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“
INNA PERSPEKTYWA” Ilona Lik

Już od 17 czerwca mieszkańcy Warmii i Mazur zyskają unikalną możliwość szybkiej podróży 
na Podkarpacie. Nowe połączenie z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury do Rzeszowa zbliży od-
ległe regiony kraju. 

Pasażerowie będą mogli 
skorzystać z bezpośrednich 
lotów z  Mazur do Rzeszo-
wa i z powrotem przez trzy 
miesiące – dwa razy w tygo-
dniu, w piątki i poniedziałki.  
– Połączenie lotnicze łączą-
ce oddalone od siebie o po-
nad 500 km regiony Polski 
– Warmię i  Mazury oraz 
Podkarpacie – przynosi no-
we możliwości szybkiego 
oraz komfortowego podró-
żowania po kraju i  odkry-
wania jego najpiękniejszych 
zakątków – podkreśla 
marszałek województwa 

warmińsko-mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin. 
– Jestem przekonany, że 
zarówno mieszkańcy pół-
nocno-wschodniej Polski 
pragnący spędzić urlop 
w  urokliwym Rzeszowie 
czy w  kameralnych Biesz-
czadach, jak również tu-
ryści z  Podkarpacia pla-
nujący błogi wypoczynek 
w  Krainie Tysiąca Jezior, 
docenią główną zaletę no-
wego połączenia linii lot-
niczych LOT, czyli bardzo 
wyraźnie zaoszczędzony 
czas podróży.

Na weekend w Bieszczady? 
Samolotem!

Celem prac jest poprawa przepływu wody 
w największej olsztyńskiej rzece, a to ma zapo-
biec ewentualnym podtopieniom. Prace w po-
bliżu Olsztyna mają zacząć się 20 czerwca.

Mechaniczne koszenie 
dna rzeki Łyny będzie realizo-
wane od miejscowości Bartąg 
do Olsztyna. Jak informują 
Wody Polskie, w trakcie prac 
mogą wystąpić utrudnienia 
dla wędkarzy oraz osób pły-
nących kajakami.

– Na odcinku rzeki ob-
jętym koszeniem praco-
wać będzie łódź kosząca, 
dlatego należy zachować 
szczególną ostrożność – 
zwraca uwagę dyrektor Za-
rządu Zlewni Wód Polskich 
w  Olsztynie, Dariusz Wa-
siela. – W  kilku miejscach 
w poprzek koryta cieku zo-
staną założone przetamo-
wania w  celu zatrzymania 
i  zebrania wykoszonej ro-

ślinności spływającej z nur-
tem. Ostatnie takie miejsce 
będzie znajdować się na wy-
sokości mostu w ciągu ulicy 
Niepodległości w  Olszty-
nie. Jak mówią przedstawi-
ciele Wód Polskich – zabra-
nia się przepływania przez 
przetamowanie oraz ich 
niszczenia.

Niewielkie ilości skoszo-
nych roślin mogą dopłynąć 
na wysokość Starego Mia-
sta. Skoszona roślinność 
zostanie w  miejscu przeta-
mowania wybrana na brzeg 
i składowana przez kilka dni 
w celu odsączenia a następ-
nie wywiezienia.

Prace powinny potrwać 
nie dłużej niż 15 dni.

Grzegorz Wieczorek zostanie jednym z zastępców prezydenta stolicy Warmii i Mazur. Przejmie 
obowiązki Ryszarda Kucia, który został odwołany z funkcji niemal miesiąc temu.

Przyszły zastępca pre-
zydenta Olsztyna jest w  tej 
chwili dyrektorem Wydziału 
Budownictwa i  Infrastruk-
tury Starostwa Powiatowego. 
Wcześniej pracował m.in. 
w  Olsztyńskim Przedsię-
biorstwie Geodezyjno-Kar-
tograficznym. Jest absol-
wentem Wydziału Geodezji 
Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego.

– Zgodnie z umową koali-
cyjną jest to stanowisko, które 
wskazuje Koalicja Obywatelska 
– mówi prezydent Piotr Grzy-
mowicz. – Spotkałem się z pa-
nem Grzegorzem Wieczorkiem, 
rozmawialiśmy o naszej współ-
pracy. Nie mam wątpliwości, 
że zasób wiedzy i umiejętności 
jakie ma, pozwolą mu w  bar-
dzo dobry sposób realizować 
postawione przed nim zadania. 

Grzegorz Wieczorek przejmie 
zadania, za jakie odpowia-
dał dotychczas Ryszard Kuć. 
Wśród nich jest nadzór wła-
ścicielski nad miejskimi spół-
kami, Zarządem Dróg, Zieleni 
i  Transportu czy Zakładem 
Lokali i  Budynków Komunal-
nych. Poza tym będzie odpo-
wiadać m.in. za realizację in-
westycji związanej z rozwojem 
transportu zbiorowego.

– Będziemy rozma-
wiać w  gronie kierownictwa 
o  ewentualnych dodatko-
wych obowiązkach – dodaje 
prezydent Piotr Grzymowicz. 
– Takie decyzje będą mo-
gły zapaść nie wcześniej, niż 
w następnym tygodniu.

Nowy zastępca prezy-
denta Olsztyna obejmie 
obowiązki w  poniedziałek, 
13 czerwca.

