zielińska 
i Kamil Rodek.

– Mamy nadzieję, że ze 
względu na atrakcyjną for-
mę i  komediową fabułę, 

spektakl sprowadzi do nas 
zgłodniałą teatru publicz-
ność – przyznał Zbigniew 
Brzoza.

W  sierpniu na deskach 
Jaracza, na Dużej Scenie 
zaprezentowany zostanie 
spektakl „Wróg Publicz-
ny” w  reżyserii dyrektora 
Jaracza.

29 sierpnia będzie mia-
ła miejsce druga premie-

ra „Opętani” Gombro-
wicza w  reżyserii Igora 
Gorzkowskiego. Pierwot-
nie premiera miała odbyć 
się 20 marca, ale przez epi-
demię koronawirusa i  za-
mknięcie teatrów w  całej 
Polsce, dyrekcja podjęła 
decyzję o przesunięciu jej 
terminu.

– To nasze wakacyjne 
plany. Być może uda nam 
się zorganizować 1. edycję 
Międzynarodowego Festi-
walu Via Carpatia, który ma 
być artystyczną dyskusją 
pomiędzy repertuarowy-
mi teatrami ze środkowo-
-wschodniej Europy – za-
powiedział Brzoza.

Dyrektor podkreślił, że 
wiele będzie zależało od 
możliwości podróżowania 
między państwami i od zno-
szenia w nich ograniczeń.

We wrześniu teatr pla-
nuje kolejne premiery. Pró-
by do przedstawień już 
trwają.

– 26 września planu-
jemy premierę spektaklu 
opartego na twórczości 
Wańkowicza – „Na tropach 
Smętka”, a  także „Kamień” 
Meyenburga – wyjawił.

Dyrektor Brzoza zazna-
czył, że wprowadzone zo-
staną obostrzenia sanitar-
ne, a na widowniach będzie 
mogło zasiąść mniej osób, 
bo jedynie połowa standar-
dowej liczby widzów. Do-
datkowo obowiązywał na-
kaz noszenia osłon nosa 
i ust podczas trwania spek-

takli, sprawdzania tempera-
tury i  dezynfekcji rąk przy 
wejściu do budynku.

Teatr zdecydował się 
wprowadzić pewną nowość 
– niektóre ze spektakli będą 
prezentowane na dziedziń-
cu, czyli Scenie Letniej Ja-
racza. Zaprezentowane zo-
staną na niej m.in. „Więzi 
rodzinne” w reżyserii Justy-
ny Celedy.

W  lipcu i  sierpniu te-
atr zaprasza widzów od 
czwartku do niedzieli, na-
tomiast od września przed-
stawienia będą odgrywa-
ne w weekendy, a od końca 
września również w  środę 
i czwartek. 

Każda osoba, która do kasy teatru przyjdzie z tym 
wydaniem gazety otrzyma 10 proc. zniżkę na za-

kup biletu na spektakl. 
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Wójt gminy Dywity z absolutorium za 2019 rok i wotum zaufania. Raport o stanie gminy przyjęty!

Jednogłośna i pozytywna 
ocena pracy wójta! 

Rzadko się zdarza w samorządzie, aby radni z różnych komitetów wyborczych jednogłośnie i pozytywnie ocenili pracę włodarza gminy i jego współpra-
cowników – taka sytuacja miała miejsce w gminie Dywity, gdzie wszyscy radni zagłosowali za absolutorium dla wójta za 2019 rok oraz za raportem 
o stanie gminy, co poskutkowało wotum zaufania dla wójta. 

Sesja absolutoryjna od-
była się w  gminie Dywity 
w piątek 26 czerwca. Wszy-
scy obecni radni, a było ich 
13, pozytywnie ocenili pra-
cę wójta i  jego współpra-
cowników za 2019 rok, co 
poskutkowało absoluto-
rium za 2019 rok, wotum 
zaufania i przyjętym rapor-
tem o stanie gminy Dywity 
za 2019 rok.  

– Bardzo dziękuję za ta-
ki wynik, który na pewno 
sprawia olbrzymią satys-
fakcję i  jest motywacją do 
dalszej pracy – mówi wójt 
Daniel Zadworny. – Dzię-
kuję wszystkim radnym za 
współpracę, dziękuję pa-
ni skarbnik Teresie Kuptel, 
która wspólnie ze służbami 
finansowymi świetnie za-
projektowała i  nadzorowa-
ła budżet, dziękuję również 
wszystkim pracownikom 
UG Dywity, sołtysom oraz 
dyrektorom naszych jedno-
stek organizacyjnych i  pla-
cówek oświatowych. To 
wasza ciężka praca sprawi-
ła, że niemal wszystkie za-
planowane zadania zostały 
zrealizowane, a  gmina tak 
dobrze się rozwija.

Dobre wskaźniki
Warto przyjrzeć się 

bliżej, jak wyglądały naj-
ważniejsze parametry bu-
dżetowe w  2019 roku i  ja-
kie inwestycje udało się 
wykonać. 

– Realizacja budżetu 
gminy Dywity w  2019 ro-
ku przebiegała z  żelazną 
konsekwencją i  bez więk-
szych problemów – uwa-
ża skarbnik Teresa Kuptel. 
– Zarówno dochody (ok. 
72,8 mln zł – wykonanie 
na poziomie 97,44 proc.) 
i  wydatki (ok. 78,7 mln zł 
– wykonanie na poziomie 
91,75 proc.) zostały zreali-
zowane na bardzo wyso-
kim poziomie, co na pew-
no napawa optymizmem 
i świadczy o dobrym przy-
gotowaniu budżetu.

Rok 2019 był kolejnym ro-
kiem z rzędu, gdy rosła liczba 
mieszkańców gminy Dywity. 

– W  ciągu roku przy-
było ponad 250 nowych 
mieszkańców, co wskazu-
je na to, że gmina jest jed-
nym z  atrakcyjniejszych 
miejsc do życia, rozwija-
nia biznesu oraz lokowania 
swojego centrum życiowe-
go dla mieszkańców Olsz-
tyna i  okolic – uważa wójt 
Daniel Zadworny. 

Wydatki majątkowe na 
inwestycje zostały zrealizo-
wane w  budżecie 2019 ro-
ku na kwotę niemal 20 mln 
zł, co stanowi poziom po-
nad 25 proc. wszystkich 
wydatków. Na uwagę za-
sługuje z pewnością znacz-
ne zmniejszenie deficytu 
budżetowego tj. z około 11 
mln zł do około 6 mln zł! 
Dużo większa niż początko-
wo zakładano (ok. 3,3 mln 
zł) jest nadwyżka operacyj-
na  w ostatecznej wysokości 
ok. 8 mln zł, czyli na pozio-
mie 242 proc. zakładanego 
planu, co wskazuje na sta-
bilną sytuację finansową 
gminy, a  także daje możli-
wości pozyskiwania przez 
gminę środków ze źródeł 
zewnętrznych na realizację 
zadań własnych na zasadzie 

refundacji części poniesio-
nych kosztów np. z  fundu-
szy europejskich kolejne-
go okresu programowania 
2021-2027.

Najważniejsze 
inwestycje
Większa liczba miesz-

kańców gminy przełoży-
ła się na ogólny wzrost 
dochodów w  2019 roku. 
Wyniosły one ok. 72,8 mln 
zł. i  były wyższe o  22,07 
proc. w  stosunku do zre-
alizowanych dochodów 
w  2018 roku, które wy-
niosły 59,6 mln zł. Wysoki 
wzrost dochodów świad-
czy o  dobrym tempie roz-
woju społeczno-gospodar-
czego terenu gminy. Ponad 
jedna czwarta wydatków 
budżetu 2019 roku została 
przeznaczona na inwesty-
cje. Z wydanych niemal 20 
mln zł prawie 12 mln zł wy-
datkowano na inwestycje 
drogowe na terenie gminy 
Dywity.

– Jedną z ważniejszych, 
przyszłościową i prorozwo-
jową, inwestycją w tym ob-
szarze była „Budowa drogi 
gminnej w strefie przedsię-
biorczości Dywity-Łu-
gwałd” – uważa wójt Daniel 
Zadworny. – W  2019 roku 

wykonano nawierzchnię 
z betonu asfaltowego, a po-
niesione wydatki w tym ro-
ku to ok. 1,8 mln zł. Gmi-
na uzyskała na ostatni etap 
tej inwestycji dofinansowa-
nie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych w  kwocie po-
nad 300 tys. zł. To teren, 
na którym szczególnie bę-
dzie rozwijać się gminna 
przedsiębiorczość. Już te-
raz swoje siedziby ma tam 
kilkanaście firm, a  po wy-
budowaniu drogi obsługu-
jącej ten teren liczba ulo-
kowanych tam biznesów 
powinna wzrosnąć.  