Będzie
koszenie
dna Łyny

Olsztyn z nowym
zastępcą prezydenta

 

 ROZKŁAD LOTÓW 
(obowiązuje w okresie od 18.06 do 05.09.2022)

PIĄTKI PONIEDZIAŁKI

Odlot Przylot Odlot Przylot

Olsztyn-Mazury (SZY) - Rzeszów (RZE) 18:20 19:30 18:15 19:25

Rzeszów (RZE) - Olsztyn-Mazury (SZY) 20:00 21:05 19:55 21:00
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Do tej pory mieszkańcy mają problem z wejściem na teren urządzanego parku. Teraz to się zmieni. 

Zbiornik przy ul. Paukszty 
jest jednym z sześciu nowych 
zbiorników retencyjnych, ja-
kie w ostatnich latach powstały 
na terenie Olsztyna. Przy oka-
zji realizacji tego ogromnego 
przedsięwzięcia dwa kolejne 
zostały przebudowane. Zbior-
nik retencyjny Sikorskiego/
Paukszty – podobnie, jak ten 
zrealizowany przy ulicach 
Bukowskiego/Antonowicza – 
jest wyjątkowy, bowiem pełni 
też funkcję parku.

Nowa przestrzeń rekre-
acyjna ma powierzchnię 
niemal czterech hektarów. 
Mieszkańcy mogą korzystać 
z niego pieszo lub poruszając 
się rowerem – przygotowane 
zostały odpowiednie oświe-
tlone trakty. Nie brakuje ta-
rasów, miejsc do grillowania, 
placu zabaw. Do dyspozycji 
odwiedzających są ławki 

i  siedziska, które 
pozwalają usiąść 
i odpocząć na ło-
nie przyrody. Wo-
kół jest sporo zie-
leni – posadzono 
150 drzew, ponad 
6,5 tys. krzewów. 
Powstało również 
ponad 3,5 tys. 
m2 kwietników 
obsadzonych by-
linami.

Jednym 
z  priorytetów 
podczas przy-
gotowywania 
inwestycji było 
wykorzystanie 
w  jak najwięk-
szym stopniu 
naturalnych metod zago-
spodarowania, oczyszczania 
i odprowadzania wód opado-
wych. Istotne było tworzenie 

stref ekotonowych w  postaci 
wierzbowisk, zlokalizowania 
zbiornika w  miejscu natu-
ralnego zagłębienia terenu, 

wykorzystanie umocnień 
brzegów w  postaci koszy ga-
bionowych wypełnionych ka-
mieniami.

Urządzenie 
tego miejsca na-
stąpiło dzięki bu-
dowie zbiornika 
retencyjnego. Jest 
jednym z  sześciu 
takich obiektów 
w Olsztynie. 

W  tej chwili 
dostęp do zbior-
nika jest zapew-
niony od strony 
al. Sikorskiego 
uliczką wiodącą 
w  pobliżu Cen-
trum Rowerowe-
go. Jednak jesz-
cze w  tym roku 
przestrzeń zyska 
wygodne po-
łączenie z  os. 

Nagórki. Przygotowywany 
do realizacji jest zwycięski 
projekt Olsztyńskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego „Park 

Nagórki–Jaroty – budowa 
pieszego i rowerowego ciągu 
pomiędzy terenami rekre-
acyjnymi stawu retencyjnego 
a  ulicą Turowskiego, spo-
łeczne dokonanie nasadzeń 
i ustawienie ławeczek”.

Niezależnie od tego ko-
lejne dojście dorzuci ratusz. 
W tej sprawie rozpisany został 
przetarg. Dotyczy urządzenia 
ścieżki pieszo-rowerowej. 

„Przedmiotem zamó-
wienia jest wykonanie ścież-
ki pieszo-rowerowej z  ul. 
Paukszty do zbiornika reten-
cyjnego” – czytamy w  ogło-
szeniu. Termin jej wykonania 
to trzy miesiące. Należy jesz-
cze wziąć pod uwagę, że ter-
min składania ofert mija 21 
czerwca. Wartość zamówie-
nia to około 320 tys. zł. 

Krzysztof Szymański

Park między Nagórkami a Jarotami
z nowymi wejściami

Olsztyn z nowym
zastępcą prezydenta
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Utalentowana Sara James, zwyciężczyni IV edycji The Voice Kids Poland i zdobywczyni II miejsca w 19. Konkursie Eurowizji, będzie muzyczną 
gwiazdą wydarzenia „Powitanie wakacji – Dzień Dziecka” 26 czerwca w Dywitach! Na stadionie stanie też wielki park rozrywki dla najmłod-
szych, pokażą się gminne talenty, będą konkursy z nagrodami, animacje i wiele innych atrakcji.  

Od ubiegłego roku naj-
ważniejsza impreza dla naj-
młodszych mieszkańców 
gminy Dywity, a jak się okaza-
ło, także dla dzieci, młodzie-
ży i  rodzin z  Olsztyna oraz 
sąsiednich gmin, odbywa się 
co roku na zmodernizowa-
nym stadionie komunalnym 
w Dywitach, w okolicach roz-
poczęcia wakacji. Nie inaczej 
będzie w tym roku. 

– W  niedzielę 26 czerw-
ca, a więc dwa dni po zakoń-
czeniu roku, zapraszam ser-
decznie dzieci i  całe rodziny 
do Dywit na najwspanialszą 
imprezę pod słońcem, czy-
li „Rozpoczęcie wakacji – 
Dzień Dziecka” w  Dywitach 
– zachęca wójt Daniel Zad-
worny. – Wstęp na wydarze-
nie jest bezpłatny!  

Od 2016 wydarzenie ma 
ponadlokalny charakter. 
Właśnie wtedy włodarze 
gminy i  ludzie od gminnej 
promocji wpadli na pomysł, 
że przysłowiową „wisienką 
na torcie” tej imprezy i  jej 
mocnym zwieńczeniem po-
winien być koncert ogólno-
polskiej gwiazdy muzycz-
nej, którą uwielbiają dzieci. 
Jako pierwsza na koncert 
do Dywit została zapro-
szona Sarsa, która dzień 
wcześniej śpiewała koncert 
i odbierała nagrody za swo-
je hity na Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu. W kolej-
nych latach w  Dywitach ze 
świetnymi koncertami wy-
stąpiły: Lanberry, Monika 
Lewczuk, a  także obie pol-
skie zwyciężczynie Eurowi-
zji Junior: Roksana Węgiel 
i Viki Gabor. 

– W tym roku podążamy 
tropem eurowizyjnym, dlate-
go do Dywit zaprosiliśmy uta-
lentowaną Sarę James, która 
w  dziecięcej Eurowizji zajęła 
II miejsce, a wcześniej wygra-
ła IV edycję The Voice Kids 
Poland – mówi wójt Daniel 
Zadworny. – To młoda woka-
listka pełna wigoru i energii.  

Dywicki stadion pęka 
co roku w szwach, a radość 
i  uśmiechy dzieciaków są 
największą nagrodą dla or-
ganizatora, czyli gminy Dy-
wity i  Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Dywitach. Nie 
można oczywiście zapo-
mnieć o  tym, że pozostałe 
elementy programu Dnia 
Dziecka też są dużą atrak-
cją dla dzieci. Co roku na 
zielonej murawie powstaje 
olbrzymi, dmuchany park 
rozrywki – w tym roku bę-
dzie on się składał z 7 urzą-

dzeń przeznaczonych dla 
młodszych i starszych dzie-
ci. Największą dmuchaną 
zabawką będzie duże boisko 
do bossaball z  trampolina-
mi. To widowiskowy miks 
siatkówki, piłki nożnej, ca-
poeiry i  akrobatyki. Pod-
czas wydarzenia organiza-
torzy będą chcieli pokazać 
jak fantastyczną i utalento-
waną artystycznie młodzież 
ma gmina Dywity. 

– Wystąpią nasze świet-
ne przedszkolaki, uczniowie 
szkół, dzieci ze Studia Piosen-
ki GOK Dywity, nasze grupy 
taneczne, muzykalne, a  tak-
że wiolonczelistki z  zespołu 
CelloFunny z  Samorządowej 
Szkoły Muzycznej I  stopnia 
w Dywitach, zespół taneczny 
Salsa Tuławki czy śpiewająca 
młodzież ze Studia Tatiany 
Krakowskiej – wylicza An-
gelika Stawisińska, dyrektor 
GOK Dywity. 

To jednak nie wszystko, 
bo pokaz dynamicznego 
cheerleadingu zaprezentują 
dziewczęta z  grupy Soltare, 
w której są też młode miesz-
kanki gminy Dywity. Do 
udziału w wydarzeniu udało 
się namówić także grupy ar-
tystyczne i zespoły z zaprzy-
jaźnionego ośrodka kultury 
w Olsztynku. Na scenie po-

każe się zespół Sing&Love, 
zespół MIAU oraz rockowy 
zespół White Hag. Nie za-
braknie również konkursów 
z  nagrodami, będzie słyn-
ne i  lubiane Koło Fortuny, 
w którym każdy będzie mógł 
wygrać ciekawe gadżety. Or-
ganizatorzy zadbają rów-
nież o  darmowe lody i  wo-
dę mineralną. Będą Punkty 
Animacyjne – malowanie 
twarzy, bębny afrykańskie 
i fotobudka. 

Oczywiście tak bogate-
go programu wydarzenia 
nie byłoby bez sponsorów, 
do których należą: Bujalski 
sp. z  o.o. – Mecenas Stra-
tegiczny Sportu i  Kultury 
w  Gminie Dywity, GOM 
Dywity, WBS Jonkowo, CS 
BUD, Arbet Development 
Group, Hurtownia odzieży 
Gracja, Drukarnia Spręco-
graf, ZUTiK Wadąg, Spół-
dzielnia Agro Dywity, Sun 
Invest, Wipasz SA, Emirr 
Dywity, BANAIR INC. Sp. 
z o.o., Restauracja Ruko-
la, Ubezpieczenia Moreno 
Dywity, STE Capital, In-
ter Trans Krzysztof Kobus 
w spadku, Tartak Dywity, 
Korkuć Auto-części, Alcar 
Renault, Andpol Dywity, 
Auto-Klinika Gady, Auto 
Serwis Pasiecznik.

Koncerty, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych

Sarah James na rozpoczęcie
wakacji w Dywitach!

Na stadionie w Dywitach zobaczyć będzie można również dynamiczny pokaz czirliderek z Soltare

Największym urządzeniem w parku rozrywki będzie duże, dmuchane boisko z trampolinami do bossaball 

Muzyczną gwiazdą „Powitania Wakacji w Dywitach” będzie Sara James, 
zwyciężczyni IV edycji The Voice Kids Poland i zdobywczyni II miejsca  
w Eurowizji
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Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podczas sesji nadzwyczajnej zdecydował, że przekaże Polregio dodatkowe pieniądze. Zgodnie 
z uchwałą obciąży to budżet kwotą ponad 7 mln zł, z czego 2,7 mln zł zostanie przeznaczone na zwiększenie pensji pracowników spółki.