Ważnym z  punktu wi-
dzenia zwiększenia do-
stępności komunikacyjnej 
mieszkańców był „Kom-
pleksowy projekt zwięk-
szający ekomobilność na 
terenie gminy Dywity – 
Ekomobilny MOF”. Naj-
istotniejsza była budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż drogi powiatowej 
Dywity-Różnowo. Dodat-
kowo za ok. 2,6 mln zł za-
kupiono także 3 autobusy 
stanowiące bazę do utwo-
rzenia transportu publicz-
nego na terenie gminy. 
Istotne jest to, że projekt 
będzie miał swoją konty-
nuację w  miejscowościach 

Słupy, Gady, Nowe Włóki. 
Zarówno na I jak i II etap te-
go projektu środki pozyska-
no ze źródeł zewnętrznych 
w  ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
MOF Olsztyna.

Istotnym wydatkiem 
w wysokości ok. 1,8 mln zł 
był koszt prac przy zago-
spodarowaniu jeziora Dy-
wickiego. Inwestycja wpi-
suje się w ideę tworzenia dla 
mieszkańców miejsc rekre-
acji i wypoczynku na terenie 
gminy. W roku 2019 wydat-
kowane były środki tak-
że na inne miejsca tego ty-
pu tj. miejsce okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpieli 
w  Słupach czy utworzenie 
plaży trawiastej w  Bukwał-
dzie. Inwestycje wodno-ka-
nalizacyjne to wydatki rzę-
du około 4 mln zł w  2019 
roku. Największą była „Bu-
dowa sieci kanalizacji sani-
tarnej Bukwałd-Barkweda". 
Zakończono też inwesty-
cję w  obszarze informaty-
zacji Urzędu Gminy Dy-
wity wydatkując na ten cel 
tylko w roku 2019 ok. 1 mln 
zł, co poprawiło stan i moż-
liwości infrastruktury infor-
matycznej urzędu gminy. 
Środki na ten cel pozyska-
no z UE.

Transport 
i edukacja
Rozwoju gminy nie ma 

bez rozwoju komunikacji 
i  transportu zbiorowego. 
Dlatego w  budżecie 2019 
roku przeznaczono bardzo 
wysoki poziom wydatków 
na rozwój transportu zbio-
rowego. Dla linii miejskich 
(108, 110, 112) wynosiły 
one ok. 1,1 mln zł za rozli-
czenie 211 tys. wozokilo-
metrów (wzkm) uwzględ-
niając wpływy ze sprzedaży 
biletów. Dla uruchomio-
nych w  październiku ro-
ku 2019 nowej edycji linii 
gminnych (D1, D2, D3) do-
finansowywanych z  budże-
tu państwa wydatki wynio-
sły ok. 214 tys. zł. W ujęciu 
rocznym zgodnie z  zawar-
tymi umowami gmina bę-
dzie rozliczać ponad 400 
tys. wozokilometrów (211 
tys. wzkm – linie miejskie, 
190 tys. wzkm – linie gmin-
ne) realizowanych na swo-
im terenie. Ta niespotyka-
na na skalę gminy wiejskiej 
skala realizacji transportu 
zbiorowego ma uatrakcyj-
nić zamieszkanie na terenie 
gminy Dywity w  obszarze 
MOF Olsztyna.

Gmina dba również 
o  rozwój edukacji. Wydat-
ki na oświatę w  2019 ro-
ku wyniosły ok. 19,6 mln 
zł i w porównaniu do roku 
poprzedniego wzrosły o 1,8 
mln zł, tj. o 10,38 proc. 

– Staramy się tworzyć 
jak najlepsze warunki do 
edukacji młodego pokole-
nia, reaktywowane zostały 
dwie stołówki szkolne (SP 
Dywity, SP Tuławki) i  cie-
szą się dużym zainteresowa-
nie uczniów – mówi wójt 
Daniel Zadworny.  

Szkoły i  przedszkola 
realizują sporo projektów 
unijnych, dzięki którym 
mają bogatą i  zróżnicowa-
ną ofertę edukacyjną. Na 
potrzeby placówek eduka-
cyjnych zakupiono duży au-
tobus na 50 miejsc. 

Po absolutorium wójt Daniel Zadworny (pierwszy z lewej), skarbnik Teresa Kuptel i sekretarz Waldemar Szydlik z kwiatami od Rady 
Gminy Dywity, którą reprezentowały Agnieszka Sakowska-Hrywniak, przewodnicząca rady gminy i radna Dorota Pszczoła 
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Nowe warunki 
przyspieszyły bieg historii
O regionalnej gospodarce, aktywnej pomocy samorządów i niesionym wsparciu rozmawiamy z Gustawem Markiem Brzezinem, marszałkiem wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego.

Panie marszałku, z  po-
wodu pandemii świat się 
zatrzymał, zamknięto in-
stytucje publiczne, stanęły 
firmy, ludzie zdystansowali 
się od siebie. Teraz powoli 
na nowo się otwieramy, ale 
czy samorząd wojewódz-
twa, czyli gospodarz regio-
nu, też przystanął?

Wręcz przeciwnie. No-
we warunki znacznie przy-
spieszyły bieg historii. Pra-
gnę podkreślić, że w dobie 
pandemii potrafiliśmy się 
wszyscy bardzo szybko zor-
ganizować i  nauczyć no-
wych technik komunikacji. 
Jesteśmy w  stałym kontak-
cie z administracją rządową, 
ekspertami, przedstawicie-
lami samorządów i  przed-
siębiorcami. Stale dzieli-
my się wiedzą o  nowych 
rozwiązaniach, o  możliwo-
ściach niesienia pomocy, 
o  wzajemnych potrzebach, 
o dobrych praktykach. Jed-
nak nie tylko w dramatycz-
nych czasach pandemii sa-
morządowcy pracują dzień 
i  noc, by zapewnić spo-
łeczności bezpieczeństwo, 
zdrowie, stanowiska pra-
cy, względną normalność. 
To czas ciągłej gotowości, 
wytężonej pracy na wielu 
frontach, w  porozumieniu 
z wieloma partnerami.

Zatem mimo dystansu 
społecznego jednak zacie-
śniamy kontakty?

Ja osobiście o  takie 
kontakty dbałem zawsze, 
ale w  tym szczególnym 
czasie rzeczywiście na-
brały one większego zna-
czenia. Bez zbędnej zwło-
ki samorząd województwa 
warmińsko-mazurskie-
go zaangażował się w licz-
ne działania mające na 
celu ochronę zdrowia i ży-
cia mieszkańców, a  tak-
że wsparcie gospodarki, 
miejsc i  zakładów pracy. 
I  od razu o  nowych roz-

wiązaniach informowa-
liśmy gospodarzy miast, 
gmin i  powiatów z  War-
mii i  Mazur. Jako samo-
rząd województwa czuje-
my się odpowiedzialni za 
przyszłość całego regionu 
i  jego mieszkańców i  co-
dziennie przekonujemy 
się, że tą mądrością i  da-
lekowzrocznością kierują 
się gospodarze samorzą-
dów lokalnych. To wiel-
ka wartość w  roku jubi-
leuszu 30-lecia polskiej 
samorządności.

Podkreślał pan niejed-
nokrotnie, że samorząd 
województwa, między in-
nymi dzięki funduszom 
unijnym, jest aktywnym 
partnerem w  biznesie. Na 
jakie wsparcie ze strony 
samorządu może liczyć re-
gionalna gospodarka?

Od początku by-
ło dla nas jasne, że koro-
nawirus atakuje nie tyl-
ko nasze zdrowie, ale 
w  konsekwencji również 
gospodarkę. Zatem od ra-
zu podjęliśmy intensyw-

ne prace nad stworzeniem 
pakietu pomocowego dla 
przedsiębiorstw w  regio-
nie. To duży projekt, któ-
ry w  znacznym stopniu 
już funkcjonuje, zwłaszcza 
pod postacią instrumen-

tów zwrotnych. Ich łączna 
kwota z poprzedniej i bie-
żącej perspektywy budże-
towej środków unijnych 
sięga 90 mln euro (tj. ok. 
400 mln zł). Zarząd woje-
wództwa zatwierdził także 

projekt zmian w RPO WiM 
2014-2020, przeznaczając 
dodatkowo 111 mln zł na 
wsparcie gospodarki i  sfe-
rę społeczną w  tym trud-
nym czasie. Z tej kwoty wy-
asygnowaliśmy ok. 64 mln 

zł na dotacje dla przedsię-
biorców, którzy z uwagi na 
specyfikę regionu są szcze-
gólnie narażeni na recesję. 
We wsparcie szeroko poj-
mowanych usług społecz-
nych angażujemy ok. 16 
mln zł. Nowe instrumen-
ty wsparcia uruchamia tak-
że nasza Warmińsko-Ma-
zurska Agencja Rozwoju 
Regionalnego.