– Kolejarze zasługują na 
podwyżki, a  mieszkańcy na 
stabilny transport kolejowy  – 
podkreśla marszałek Gustaw 
Marek Brzezin. – To szcze-
gólny czas, i  dlatego, mimo 
że nie jesteśmy w tej sytuacji 
pracodawcą, to obecnie za-
proponowaliśmy radnym sej-
miku uchwałę pokrycia części 
kosztów podwyżek z budżetu 
województwa.

Samorząd wojewódz-
twa warmińsko-mazurskie-
go zamawia i płaci za usługę 
regionalnych pasażerskich 
przewozów kolejowych spół-
ce Polregio. Obecnie odbywa 
się to na podstawie umowy, 
którą zarząd województwa 
w listopadzie 2020 roku pod-
pisał po kilkumiesięcznych 
negocjacjach. Opiewająca na 

ponad 414 mln zł umo-
wa została zawarta na 
okres 6 lat, by zapew-
nić stabilność oferty 
przewozowej.

W  2022 roku sa-
morząd zaplanował na 
realizację przewozów 
kolejowych 63 mln zł, 
co jest wzrostem do 
roku 2020 o  18,7 mln 
zł, przy utrzymaniu 
niezmienionej wiel-
kości pracy eksploata-
cyjnej. W maju związ-
ki zawodowe Polregio 
zagroziły wstrzyma-
niem wyjazdu pocią-
gów na trasy i strajkiem ge-
neralnym, żądając wzrostu 
wynagrodzeń.

Z  inicjatywy marszałka 
Brzezina prowadzono roz-

mowy z Polregio, które miały 
przynieść rozwiązanie trud-
nej sytuacji.

– Przedstawiona propo-
zycja, byśmy mieli pokryć 

całość podwyżek, była nie 
do zaakceptowania. Prze-
cież zawierając umowę 2 
lata temu, ustaliliśmy, że 
to Polregio bierze na siebie 

odpowiedzialność za 
zmienność kosztów 
pracowniczych – 
zwraca uwagę Gustaw 
Marek Brzezin. – Wy-
chodząc naprzeciw 
zrozumiałym potrze-
bom kolejarzy, ale też 
i  w  trosce o  sprawny 
transport dla naszych 
mieszkańców, zdecy-
dowaliśmy się pomóc 
Polregio. Ale spra-
wę trzeba rozwiązać 
systemowo – dodaje 
marszałek, który dziś 
w  tej sprawie zaape-
lował również do 

parlamentarzystów Warmii 
i Mazur, a także do Ministra 
Infrastruktury.

W dokumencie czytamy 
m.in.: Sytuacja samorzą-

dów w obszarze finansowa-
nia transportu kolejowego, 
który znacząco obciąża bu-
dżety województw, stale się 
pogarsza, a  ostatnie zagro-
żenie strajkiem i  przeno-
szenie kosztów podwyżek 
pracowników Polregio S.A. 
na samorządy pokazuje, 
jak bardzo w  tym obszarze 
potrzebne jest wsparcie sys-
temowe. Istnieje duże za-
grożenie, że województwa 
poszukując źródeł finanso-
wania, zmuszone będą do 
ograniczania zamawianej 
pracy eksploatacyjnej.

Uchwała podwyższająca 
koszty przewozów kolejo-
wych w  roku 2022 do kwoty 
70 mln zł została przyjęta jed-
nogłośnie.

Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się w poniedziałek 13 czerwca w Olsztynie. Młodzi 
radni złożyli ślubowanie i odebrali stosowne nominacje. – Od tej pory jesteście państwo formalnym partnerem samorządu województwa jako 
gospodarza województwa w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności i umacniania wartości demokratycznych – podkreślał marsza-
łek Gustaw Marek Brzezin.

Sejmik będzie stanowił 
forum dyskusji i wymiany do-
świadczeń, a  także integracji 
środowisk młodzieżowych.

– Przede wszystkim chcę 
Państwu pogratulować sukce-
su i wyboru do młodzieżowe-
go sejmiku – mówił podczas 
wystąpienia marszałek Gu-
staw Marek Brzezin. – Mam 
nadzieję, że to przyszłość 
samorządu i  lepszej polskiej 
polityki. Dwudziestosześcio-
osobowy zespół został wybra-
ny spośród zgłoszeń z całego 
regionu. Doceniając Wasze 
dotychczasowe zaangażowa-
nie społeczne, wraż-
liwość na potrzeby 
waszych środowisk, 
troskę o  społeczno-
ści, w których na co 
dzień żyjecie, uczy-
cie się i  działacie: 
jako wolontariusze, 
w  organizacjach 
pozarządowych 
czy w  samorządach 
uczniowskich. Od 
tej pory jesteście Państwo 
formalnym partnerem sa-

morządu województwa jako 
gospodarza województwa 
w  codziennej pracy na rzecz 
lokalnych społeczności, 
umacniania demokracji, wy-
korzystania funduszy euro-
pejskich. Wierzę, że po dwóch 
latach kadencji w młodzieżo-
wym sejmiku pomysły, który-
mi się z  nami podzieliliście, 
zostaną zrealizowane.

Sejmik będzie stanowił 
forum dyskusji i  wymiany 
doświadczeń, a  także inte-
gracji środowisk młodzie-
żowych. Historię powstania 
młodzieżowego sejmiku oraz 

wcześniejsze formy aktyw-
ności młodych ludzi w sferze 

samorządowej przypomniała 
Bernadeta Hordejuk, prze-

wodnicząca Sejmi-
ku Województwa 
Warmińsko-Ma-
zurskiego.

– Aktywność 
młodych ludzi zale-
ży od nich samych, 
a  więc historycznie 
działał już u nas sej-
mik, działał parla-
ment czy sejmik kli-
matyczny, a  osoby 

w  nich uczestniczące pełnią 
dziś istotne role w życiu spo-

łecznym – mówiła Bernadeta 
Hordejuk. – Chcemy się z wa-
mi lepiej poznać, spotykać, 
rozmawiać. Zapraszamy do 
codziennej współpracy.

Aby wystartować do mło-
dzieżowego sejmiku, kandy-
daci, oprócz dotychczasowe-
go zaangażowania w  sprawy 
społeczne, proponowali także 
swoje programy.

– Problemy młodzieży 
są słabo dostrzegane przez 
dorosłych – mówi Amelia 
Rudek, radna z  Kwitajn. – 
Dlatego w  swoim programie 

postulowałam przede wszyst-
kim większą pomoc psycho-
logiczną dla dzieci i  mło-
dzieży, bo jest ona poważnie 
zaniedbana.

– Od zawsze intereso-
wały mnie istotne sprawy 
młodzieży – dodaje Gabriela 
Mierzejewska, radna z  po-
wiatu piskiego. – Kiedy prze-
czytałam ogłoszenie o nabo-
rze do sejmiku, pomyślałam, 
czemu nie spróbować, tak 
tu się znalazłam. Zależy mi 
na integracji młodych ludzi 
z  różnych środowisk, a  bra-

kuje takich inicjatyw, przy-
najmniej w mojej okolicy.

– Chciałbym, aby mło-
dzież bardziej się angażowa-
ła w życie społeczne – mówi 
Aleksander Szulc, radny z El-
bląga. – Żeby była doceniania 
i  postrzegana jako ta, która 
chce zmieniać świat.

– Liczę na to, że wspólnie 
wymyślimy jakąś dużą ini-
cjatywę, może kilka mniej-
szych, w  którą zaangażuje 
się cała młoda społeczność 
z Warmii, Mazur i Powiśla – 
snuje plany radny z Morąga 
Radosław Maj.

Inauguracyjny wykład 
nt. „Samorządność – rola 
wspólnoty w  historii Warmii 
i  Mazur” wygłosił profesor 
Stanisław Achremczyk, któ-
ry akademickim zwyczajem 
rozpoczął od pytania, co to 
w ogóle jest samorząd.

– To odpowiedzialność 
za wspólnotę, nauka dyskusji, 
ścieranie poglądów, wypraco-
wywanie odpowiednich racji, 
podejmowanie odważnych 
decyzji – mówił profesor.

Samorządowe miliony dla kolejarzy

Młodzieżowy sejmik – przyszłość samorządu
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Jak żyć w naszym ukochanym kraju, kiedy na 
każdym kroku czekają na nas różne niespo-
dzianki? Codziennie rano wstaję i natychmiast 
zaglądam do serwisów informacyjnych. 
Czytam, czytam i niczego nie mogę zrozumieć. 
We wszystkich publikatorach ostrzegają nas, 
że jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Włos mi się 
jeży na głowie, bo nie wiem, co mnie i moją ro-
dzinę czeka w najbliższych dniach.

Przyznam Ci się, Jacku, szczerze, że kiedy usły-
szałem informację o  możliwości zbierania 
chrustu w  lesie, jako alternatywnego źródła 
ciepła, potraktowałem to początkowo jako 
żart. Przypominało to dawny pomysł jednego 
z  posłów na rozwiązanie problemów z  wyży-
wieniem poprzez konsumpcję mirabelek ro-
snących przy drogach i szczawiu z nasypów.

Chyba coś tu nie gra Alternatywa
to przezornośćUsłyszałem ostatnio, że 

jeden z  ministrów zachęca 
społeczeństwo do zbierania 
w  lesie chrustu. Cena jest 
przystępna, bo tylko 12 zło-
tych za metr przestrzenny, 
więc nie mając przyczepki do 
samochodu zrobiłem ze stare-
go żagla płachtę i poszedłem 
do pobliskiej leśniczówki. 
Myślę sobie, kilka razy obrócę 
i przyniosę odpowiednią ilość 
opału. Niestety nic z  mego 
pomysłu nie wyszło, bo chru-
stu zabrakło. Wszystek został 
wyzbierany, a  grube gałęzie 
to już inny gatunek i cena jest 
inna, ale ich też już nie było.

Leśnik śmiejąc się powie-
dział, że okoliczni mieszkań-
cy na zrębach, a tych w lasach 
jest obecnie bardzo dużo, 
chrust zbierają nawet za po-
mocą grabi. Powiedział, że te-
go jeszcze nigdy nie widział, 
a  w  lasach pracuje ponad 40 
lat. Nic nie rozumiem. Chy-
ba coś tu nie gra! Popytałem 
i  nieoficjalnie dowiedzia-
łem się, że wszystko co jest 
z  drewna, zabierane jest do 
różnych przetwórni i wytwa-
rza się z  tego pellet lub bry-
kiety drzewne. Szlachetne ga-
tunki drewna przerabiane są 
w  zakładach produkcyjnych 
na płyty i galanterię drzewną, 
a bardzo dobre partie drewna 
są eksportowane, nawet do 
krajów, które mają pod do-
statkiem drzew, ba tam sza-
nuje się zielone płuca.