Jakie to instrumenty?
Pożyczki płynnościo-

we oraz rozwojowe, udzie-
lane na bardzo korzystnych 
warunkach. WMARR nie 
pobiera żadnych opłat ani 
prowizji związanych z  udo-
stępnieniem i  obsługą tych 
pożyczek. Środki są prze-
znaczone dla mikro-, małych 
i  średnich przedsiębiorstw. 
Liczę na aktywność naszych 
przedsiębiorców. Proszę, 
szukajcie państwo niezbęd-
nych informacji i  wsparcia, 
żeby wzmacniać regionalną 
gospodarkę i poprawiać kon-
dycję naszego bardzo wrażli-
wego rynku pracy.  

Marszałek Gustaw Marek Brzezin
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Udusił żonę, poćwiartował 
i wrzucił do jeziora

Joanna Gibner została zamordowana przez swojego męża 24 lata temu. Miejsce ukrycia jej ciała nie było znane. Dziś sprawa została ostatecznie 
wyjaśniona. 

Szczegóły tej historii 
mogą zmrozić krew w  ży-
łach. Przez lata była to jed-
na z  największych krymi-
nalnych zagadek Olsztyna. 
Joanna Gibner miała 23 la-
ta, gdy poznała młodszego 
od siebie o dwa lata Marka 
W. Para wzięła ze sobą ślub 
w 1996 roku, ale już trzy ty-
godnie po uroczystości ko-
bieta zniknęła. 

Na początku było 
romantycznie 
Młodzi poznali się w ma-

ju 1996 roku. Po trzech mie-
siącach znajomości postano-
wili się pobrać. Para stanęła 
na ślubnym kobiercu w 1996 
roku, ale po zaledwie trzech 
tygodniach kobieta zaginęła. 
Mężczyzna upierał się wów-
czas, że jego żona wyjechała. 
Niedługo potem jednak zwią-
zał się z nową kobietą. Marek 
W. poznał Joannę G. – swo-
ją przyszłą żonę i ofiarę – na 
dyskotece w Dywitach na po-
czątku maja w  1996 r. Zwią-
zek pomiędzy Joanną G. 
a Markiem W., od momentu 
poznania, bardzo szybko się 
rozwijał. Zaczęli spotykać się 
i  wkrótce planować zawar-
cie małżeństwa – już w dniu 
24 czerwca 1996 r. doszło do 
zaręczyn. Po zaręczynach Jo-
anna G. zamieszkała z  Mar-
kiem W. w domu jego rodzi-
ców w Dywitach, a następnie 
przeprowadzili się do wynaję-
tego mieszkania przy ul. Par-
tyzantów w Olsztynie. 

Pierwsza awantura 
już dzień po weselu
Ślub odbył się w dniu 24 

sierpnia 1996 r. Joanna G. 
przybrała nazwisko męża. 

– Dzień po weselu Joan-
na W. poskarżyła się swo-
jej matce, że w nocy doszło 
do awantury z Markiem W., 
w czasie której jej mąż zada-
wał jej uderzenia ręką, a na-
wet dusił ją za szyję oraz 
groził jej pozbawieniem ży-
cia przystawiając do jej szyi 
nóż. Mówiła też matce, że 
małżeństwo z  Markiem 
W. jest nieporozumieniem 
i  że musi „unieważnić” ten 
związek. Już po zawarciu 
związku małżeńskiego Jo-
anna W. spotkała się kil-
ka razy z  Andrzejem M. 
— swoim poprzednim chło-
pakiem, z  którym widziała 
się m.in. w klubie, gdzie ten 
ówcześnie pracował jako 
ochroniarz – opisuje histo-
rię Olgierd Dąbrowski-Że-

galski, rzecznik Sądu Okrę-
gowego w Olsztynie. 

W związku tym sytuacja 
stawała się coraz gorsza. 
Pomiędzy 13 a 16 września 
1996 r. Joanna W. wycho-
dziła z mieszkania i nie no-
cowała w nim przynajmniej 
jedną noc. Z  tego powodu 
doszło do kłótni pomiędzy 
nią a Markiem W. 

– W  czasie kłótni Jo-
anna W., na pytanie mę-
ża, gdzie spędzała noc, pro-
wokacyjnie powiedziała, że 
nie powinno go to obcho-
dzić oraz że była u swojego 
byłego chłopaka Andrzeja 
M. W czasie kłótni zarzuca-
ła również mężowi, że jest 
kiepskim kochankiem i nie 
zaspokaja jej seksualnie. 
Doszło wówczas pomiędzy 
małżonkami do szarpaniny, 
w  trakcie której oskarżo-
ny przewrócił swoją żonę 
na wersalkę w pokoju i du-
sił oburącz za szyję z bezpo-

średnim zamiarem zabój-
stwa tak długo, aż przestała 
dawać jakiekolwiek ozna-
ki życia. Zanim to nastąpiło 
broniła się, drapiąc mocno 
oskarżonego paznokciami 
po szyi – przypomina Ol-
gierd Dąbrowski-Żegalski.

Zwłoki żony przewiózł 
samochodem rodziców 
Kiedy Marek W. stwier-

dził, że jego żona nie żyje, 
wystraszył się tego, co zro-
bił. Próbował nawet udzie-
lić pomocy żonie, lecz kie-
dy zorientował się, że nie 
przynosi to żadnego efek-
tu, w  obawie przed kon-
sekwencjami swojego 
czynu ukrył jej ciało w po-
jemniku na pościel wer-
salki i  posprzątał starannie 
mieszkanie.

Marek W. udał się do 
domu swoich rodziców 
w Dywitach, gdzie o zabój-
stwie żony poinformował 
swego brata Arkadiusza W. 
Obaj bracia wspólnie usta-
lili, że zwłoki trzeba zabrać 
z mieszkania i ukryć. Uzna-
li, że najlepiej będzie zato-
pić zwłoki w  pobliskim je-
ziorze Dywickim. Marek 
W. sam zajął się przewie-
zieniem pożyczonym sa-
mochodem zwłok z  miesz-
kania przy ul. Partyzantów 
do Dywit. Następnie wspól-
nie z Arkadiuszem W. prze-
pakowali je do dużego, za-
pinanego na suwak worka. 
Worek ze zwłokami obcią-
żyli złomem oraz cegłami 
i owinęli sznurkiem do wie-
szania bielizny. Samocho-
dem należącym do swoich 

rodziców pojechali nad je-
zioro Dywickie. Marek W. 
umieścił zwłoki w  ponto-
nie, którym wypłynął na 
jezioro, po czym ciało za-
topił. Po tym wszystkim 
bracia udali się do baru 
w Dywitach.

Twierdził, że nie 
chciał zabić żony
Policyjne poszukiwania 

Joanny W. nie przyniosły 
efektu, a przez kolejne 7 lat 
jej mąż pozostawał bezkar-
ny. Marek W. już pięć mie-
sięcy od „zaginięcia” Joan-
ny W. poznał i  związał się 
z  Emilią F. Ze związku te-
go mają dwoje dzieci. Za-
mieszkiwali razem na po-
sesji rodziców w Dywitach. 
Stosunki panujące w rodzi-
nie oskarżonego ulegały od 
tego czasu stopniowemu 
pogorszeniu, dlatego we 
wrześniu 2003 r. Marek W. 
przeniósł się wraz z konku-
biną i dziećmi do wynajęte-
go mieszkania w Olsztynie. 
Mężczyzna wyznał swojej 
partnerce, to co zrobił ze 
swoją żoną. Ta poinformo-
wała o  tym policję. Marek 
W. i jego brat Arkadiusz zo-
stali zatrzymani w  dniu 17 
września 2003 r.