Ludzie kupują drewno, 
nawet chrust, bo nie stać ich 
na kupno węgla. Jego ceny są 
wariackie, bo w  niektórych 
punktach sprzedaży przekro-
czyły 3 tysiące za tonę, kiedy 
przed pandemią można było 
nasze czarne złoto kupić za 

600-800 złotych. Na tym ryn-
ku też coś nie gra, bo prze-
cież nasze kopalnie sprzedają 
go po 1000 złotych za tonę. 
Trochę się uspokoiłem, gdy 
jeden z  naszych ministrów 
powiedział, żeby wstrzymać 
się z  kupowaniem węgla, bo 
będzie tańszy i to nawet jesz-
cze w  czerwcu. W  sumie je-
stem w  kropce, bo nie wiem 
co robić. Bo jak będzie jak 
z  paliwem, które potrafi na 
stacji podrożeć nawet w  cią-
gu dnia, to jak poczekam 

z kupnem opału, to na jesie-
ni nasz polski węgiel będzie 
kosztował dużo, dużo więcej 
niż teraz. Myślę, że ktoś na in-
flacji chce zbić fortunę. Zimą 
może być nieszczęście. Lu-
dzie nie chcą zamarznąć i aby 
ogrzać mieszkania będą palili 
wszystko, co będzie dostępne.

Moim zdaniem coś tu nie 
gra i  jestem gotowy odstąpić 
mój trzyletni zapas chrustu 
za wytłumaczenie tej dziwnej 
sytuacji. 

Jacek Panas

Problemy, o  których pi-
szesz w swoim felietonie, są 
mi obce, jako mieszkańcowi 
bloku. Ogrzewaniem moje-
go mieszkania zajmuje się 
miejska elektrociepłownia 
i spółdzielnia mieszkaniowa 
i  jak na razie nie dostałem 
żadnego pisma, zobowią-
zującego mnie jako człon-

ka spółdzielni do zbierania 
chrustu. Mam jednak świa-
domość, że rosnące ceny 
węgla mogą niestety dopro-
wadzić do sytuacji, w której 
niektórzy będą spalać różne 
odpady, zanieczyszczając 
środowisko. 

Zbieranie chrustu, cho-
ciaż wywołuje uśmiech na 
twarzy, jest na pewno lep-
szym rozwiązaniem. 

Tu przypominają się czasy 
obowiązywania ustawy „Lex 
Szyszko”. Nie pamiętam czy 
wtedy, kiedy można było wy-
cinać drzewa bez zezwolenia, 
można było zbierać chrust? 

Przy okazji 
zbierania chru-
stu można by 
oczyścić lasy ze 
śmieci. Skoro, 
jak piszesz cena 
jednego metra 
sześciennego 
chrustu to 12 
złotych, propo-
nuję opcję dar-
mową, w zamian 
za oczyszcza-
nie lasu. Było-
by to korzystne 
dla środowiska 
i  zbieraczy. Przy 
okazji też dużo 
tańsze i  skutecz-
niejsze, niż pil-
nowanie lasów 
przez służby le-
śne. Nie każdy 
przecież potrafi 
odróżnić chrust 
od gałęzi. A  tu, 
jak piszesz, ce-
ny są różne. Za 
darmo i po pro-
blemie.

Niektórzy 
moi znajomi, 
budując swoje 
domy, zastoso-
wali równolegle 

różne systemy ogrzewania. 
W  grę wchodzi nie tylko 
węgiel, gaz, paliwa płynne 
i  elektryczność. Niektórzy 
montują pompy cieplne. 
Przy mniejszych pomiesz-
czeniach wystarcza ogrzewa-
nie kominkowe z  rozprowa-

dzeniem. Bardzo popularne, 
zwłaszcza ostatnio, są odna-
wialne źródła energii, głów-
nie wiatr oraz promieniowa-
nie słoneczne. Oczywiście, 
pomimo dopłat, nie każdego 
na to stać. Tu potrzebne są 
pewne rozwiązania kom-
pleksowe, może np. w posta-
ci elektrowni wiatrowych. 

Bardzo popularne były 
kiedyś elektrownie wodne. 
Ich lokalizacja jest jednak 
ściśle określona. Obecnie 
w Polsce funkcjonuje ich po-
nad 600 i  każdego roku po-
wstaje około kilkudziesięciu 
nowych. Problemu z  ogrze-
waniem to na pewno nie 
rozwiąże, ale poszerza to na 
pewno możliwości.

Zastosowanie kilku roz-
wiązań grzewczych pozwala 
na wybór metody ogrzewa-
nia w  zależności od aktual-
nych cen źródeł energii. Ale 
niestety trzeba w te systemy 
zainwestować. Większość 
z  nich nie zwróci się tak 
szybko, więc jest to inwesty-
cja na lata. Dlatego wybie-
rając źródła ciepła najlepiej 
dobrać wszystkie elementy 
tak, by wzajemnie się uzu-
pełniały. Wybór jest też za-
leżny od zapotrzebowania 
użytkowników i  ich prefe-
rencji. W  tym kosztów po-
zyskiwania energii, nośnika, 
kosztów inwestycyjnych, 
wygody korzystania i dbało-
ści o środowisko. 

Jak już, Jacku, zdecydu-
jesz się na wybór jakiegoś lub 
jakichś źródeł ogrzewania, 
pamiętaj, że każdy właściciel 
domu ma obowiązek zgłosić 
do CEEB (Centralna Ewiden-
cja Emisyjności Budynków), 
z  jakiego źródła ogrzewania 
korzysta. Zgłoszenie jest dar-
mowe. Dobre i to.

Andrzej Zb. Brzozowski

Rys. Zbigniew Piszczako
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Już podczas najbliższej (środa, 29 czerwca) sesji Rady Miasta olsztyńscy rajcowie zapoznają się z raportem o stanie miasta. To swoiste podsu-
mowanie funkcjonowania stolicy Warmii i Mazur w 2021 roku. M.in. o tym rozmawiamy z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem.

To był wymagający
i pełen wyzwań rok 

Zbliża się podsumowa-
nie 2021 roku, które co roku 
przybiera formę Raportu 
o  stanie miasta. Raport jest 
przedstawiany na sesji rady 
miasta i stanowi szeroki ma-
teriał do dyskusji. Jak Pan 
podsumuje ten ubiegły rok?

To był kolejny trudny 
i  wymagający rok, ale także 
rok wyzwań, które podjęliśmy. 
Mierzyliśmy się z  wieloma 
ograniczeniami wynikającymi 
z  przeciwdziałania pandemii 
COVID-19. Ograniczenia te 
wpływały zarówno na możli-
wości działalności gospodar-
czej, jak i  organizacji pracy 
w sferze społecznej, chociażby 
w edukacji, kulturze i sporcie. 
Miało to wpływ na zasobność 
portfeli mieszkańców i  in-
stytucji miejskich, a  także na 
wywołany pandemią wzrost 
kosztów budżetowych. Mimo 
tych kłopotów udało się nam 
utrzymać miasto na ścieżce 
rozwoju. Z  podsumowania 
minionego roku wyłaniają się 
też ważne pytania, na które 
będziemy musieli wspólnie 
odpowiedzieć. 

Jednym z  nich będzie 
z  pewnością pytanie doty-
czące zmiany granic miasta, 
zameldowanych mieszkań-
ców Olsztyna ubywa, ale 
w  życiu miasta uczestniczy 
nadal wielu mieszkańców 
z gmin podmiejskich. 

Zauważalny w  ostatnich 
pięciu latach spadek liczby osób 
zameldowanych w  Olsztynie 
musi niepokoić. Wprawdzie 
liczba zameldowanych nie jest 
równoznaczna z liczbą osób za-
mieszkujących, niemniej, cho-
ciażby ze względów podatko-
wych, są to informacje ważne 
dla budżetu Olsztyna. Widać 
wyraźną tendencję odpływania 
mieszkańców Olsztyna do są-
siednich gmin, a zwłaszcza do 
sołectw graniczących z Olszty-
nem. To zjawisko charaktery-
styczne dla niemal wszystkich 
polskich miast. Dlatego rozwój 

komunikacji miejskiej, oferty 
edukacyjnej, sportowej, socjal-
nej jest naszym wyzwaniem. 
Bez wątpienia problemy de-
mograficzne Olsztyna wymu-
szają także działania osłonowe 
oraz konieczność zmiany gra-
nic Olsztyna na odpowiadają-
ce rzeczywistemu korzystaniu 
z oferty gminy Olsztyn. Jest to 
proces trudny, ale w świetle do-
konujących się zmian migra-
cyjnych wydaje się niezbędny.

W  ubiegłym roku Olsz-
tyn rozpoczął kolejne duże 
inwestycje rozwojowe – roz-
budowa linii tramwajowej 
i  przebudowa hali sporto-
wej Urania. 

W  komunikację miej-
ską inwestujemy od kilku lat, 
bo na mapie mieszkaniowej 
Olsztyna pojawiają się nowe 
osiedla a  nasza mobilność 
nadal jest bardzo wysoka. 
Wprowadzenie udogodnień 
w  komunikacji miejskiej sta-
nowi konieczność. W  2021 
roku zanotowano wzrost licz-
by przewiezionych pasażerów, 

pomimo licznych obostrzeń, 
wprowadzanych w  efekcie 
pandemii. Rozpoczęty w ubie-
głym roku projekt Rozbudowa 
linii tramwajowych w Olszty-
nie podwoi liczbę kilometrów 
trakcji tramwajowej i powięk-
szy zasób pojazdów o  kolej-
ne dwanaście tramwajów. Po 
raz drugi przystąpiliśmy do 
tak dużej zmiany w  układzie 
komunikacyjnym Olsztyna. 
Zdaję sobie sprawę z  tego, że 
to wyzwanie nie tylko finan-
sowe, ale także społeczne, bo 
wpływa na codzienne życie 
niemal każdego mieszkańca. 
Realizując ten projekt zysku-
jemy jednak nie tylko sprawną 
komunikację, ale wymienia-
my ukryte pod ziemią sieci 
komunalne  oraz odmieniamy 
przestrzeń miasta. 

Przy alei Piłsudskiego 
trwa prawdziwa rewolucja 
przestrzenna. Obserwujemy 
kolejne etapy przebudowy 
hali Urania. 