Marek W. w toku postę-
powania przygotowawcze-
go przyznał się początkowo 
do popełnienia zarzucone-
go mu przestępstwa zabój-
stwa Joanny W. i  złożył na 
tę okoliczność wyjaśnienia 
szczegółowo odtwarzając 
przebieg całego zdarzenia. 
Wyjaśnił m.in., że feralne-
go dnia w  wynajmowanym 
przez nich mieszkaniu po-
między nim a  żoną doszło 
do kłótni, w  trakcie której 
Joanna W. zaczęła go upoka-
rzać. W rezultacie Marek W. 
wpadł w  szał i  udusił swo-
ją żonę, choć jak zapewniał, 
nie miał zamiaru jej zabić.

W  toku śledztwa Ma-
rek W. odwołał swoje wy-
jaśnienia, w  których przy-
znał się do zabójstwa, 
podając, że zostały na nim 
wymuszone przez funkcjo-
nariuszy policji, którzy bili 
go i straszyli.

Sąd Okręgowy w Olszty-
nie w dniu 9 listopada 2006 
wydał wyrok, w  którym 
uznał Marka W. za winne-
go popełnienia m.in. zbrod-
ni zabójstwa swojej żony Jo-
anny W. Choć ciała nie udało 
się odnaleźć, sprawca został 
skazany na 15 lat więzienia. 
Po odsiedzeniu wyroku, wy-
jechał do Anglii i tam zmarł 
w ubiegłym roku.

Sprawa zbrodni sprzed 
24 lat nie dawała spokoju 
mieszkańcom Dywit i  ro-
dzinie kobiety. To dlatego 
przed rokiem zorganizowa-
no zbiórkę na rzecz poszuki-
wań zwłok Joanny. Podjęła 
się tego Fundacja na Tropie.

Sprawa znalazła 
swój finał 
Poszukiwania nie przy-

niosły jednak sukcesu. Nic 
dziwnego, bo jezioro Dy-
wickie ma 18 hektarów 
i blisko siedem metrów głę-
bokości, a dno jest zamulo-
ne. Pod koniec maja 2020 
r. olsztyńscy policjanci zo-
stali powiadomieni przez 
Fundację Na Tropie o  zlo-
kalizowaniu miejsca poło-
żenia szczątków zaginio-
nej 23-letniej kobiety na 
terenie jeziora. Na miejsce 
skierowano grupę docho-
dzeniowo-śledczą i  tech-
nika kryminalistyki oraz 
prokuratora. Płetwonurko-
wie wydobyli z dna jeziora 
szczątki ludzkie wraz z rze-
czami osobistymi.

Zabezpieczony mate-
riał trafił do olsztyńskiego 
prosektorium, a  następnie 
do krakowskiego Instytutu 
Ekspertyz Sądowych. 

– Ostateczne zakończe-
nie sprawy sprzed 24 lat. 
Badania genetyczne DNA 
przeprowadzone przez In-
stytut Ekspertyz Sądowych 
w  Krakowie, definitywnie 
potwierdziły, że szczątki 
wyłowione z jeziora Dywic-
kiego należą do zaginio-
nej w  1996 roku 23-letniej 
mieszkanki Olsztyna – in-
formuje Rafał Prokopczyk, 
rzecznik Komendy Miej-
skiej Policji w Olsztynie.

Krzysztof Szymański

Policjanci Zostali powiadomieni przez Fundację Na Tropie o zlokalizowaniu miejsca położenia 
szczątków zaginionej 23-letniej kobiety na terenie jeziora
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Sezon letni 
w Olsztynie otwarty

Uruchomieniem kąpielisk nad jeziorem Krzywym Olsztyn otworzył tegoroczny sezon letni. Nie zabraknie atrakcji.

W  tym sezonie w  Cen-
trum Rekreacyjno-Sporto-
wym Ukiel przy ul. Kapitań-
skiej będą funkcjonowały 
dwa strzeżone kąpieliska: 
Kąpielisko nr 1 w  cen-
tralnej części kompleksu 
(o  długości linii brzegowej 
75 m) oraz Kąpielisko nr 
2 nieopodal boisk do siat-
kówki plażowej (95 m li-
nii brzegowej). Dodatko-
wo CRS Ukiel uruchomił 
cieszący się ogromną popu-
larnością wśród dzieci wod-
ny plac zabaw, a więc pełną 
przygód arenę o  wymia-
rach 55x45m. Ponadto bez-
piecznie będzie można tak-
że plażować i kąpać się pod 
opieką ratowników na pla-
ży Skanda. 

Aktywny czas 
z CRS Ukiel
Z usług CRS Ukiel w se-

zonie letnim zwyczajowo 
korzysta kilkaset tysięcy 
osób, które będą miały do 
dyspozycji m.in. trzy wy-
pożyczalnie sprzętu spor-
towego (rowery turystycz-
ne, nartorolki, łyżworolki, 
zestawy nordic walking 
oraz zestawy gier: badmin-
ton, boule, minigolf, kry-
kiet), a  także wypożyczal-
nię sprzętu pływającego 
wyposażoną w  kajaki, ro-
wery wodne, kanu, łodzie 
wiosłowe, deski z  żaglem, 
deski sup, kitesurfing i  ło-
dzie żaglowe.

Łącznie latem 2020 ro-
ku, podobnie jak rok temu, 
będzie można korzystać ze 
strzeżonych plaż o  łącznej 
długości linii brzegowej 
wynoszącej ponad 250 me-
trów. Wszystkie kąpieliska 
którymi zarządza Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji w  Olsz-
tynie posiadają certyfikaty 
bezpieczeństwa; są strze-
żone przez doświadczo-
nych ratowników wodnych 
i pozostają pod stałym nad-
zorem służb sanitarnych. 
Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji w  Olsztynie zarządza 
kilkunastoma obiektami, 
z  których w  sezonie let-
nim korzystają mieszkań-
cy i  turyści. Ich różnorod-

ność, zakres oferowanych 
usług, lokalizacja i  dostęp-
ność sprawiają, że cieszą się 
dużym zainteresowaniem.

Alternatywę dla plaży 
miejskiej i  kąpielisk w  dni 
niepogody stanowi kryta 
pływalnia Wodnego Cen-
trum Rekreacyjno-Sporto-
wego Aquasfera. 

Olsztyńskie Lato 
Artystyczne 
w dobie koronawirusa 
Swoją ofertę dla miesz-

kańców, jak i  turystów 
przygotował także Miej-
ski Ośrodek Kultury. Długo 
nie było wiadomo w  jakim 
kształcie i  czy w  ogóle da-
ne będzie MOK-owi zreali-
zować letni program arty-
styczny. Władze instytucji 
przygotowały cztery scena-
riusze, jakie mogły być re-
alizowane w  zależności od 
sytuacji epidemiologicznej. 

– Dynamika, zmien-
ność, plastyczność to sło-
wa, które towarzyszyły nam 
praktycznie od początku 
prac – mówi dyrektor olsz-
tyńskiego MOK-u, Mariusz 
Sieniewicz. – Nasze pomy-
sły, jakie symulowaliśmy 
w tym czasie, raz po raz pa-
dały. Ale wszyscy wiedzie-
liśmy, że musi nadejść taki 
moment przesilenia. Trzy 
tygodnie temu podjęliśmy 
strategiczną decyzję, że ru-
szamy w świat. A to przede 
wszystkim z odpowiedzial-
ności o to, żeby Olsztyn nie 
umarł, żeby Stare Miasto 
nie umarło.

Choć kulturalne la-
to w  Olsztynie być może 

nie będzie mieć aż takie-
go rozmachu, jak w  latach 
poprzednich, to nie za-
braknie interesujących pro-
pozycji koncertowych, te-
atralnych, animacyjnych. 
Wszystko pod hasłem „Mia-
sto jest Wasze”. To sygnał 
skierowany zarówno do 
mieszkańców stolicy War-
mii i Mazur, jak i lokalnych 
twórców. 

– Pandemiczna sytu-
acja jest doskonałą oka-
zją, by dokonać prezentacji 
olsztyńskiej kultury i  sztu-
ki – przyznaje Mariusz Sie-
niewicz. – Oczywiście nie 
będziemy prezentować tyl-
ko lokalnych twórców, ale 
będzie ich całkiem sporo.

Każdy znajdzie 
coś dla siebie
Jednym z  koncerto-

wych hitów lata będzie in-
auguracja trasy promującej 
nowy album gwiazdy świa-
towego death metalu, ze-
społu Vader (28 sierpnia). 
Latem wystąpią także m.in. 
Shannon (4 lipca), Łydka 
Grubasa (11 lipca) czy Ju-
lia Marcel (8 sierpnia). Po-
za tym to w Olsztynie odbę-
dzie się jedyny festiwal, jaki 
oparł się pandemii, czyli fi-
nał konkursu Fest Muza (9 
sierpnia). 

– Na przykładzie kon-
certów chyba najbardziej 
widać wcielenie tej idei 
„Miasto jest Wasze” – mó-
wi Monika Wasiniew-
ska z  MOK-u. – Zrezy-
gnowaliśmy z  ogromnych 
form festiwalowych, nie 
ma przedsięwzięć pełnych 

przepychu. Stawiamy na 
naszych lokalnych wyko-
nawców, ale także artystów 
z  kraju. Jednak w  formie 
bardziej kameralnej.

Latem nie zabrak-
nie kina plenerowego, bę-
dą przedstawienia teatral-
ne w miejskiej przestrzeni, 
oryginalne wystawy, poja-
wią się znane kabarety. XLII 
raz odbędą się Olsztyńskie 
Koncerty Organowe. Nie 
może też oczywiście za-
braknąć Dni Olsztyna (24-
26 lipca), podczas których 
35-lecie obchodzić będzie 
Czerwony Tulipan, a  na 
scenie pojawią się też m.in. 
Enej, Czyści jak łza oraz 
Andrzej Grabowski z  for-
macją Cedury. 

– Jedną z zauważalnych 
różnic w porównaniu z po-
przednimi latami będzie 
brak Jarmarku Jakubowego 
– przyznaje Piotr Podgór-
ski z  biura festiwalowego. 
– Natomiast mamy nadzie-
ję, że zrekompensujemy te 
wszelkie obostrzenia ofertą 
artystyczną.

Podczas tegoroczne-
go lata realizowane będą 
trzy zadania, które zyska-
ły uznanie podczas głoso-
wania w  Olsztyńskim Bu-
dżecie Obywatelskim. To 
doskonale znany z  po-
przednich lat cykl koncer-
tów „Starówka – muzyczne 
miejsce Olsztyna”, a  tak-
że „Bluesowe ósemki” oraz 
„Szanty nad Łyną”.

Wśród nowości poja-
wi się oryginalna wystawa 
w Parku Centralnym „Park 
kontroli dystansu”. Inte-

raktywnym rzeźbom i  in-
stalacjom koncentrującym 
się wokół „życia-wiadomo-
-po-czym” towarzyszyć bę-
dą działania animacyjne. 
Innym przedsięwzięciem 
będzie „Ogród Rodziewi-
czówny”. Już powstają-
ca przy udziale mieszkań-
ców oryginalna przestrzeń 
kulturalno-rozrywkowa. 

ZDZiT dba o plaże
Sezon letni to okres 

wytężonej pracy także 
dla Zarządu Dróg Zieleni 
i Transportu. 

– Na wszystkich obiek-
tach będących w  admi-
nistracji ZDZiT dokona-
no sezonowego przeglądu. 

Od 1 maja do 31 sierpnia 
2019 roku wszystkie plaże 
oczyszczane są codziennie 
– podkreśla Michał Koro-
nowski, rzecznik Zarządu 
Dróg Zieleni i  Transportu. 
– W  kwietniu zostały tak-
że ustawione toalety prze-
nośne, które będą serwi-
sowane do 15 września 
2019 roku. Plaże wyposa-
żone są w  kosze oraz ław-
ki. Dodatkowo plaże: przy 
ul. Żurawiej w  Łupstychu, 
Zatoce Kopernika, nad je-
ziorem Żbik, nad jeziorem 
Skanda oraz przy osiedlu 
Gutkowo, wyposażone są 
w przebieralnie.

Krzysztof Szymański
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Tylko cud 
pomoże

Około czterdziestu lat temu, pracując w radiu, poruszałem temat aglomera-
cyjnej kolei w Olsztynie. Po kilku felietonach i materiałach dźwiękowych 
zapanowała taka cisza, że aż w uszach szumiało. I nic!

Dopiero kilka lat te-
mu ktoś się obudził, a mo-
że na stanowisko decyzyj-
ne w PKP przyszedł młody 
człowiek z polotem i wydał 
decyzję, aby w naszym mie-
ście stworzyć kilka przy-
stanków kolejowych i  te 
w  szybkim tempie powsta-
ły. Teraz mieszkańcy bę-
dą musieli się do nich tyl-
ko przyzwyczaić, a  kolej 
wprowadzić jakiś podmiej-
ski ruch pociągów. Oby to 
tylko nie trwało kolejnych 
40 lat. Na szczęście miejskie 
stacyjki już są.

O dworcu nie będę pisał, 
bo moim zdaniem w  tym 
roku ani w  przyszłym nie 
rozpoczną się prace przy 
nowym budynku. Obym się 
mylił, a moje słowa zamie-
niły się w nicość. 

Teraz mamy kolejny 
problem. Budynek nastaw-
ni! Kolejową wieżę wodo-
ciągowa stojącą w  pobli-
żu udało się uratować, a też 
ją chciano wyburzyć. Te-
raz trzeba ocalić budynek 
z  1913 roku, który prze-
trwał dwie wojny i  dosko-
nale służył kolejarzom. Było 
to bowiem serce najwięk-
szego węzła kolejowego na 
Warmii i  Mazurach i  bez 
niego nie istniałby ruch na 
olsztyńskim dworcu. 

Aż się zdziwiłem, kiedy 
dowiedziałem się, że ten za-

bytkowy budynek nie użyt-
kowany był od lat 80., praw-
dopodobnie od momentu 
wybudowania nowej dys-
pozytorni. Ciekawy jestem 
czyja to wina? Przecież jed-
nak to kawał historii. Co to 
za tłumaczenie, że nie ma 
chętnych na kupno, a  ko-
lej nie wie, co z nim zrobić? 
Można sprzedać za sym-
boliczną złotówkę, moż-
na zamienić na muzeum 
albo przekazać okolicz-
nym przedsiębiorcom. Wi-
dać takich propozycji nie 
było, albo zamysł był ta-
ki, aby budynek się zawalił, 
a wtedy by się go rozebrało. 
Najłatwiej! 

Moim zdaniem dlatego 
tak się dzieje, że kolej uwa-
ża się za odrębne państwo 
i zdaje jej się, że może robić, 
co chce, a  to nieprawda! 
W Olsztynie najwyższą wła-
dzą jest samorząd miejski 
i on o wszystkim decyduje. 
To on między innymi powi-
nien zabrać niszczone mie-
nie i  przekazać je w  godne 
ręce, tak jak było z kamieni-
cą przy rondzie Bema. Te-
raz to okazały gmach, a też 
mógł popaść w ruinę. Czas 
to pieniądz! Trzeba się spie-
szyć, bo może z zabytkiem 
coś się stać! Andrzej Brzo-
zowski napisze: nie kracz! 
I oby miał rację. A co będzie 
z olsztyńskim młynem? Czy 

czeka go los nastawni? Tyl-
ko cud pomoże!

Jacek Panas 

Problematyczny 
temat

Muszę przyznać, Jacku, że mnie trochę zaskoczyłeś. O pomysłach na me-
tropolię olsztyńską już nie jeden raz słyszałem, ale o aglomeracyjnej kolei 
w Olsztynie (spełniającej wszystkie wymogi) słyszę po raz pierwszy. Być 
może nie jestem w temacie. Kolej aglomeracyjna, jak sama nazwa wskazu-
je, powinna obsługiwać przewozy pasażerskie w obszarze aglomeracji miej-
skich. Jej charakterystyczną cechą jest wysoka częstotliwość obsługi linii, 
z dużą ilością przystanków i cyklicznym rozkładam jazdy. 

Przystanki np. Śród-
mieście, Likusy czy 

Redykajny wyczerpują te-
mat? Pociąg jeszcze się nie 
rozpędził, a  już staje. A ile 
takich pociągów miałoby 
kursować? Napisałeś, Jac-

ku, że kolej powinna (lub 
może) wprowadzić ja-
kiś podmiejski ruch po-
ciągów. Czyli jaki? Mam 
wielu znajomych w  Liku-
sach, Redykajnach a  tak-
że w Śródmieściu. Nie sły-
szałem od nich nigdy, aby 
ich interesowały takie po-
łączenia kolejowe. Ja rów-
nież nie wybrałbym się do 
nich pociągiem. Wszędzie 
tam i  stamtąd łatwiej do-
jechać autobusem. Szyb-
ciej, bo kursują co kilka-
naście minut i  można się 
przemieszczać z  różnych 
miejsc (przystanków) na 
osiedlu. 

Przydałby się tam na-
tomiast jakiś nocny auto-
bus o  większej częstotli-
wości kursowania. Pociąg 
w takich godzinach, dla kil-
ku czy kilkunastu podróż-
nych? Autobus zdecydo-
wanie tak! Zwłaszcza, że 
mógłby zabierać pasaże-
rów z  różnych punktów 
miasta, przykładowo jadąc 
od dworca. Rozumiem jed-
nak, że to jest mój punkt 
widzenia i  ktoś ma inny. 
Być może komuś właśnie 
takie rozwiązanie ułatwia 
życie. Zwłaszcza, jeżeli są 
na to pieniądze.

Kolejny temat, który 
Jacku poruszasz, to budy-
nek olsztyńskiej nastaw-
ni. Podejrzewam, że wiele 
osób (ja do nich jednak nie 
należę) nie za bardzo wie, 

o  czym piszemy. Na pew-
no jest to obiekt zabytko-
wy, bo datowany na 1913 
rok. Z  tego co słyszałem, 
nie udało się go sprzedać, 
więc stoi i  niszczeje, aż 
któregoś dnia się pewnie 
zawali. 

Jak sam napisałeś, 
obiekt ten nie jest używa-
ny od lat 80. Widocznie 
nikt nie miał żadnego po-
mysłu. Muzeum? Myślisz, 
że byłby to jakiś atrakcyj-
ny punkt do zwiedzania 
w  Olsztynie? Wątpię. Sam 
przytaczasz przykłady róż-
nych zabytkowych obiek-
tów w  naszym mieście, 
które są wpisane do reje-
stru zabytków. I poza wpi-
saniem, w wielu z nich nic 
się nie dzieje. Już na pew-
no lepszym pomysłem jest 
przekazanie takiego obiek-
tu (za symboliczną opła-
tą) jakiejś instytucji lub 
osobie prywatnej z  wy-
korzystaniem na określo-
ne i  zaakceptowane przez 
właściciela (np. przez sa-
morząd) cele. Takich 
miejsc, w  związku z  mo-
dernizacją i rozwojem, bę-
dzie tylko przybywać. Ko-
nia z rzędem temu, kto ma 
skuteczny pomysł na to, co 
można z nimi zrobić. Kom-
binuj, Jacku, kombinuj...

Andrzej Zb. 
Brzozowski
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Systematyczny wzrost liczby 
pasażerów komunikacji miejskiej

Z roku na rok odnotowuje się coraz więcej osób jeżdżących komunikacją miejską. Co ciekawe, wzrasta także liczba samochodów. A żeby tego było mało, 
Olsztyn… wyludnia się.

Bardzo ciekawe infor-
macje można wyczytać 
z  opublikowanego przez 
prezydenta Olsztyna Pio-
tra Grzymowicza Rapor-
tu o  stanie miasta Olsztyn 
2019. 

Otóż stolica Warmii 
z  roku na rok traci miesz-
kańców, którzy przepro-
wadzają się do podolsz-
tyńskich miejscowości lub 
wyjeżdżają do większych 
miast albo bogatszych kra-
jów. Odczuwalny jest także 
ujemny przyrost naturalny.

Miasto się wyludnia. 
Obecnie, według staty-
styk prowadzonych przez 
urzędników – Olsztyn 
w  zeszłym roku zamieszki-
wało 163 tys. osób (ponad 
75 tys. mężczyzn i blisko 88 
tys. kobiet). Natomiast 5 lat 
temu, w 2015 roku żyło tu-
taj niemal 169 tys. osób.

I  nie byłoby w  tym nic 
nadzwyczajnego, wszak-
że miasta się wyludniają 
w  procesie suburbanizacji. 
Jednakże systematycznie 
odnotowuje się wzrost licz-
by pasażerów komunikacji 
miejskiej.

– W  2014 było to 34,8 
mln pasażerów, rok póź-
niej 35,5 mln, w 2016 – 39,2 
mln, w  roku następnym 
42,5 mln, przed dwoma laty 
42,7 mln, a w 2019 roku 43,5 
mln – powiedział Michał 
Koronowski, rzecznik pra-
sowy Zarządu Dróg, Ziele-
ni i Transportu w Olsztynie.

W wielu miastach trend 
jest podobny, jednak nie 
wszędzie tak się dzieje. Dla 
przykładu w Kielcach liczba 
pasażerów spadła z  35,106 
mln w  2017 do 35,036 mln 
w 2018 roku. Podobnie jest 
w Białymstoku i okolicach, 
gdzie jeszcze w  2015 ro-
ku było 101,5 mln pasaże-
rów, natomiast w 2018 roku 
o blisko 7 mln mniej.

– Ważne, że w  Olszty-
nie rośnie liczba pasażerów 
komunikacji miejskiej, bo 
to oznacza, że jednak iluś 
mieszkańców zdecydowało 
się zrezygnować z codzien-
nej jazdy samochodem. Być 
może ta liczba byłaby więk-
sza, gdyby lepiej promo-

wać transport publiczny – 
zauważył Marcin Bobiński, 
miłośnik komunikacji pro-
wadzący blog Olsztyńskie-
tramwaje.pl.

Co, jego zdaniem, na-
leżałoby poprawić? Twier-
dzi, że przydałaby się do-
kładna informacja, najlepiej 
w  formie ulotek, na temat 
pełnej oferty biletów ich 
cenach oraz liniach komu-
nikacji miejskiej. Zwrócił 
także uwagę na to, że nale-
żałoby rozpromować apli-
kację mobilną, która po-
zwala pasażerom wybrać 
najdogodniejszy środek ko-
munikacji (łącznie z ewen-
tualnymi przesiadkami) do 
miejsca docelowego.

Zauważyć można tak-
że wzrost samochodów na 
naszych ulicach. I to nie jest 
fatamorgana. Rzeczywiście 
samochodów, a  zwłaszcza 
osobowych, jest więcej niż 
jeszcze kilka lat temu. Pod-
czas gdy w 2015 roku w mie-
ście zarejestrowanych było 
123 tys. pojazdów, w  2019 
roku ta liczba zwiększyła się 
do 147 tys. Tylko w zeszłym 
roku zarejestrowano po-
nad 18 tys. nowych pojaz-
dów (największą grupę – 37 
proc. – stanowiły samocho-
dy z rocznika bieżącego).

– Jednakże statystycz-
nie, największy odsetek 
olsztyńskich pojazdów 
(65,31 proc.) to dalej samo-
chody 10-letnie i  starsze. 

Spośród paliw alternatyw-
nych stosowanych w  po-
jazdach największy odsetek 
stanowiły te napędzane ga-
zem LPG – 11 557 szt. Na-
tomiast samochodów elek-
trycznych oraz z  napędem 
alternatywnym – energia 
elektryczna, w  roku 2019 
było łącznie 298 – tak na-
pisali urzędnicy w  Rapor-
cie o  stanie miasta Olszty-
na 2019.

Marta Bartoszewicz, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Olsztyna, podkreśli-
ła, że Olsztyn, jeżeli chodzi 
o  wzrost liczby samocho-
dów nie jest wyjątkiem na 
mapie Polski.

– Jest to ogólnopolski 
trend. W ciągu 5 lat w Olsz-
tynie liczba pojazdów 
zwiększyła się o  16 proc. 
– zapewniła.

Raporty z  innych miast 
potwierdzają te słowa. 
W Białymstoku w 2015 ro-
ku było niemal 160 tys. za-
rejestrowanych pojazdów, 
a  trzy lata później już 192 
tys, czyli nastąpił wzrost 
o 16,6 proc.

W Gdańsku tylko w cią-
gu 2017 roku liczba pojaz-
dów wzrosła o 17,5 proc.

Według raportów Insty-
tutu Badań Rynku Motory-
zacyjnego Samar, polski ry-
nek motoryzacyjny wciąż 
rośnie. Co istotne, syste-
matycznie wzrasta także re-
jestracja samochodów no-

wych. I  tak w  2015 roku 
w kraju zarejestrowano po-
nad 408 tys. pojazdów, dwa 

lata później – 547 tys., nato-
miast w 2019 roku 625,5 tys. 
nowych samochodów.

Potwierdził ten trend 
Marcin Bobiński. Jego zda-
niem, chociaż wyraźnie za-
znaczył, że to tylko speku-
lacje, wyniki to z  przyczyn 
mentalnych.

– Samochód wciąż jest 
symbolem statusu społecz-
nego i pewnie dlatego wiele 
osób zdecyduje się na jego 
zakup. Racjonalnie w  mie-
ście z  dobrą komunikacją 
miejską, a taką Olsztyn ma, 
codzienne korzystanie z  sa-
mochodu to raczej kosz-
ty i nerwy, bo nie da się bu-
dować i rozbudowywać ulic 
w nieskończoność, więc sa-
mi fundujemy sobie większe 
korki – wyjaśnił Bobiński.

Dodał także, że mi-
mo wzrostu liczby zareje-

strowanych pojazdów, wi-
dzi pozytywy promowania 
przez miasto podróży ko-
munikacją publiczną za-
miast stawiania na trans-
port samochodowy.

– Powstają drogi dla ro-
werów, które zaczynają two-
rzyć sieć, nowe chodniki bu-
duje się szersze i  nie jako 
miejsca parkingowe, mamy 
buspasy, sieć tramwajową. 
Ulice – jak np. Partyzantów 
– przebudowywane są z my-
ślą o  wszystkich uczestni-
kach ruchu. Nowe drogi po-
wstawać muszą, ale trzeba 
dbać o  proporcje i  wszyst-
kich mieszkańców: pieszym 
jest każdy, pasażerem komu-
nikacji miejskiej każdy może 
być, a  samochody posiada-
ją tylko wybrańcy – wyjaśnił 
miłośnik komunikacji.

Marcin Cichy
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Szanuj księgowego swego
Ostatnie lata, a szczególnie 2019 i 2020, charakteryzują się tym, że Ministerstwo Finansów regularnie wprowadza nowe mecha-
nizmy zmierzające do uszczelniania systemu podatkowego. Kolejno wdrażane narzędzia dostarczają lub będą dostarczać infor-
macje od podatników, w formie prostej do przetworzenia i analizy przez Ministerstwo Finansów. Nie są jednak one proste dla 
podatników i służb księgowych pracujących w zakładach pracy i zwłaszcza w biurach rachunkowych. Wprowadzane zmiany 
wymagają od nich zwiększonego nakładu pracy. 

Czy każda zmiana to no-
we obowiązki księgowych?

Każda większa zmiana 
prawa podatkowego wy-
musza nowe obowiązki na 
podatnikach, a  przekła-
da się to wykonawczo na 
księgowość. Obserwujemy 
swoisty paradoks, bo teore-
tycznie informatyzacja ma 
ułatwiać działanie, a jest od-
wrotnie. Choćby weryfika-
cji podatników VAT, kon-
trola białej listy, usuwanie 
z kosztów faktur nieopłaco-
nych a już niedługo również 
raportowanie powiązania 
kontrahentów bezpośred-
nio w  plikach jpk, to ca-
ła masa codziennej pracy 
księgowych.

Wspomnę, że do tego 
dochodzą jeszcze zmiany 
techniczne np. skrócenie 
terminów na złożenie PIT-
11 w najgorszym momencie 

przełomu roku (16 stycznia 
zmienił się formularz PIT-
11, który należało złożyć 
do 31 stycznia) czy wpro-
wadzenie stawki w  podat-
ku dochodowym w  trakcie 
roku.

Czy pandemia dołożyła 
obowiązków?

Zdecydowanie tak i  to 
bardzo dużo nowych za-
dań. Te nowe zadania to 
te związane z  rachunkami 
VAT, które powodują masę 
nowych wniosków do urzę-
dów o uwolnienie środków 
z  tych rachunków. Do te-
go lawina wniosków o  ulgi 
i umorzenia, a także wstrzy-
manie wykonania decyzji 
i  prowadzonej egzekucji. 
I do tego trzeba było szybko 
zorganizować pracę w  sys-
temie zdalnym. Niektóre 
nowe rozwiązania wpro-

wadziły spore zamieszanie, 
choćby możliwość złożenia 
zeznania rocznego do koń-
ca maja i  związany z  tym 
czynny żal, gdy wpłata jest 
dokonywana po terminie 
kwietniowym. Do tego do-
szedł problem skuteczno-
ści doręczeń w formie elek-
tronicznej i  tradycyjnej, 
a także dublowania się tych 
dwóch form i  utrudniony 
kontakt z urzędami skarbo-
wymi wcale nie ułatwia wy-
jaśniania nieporozumień 
i nieprawidłowości.

Kto bada należy-
tą staranność w  doko-
nywanych obliczeniach 
podatkowych?

Okazuje się, że księgo-
wy, bowiem on dostarcza fi-
skusowi wszystkie niezbęd-
ne dane. Urzędy skarbowe 
ograniczyły liczbę tradycyj-

nych kontroli badających 
mniej lub bardziej losowo 
wybranych podatników, 
na rzecz kontroli „celowa-
nych”, przeprowadzanych 
w podmiotach typowanych 
na podstawie analizy da-
nych przekazanych przez 
księgowych. 

Czy obecne prawo 
i  częste zmiany ułatwiają 
pracę księgowym?

Zdecydowanie nie, 
wręcz utrudniają. Ilość 
i  tempo wprowadzania 
nowych rozwiązań, czę-
ste zmiany zasad i  treści 
formularzy to prawdzi-
wa dżungla, w  której zwy-
kły człowiek porusza się 
z trudem. Liczne niejasno-
ści i  sprzeczności w  treści 
nowych aktów prawnych, 
które Ministerstwo Finan-
sów stara się wyjaśniać, ale 

często generuje dodatko-
we wątpliwości.

Wszystko to wpływa 
bardzo mocno na pracę 
księgowych, na ich zaan-
gażowanie czasowe i  stres. 
Zespoły księgowe, zarów-
no w firmach, jak i biurach 
rachunkowych, nie po-
większają się, bo firmy czę-
sto nie akceptują dodatko-
wych kosztów. Aby dobrze 
wypełnić nowe obowiąz-
ki, księgowi pracują bardzo 
dużo i w ogromnym napię-
ciu wynikającym z niepew-
ności. A  wtedy łatwiej 
o  błąd, którego z  kolei się 
boją, bo na każdym kroku 
spotkać się mogą z  konse-
kwencjami, które są ogrom-
ne. Cały ciężar i koszt wpro-
wadzanych zmian dotkliwie 
celuje w księgowych. Nowe 
akty prawne w wielu przy-
padkach są niedopraco-

wane, wprowadzane zbyt 
szybko i  zagrożone sank-
cjami nierzadko niewspół-
miernymi do skali uchybie-
nia. Dlatego szanujmy pracę 
księgowych, to oni w  tych 
trudnych czasach pracują 
na ogromnych obrotach.

Elżbieta Krywko 

Zasiedzenie cudzej nieruchomości 
Korzystając z  takiego 

mechanizmu można np. 
uwłaszczyć się na cudzym 
gruncie. Inaczej mówiąc 
właściciele, którzy z  róż-
nych powodów nie inte-
resowali się swoją działką, 
mogą ją w  prosty sposób 
stracić. 

Przepisy Kodeksu cy-
wilnego stanowią tak: „po-
siadacz nieruchomości, 
niebędący jej właścicielem, 
nabywa własność, jeżeli 
posiada nieruchomość nie-
przerwanie od lat dwudzie-
stu”. Jest jeden warunek. 

Owo zasiedzenie nie mo-
że mieć znamion działania 
w  „złej wierze”. Otóż „do-
bra wiara” występuje, gdy 
użytkownik nieruchomości 
pozostaje w błędnym prze-
świadczeniu, iż dany grunt 
lub lokal należy właśnie do 
niego. To usprawiedliwia 
całą sprawę i  taka sytuacja 
jest możliwa do przyjęcia. 
W  „złej wierze” pozostaje 
natomiast użytkownik, któ-
ry zdaje sobie sprawę, że 
nieruchomość nie jest je-
go własnością, ale nadal ją 
użytkuje. Jest jednak prze-
pis „otwierający furtkę” 

mówiący, że w  tym dru-
gim przypadku zasiedzenie 
może zostać uznane za sku-
teczne, ale pod warunkiem, 
że trwało aż trzydzieści lat.  

Są ponadto jeszcze inne 
obwarowania. Okazuje się, 
że zasiedzenie dotyczy tyl-
ko takich nieruchomości, 
które mogą być odrębnym 
przedmiotem własności. 
Może zatem to być grunt, 
mieszkanie lub dom, ale 
nie można zasiedzieć poje-
dynczego pokoju, jednego 
pomieszczenia gospodar-
czego albo np. garażu w bu-
dynku, bo nie stanowią one 

owego „odrębnego przed-
miotu własności”. Do za-
siedzenia nie dojdzie rów-
nież, gdy właściciel choćby 
w niewielkim stopniu inte-
resuje się swoją własnością: 
pobiera czynsz, przeprowa-
dza konserwacje i remonty, 

a  także uiszcza roczny po-
datek od nieruchomości. 
Znawcy zagadnienia twier-
dzą, że łatwiej jest zasie-
dzieć nieruchomości grun-
towe. Ale... nieruchomość 
rolną może zasiedzieć je-
dynie rolnik indywidualny. 

Ponadto obowiązuje ogra-
niczenie powierzchni użyt-
ków rolnych, które można 
zasiedzieć. Na to są odręb-
ne, szczegółowe przepisy.

  
MR



“Nowe Życie Olsztyna” nr 12 (279) 2020  11Facebook.com/ZycieOlsztyna SLADY PRZESZŁOŚCI

Jak Pawełek historie Olsztyna poznaje
Chyba nikt nie uwierzy, ale czasami, jak mam wolną chwilę, lubię ją spędzać w domu przed telewizorem albo, co częściej robię, przed komputerem, w któ-
rym serfuję po Internecie. Ostatnio natknąłem się na informację, że w Olsztynie zawiązało się Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
Hołdu Pruskiego. 

Trochę byłem tym za-
skoczony, bo dlaczego 
w Olsztynie ma powstać po-
mnik upamiętniający tam-
to historyczne wydarze-
nie z  1525 roku? Znamy je 
z lekcji historii, a także z ob-
razu wielkiego naszego ma-
larza Jana Matejki. Piękne 
dzieło wspaniale ukazujące 
znaczenie hołdu złożone-
go naszemu królowi Zyg-
muntowi Staremu przez 
Albrechta Hohenzollerna, 
księcia świeckich, nowo 
powstałych, Prus Książę-
cych. Ta uroczystość odby-
ła się na rynku w Krakowie 
dokąd z  Królewca przyje-
chał nowy władca Prus. Ta 
sytuacja bardzo mnie zacie-
kawiła i postanowiłem o to 
zapytać Jacka Panasa, miło-
śnika starego Olsztyna i nie 
tylko, bo również nie obce 
mu są dzieje naszego pięk-
nego regionu. I oto co usły-
szałem po tym, jak naświe-
tliłem temat, który mnie 
zainteresował.

Usłyszałem: – Paweł-
ku, ty mnie zamęczysz! – 
Na moje pytanie odpowie-
dział Jacek. – Teraz jestem 
na twojej działce i  walczę 
ze ślimakami i  chwastami, 
które niszczą twoje warzy-
wa. Z zielskiem nie ma pro-
blemu, zaraz grządki z nich 
oczyszczę, ale ze ślimakami 
gorzej. Spróbuję ścieżki wy-
sypać solą zmieszaną z  ta-
kim specjalnym środkiem. 
Mam nadzieję, że inwazję 
zahamuje. Boję się o rzecz-
kę, bo po ostatnich opa-
dach wystąpiła z  brzegów. 
Dobrze, że bobry wybu-
dowały tamę, ona kapital-
nie reguluje poziom wody, 
ale licho nie śpi. Podziękuj 
swojemu koledze za dwa 
rozrzutniki piachu. Usypa-
łem nad brzegiem małą gro-
blę. Jest szansa, że woda jej 
nie przerwie i  nie zniszczy 
ogródka. Niestety uszko-

dziła już naszą minielek-
trownię. Nim przyjedziesz, 
chyba zdążę ją naprawić. 
Jeżeli chodzi o hołd pruski 
to jak przyjadę do Olszty-
na, to coś napiszę. – Jak po-
wiedział, tak zrobił. Oto co 
przysłał na moją skrzynkę 
internetową.

Bardzo dobrze się 
stało, że w Olsz-
tynie powstał ko-
mite budowy 
pomnika upamięt-
niającego hołd 
złożony polskie-
mu królowi przez 
księcia Nowego 
państwa, czyli 
Prus Książęcych. 

Niby Olsztyn nie miał 
z  tym nic wspólnego, bo 
przecież leżał na Warmii, 
a  ona była polska, ale jed-
nak gdy popatrzymy na dzi-
siejsze czasy i dawne dzieje, 
to powiemy, że przecież na-
sze miasto jest stolicą War-

mi i  Mazur, czyli prawie 
całych Prus, a niestety daw-
na stolica, czyli Królewiec, 
jest poza granicami nasze-
go kraju, czyli wszystko jest 
w porządku. Historii nie da 
się oszukać!

Jak cofniemy się w cza-
sie i  przeanalizujemy, to 
konflikty z  Krzyżakami 
trwały od chwili ich spro-
wadzenia przez Konrada 
Mazowieckiego w 1226 ro-
ku (na dobre zakon rozpa-
noszył się w Prusach, kiedy 
w 1228 roku, Konrad dał im 
w  dzierżawę Ziemię Cheł-
mińską). Mimo przegranej 
przez Krzyżaków wielkiej 
bitwy pod Grunwaldem 
w 1410 roku utarczki zbroj-
ne i intrygi polityczne trwa-
ły cały czas, a nawet od 1466 
roku nasiliły się. Do ata-
ku na Polskę Krzyżacy na-
mówili nawet Litwinów, 
Rosjan i  innych sąsiadów. 
Większość starć wygrywa-
li Polacy, ale Krzyżacy dalej 
rościli sobie pretensje do 
ziem będących polskim len-
nem jak również do War-
mii. Ostatni zbrojny atak na 
ziemie polskie rozpoczął się 

w  1520 roku zajęciem Bra-
niewa, a  potem była po-
tyczka pod olsztyńskim 
zamkiem. Obroną jego i ca-
łego miasta kierował nasz 
wielki astronom, a  wtedy 
administrator, Mikołaj Ko-
pernik. Spod Olsztyna woj-
ska krzyżackie skierowały 
się pod Działdowo a potem 
pod Lubawę i Nowe Miasto 
Lubawskie. Niestety pod 
murami Lubawy polskie 
wojska poniosły klęskę, co 
potem poskutkowało spa-
cyfikowaniem przygranicz-
nych ziem Mazowsza. I  to 
był koniec dobrej passy za-
konu. Potem zaczęli pono-
sić klęski jedna po drugiej. 

Jeżeli chodzi o  wal-
ki pod Olsztynem, które-
go obroną dowodził Miko-

łaj Kopernik, to miasto nie 
było zdobyte ponieważ, 
dobrze było przygotowane 
do obrony, ale odwodowe 
krzyżackie oddziały wraca-
jące spod Dobrego Miasta, 
przez zaskoczenie chciały 
wedrzeć się do miasta przez 
Furtę Młyńską. Zostali roz-
gromieni przez polską zało-
gę zamku. To tak w skrócie.

Mimo zwycięskiej bi-
twy pod Lubawą i  spusto-
szeniem przygranicznych 
ziem Mazowsza nie udało 
się Krzyżakom całkowicie 
podbić Warmii. To niepo-
wodzenie długiego konflik-
tu zbrojnego i trudna sytu-
acja polityczna w  Europie 
doprowadziło do rozwią-
zania zakonu krzyżackiego 
i utworzenie przez wielkie-

go mistrza nowego świec-
kiego już państwa czy-
li Prus Książęcych. Nowy 
władca był niezłym polity-
kiem. Doskonale wiedział, 
że bez potężnego sojuszni-
ka jego państwo nie będzie 
miało żadnego znaczenia, 
a nawet może upaść i dlate-
go w  1925 roku polskiemu 
królowi Zygmuntowi Stare-
mu Albrecht Hohenzollern 
złożył hołd lenny. To tak 
w skrócie, bo tamte lata by-
ły niestety bardzo skompli-
kowane, obfitujące w  róż-
ne wydarzenia zbrojne oraz 
polityczne i  musiałbym pi-
sać, pisać i pisać.

Jest pewne, że 
hołd spowodo-
wał ożywiony 
rozwój kultural-
ny i gospodar-
czy Prus jak rów-
nież Warmii, 
w tym Olsztyna. 

Może między innymi 
dlatego warto taki pomnik 
upamiętniający tamte cza-
sy mieć w Olsztynie. Myślę, 
że jego miejsce powinno 
być w miejscu ostatniej po-
tyczki z  Krzyżakami, czyli 
tam gdzie kiedyś stała Fur-
ta Młyńska.

Pozdrawiam 
Jacek Panas

„Hołd pruski”  Jana Matejki
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