To budynek z  piękną hi-
storią sportową a  nasi spor-

towcy i  kibice potrzebują 
nowoczesnej przestrzeni, 
dlatego postaraliśmy się o po-
łączenie charakterystyczne-
go dla krajobrazu Olsztyna 
kształtu architektonicznego 
i  nowoczesnego, funkcjonal-
nego wnętrza. Po remoncie 
nowa Urania pomieści 4 tys. 
widzów. W  głównej bryle za-
projektowano centralnie usy-
tuowane boisko do siatkówki, 
piłki ręcznej, koszykówki czy 
tenisa ziemnego. Dodatkowo 
powstanie budynek z salą tre-
ningowo-rozgrzewkową, wi-
downią, zapleczem sanitarno-
-szatniowo-rehabilitacyjnym. 
W projekcie ujęta została także 
budowa lodowiska zewnętrz-
nego i  parkingu podziemne-
go. Jeśli nie zaistnieją jakieś 
nieprzewidziane utrudnienia 
to zarówno trakcję tramwajo-
wą, jak i zmodernizowaną halę 
Urania oddamy do użytku je-
sienią 2023 roku.

Ubiegły rok to także 
rozpoczęcie dużej dyskusji 
o  przyszłości miasta, czy 

przystąpienie do opracowa-
nia Strategii Rozwoju Mia-
sta Olsztyna 2030+. 

Rozpoczęliśmy intensyw-
ne prace nad opracowaniem 
tego strategicznego dla miasta 
dokumentu i  zaprosiliśmy do 
dyskusji mieszkańców Olszty-
na. Od sierpnia do październi-
ka przeprowadzono pierwszy 
etap konsultacji społecznych, 
w ramach którego zorganizo-
wano 10 debat tematycznych. 
Spotykaliśmy się z przedstawi-
cielami różnych środowisk, co 
pozwoliło nam poznać różne 
opinie, zebrać uwagi i  stwo-
rzyć mapę potrzeb. W  tych 
bezpośrednich działaniach 
wzięło udział ponad 500 osób. 
Przyjęcie przez Radę Miasta 
Olsztyna Strategii Rozwoju 
Miasta – Olsztyn 2030+ pla-
nowane jest na trzeci kwartał 
2022 roku. 

Kilka słów o samym bu-
dżecie miasta. To wielkie 
liczby. 

Budżet miasta – najogól-
niej ujmując to spis wszyst-

kich działań miejskich re-
alizowanych w  danym roku. 
Rzeczywiście to wielkie licz-
by, ale także ogromna liczba 
działań, które są realizowane 
w ciągu 12 miesięcy. Docho-
dy budżetu Olsztyna w ubie-
głym roku wyniosły 1,53 mld 
zł i były większe o 170 mln zł 
od dochodów w  roku 2020. 
Jednocześnie wydatki bu-
dżetu Olsztyna zamknęły się 
wynikiem 1,38 mld zł. Ponad 
11,32% wydatków dotyczyło 
działalności inwestycyjnej 
(156,8 mln zł). Największą 
pozycję dochodową stanowi-
ły subwencje i  dotacje z  bu-
dżetu państwa – 655,4 mln zł 
oraz wpływy z  podatku do-
chodowego PIT i CIT – 333,9 
mln zł. Po stronie wydatko-
wej niezmiennie największą 
pozycję stanowią oświata 
i  wychowanie oraz eduka-
cyjna opieka wychowawcza. 
Łączne wydatki w  tym ob-
szarze wyniosły 518,7 mln 
zł. Racjonalizacja wydatków 
w tym obszarze jest trudnym 
wyzwaniem, ale musimy się 
z nim zmierzyć.

A  więc podsumowanie 
całego roku to spore wyzwa-
nie dla przyszłości Olsztyna.

Jesteśmy dużym miastem 
z  ambicjami, by tworzyć 
przyjazną przestrzeń do ży-
cia dla naszych mieszkańców. 
Dzisiaj podsumowujemy je-
den trudny rok, a  jesteśmy 
już w kolejnym, jeszcze trud-
niejszym, który przyniósł 
nieprzewidywalne problemy 
i zawirowania w gospodarce, 
polityce i  bezpieczeństwie. 
Wysiłkiem mieszkańców, 
urzędników i radnych stara-
my się rozwiązywać bieżące 
problemy i  przygotowywać 
grunt pod przyszłe działania. 
Wierzę, że tylko wspólno-
towe zarządzanie, szukanie 
wspólnych celów i współpra-
ca, mogą przynieść nam bez-
pieczeństwo i rozwój w każ-
dej dziedzinie życia. 
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Już 21 czerwca przed bu-
dynkiem teatru powstanie 
scena muzyczna, na której 
zaprezentują się artyści ze 
Szkoły Muzycznej Casio. Do-
datkowo na kameralnej scenie 
zagramy spektakl „Od ucha 
do ucha”, w  którym aktorzy 

budują opowieść za pomocą 
ruchu i dźwięku, wykorzystu-
jąc instrumenty muzyczne. 
Dzieci uczą się patrzeć i  słu-
chać, etiudy bazują bowiem na 
zmysłowym poznaniu świata. 
Zgromadzone na scenie in-
strumenty: akordeon, talerze, 

saksofon i  bęben są pretek-
stem do przedstawienia ciała 
ludzkiego i ukazania dzieciom 
zasad jego funkcjonowania.

Zapraszamy do wspól-
nego świętowania! „Od ucha 
do ucha” /21 czerwca 2022 r./ 
godz. 17.

Olsztyński Teatr Lalek
dołącza do świętowania 

Fête de la Musique „Z listów do Ani” to tro-
chę koncert, trochę muzycz-
ny spektakl. Sam artysta na-
zywa go swym „teatralnym 
debiucikiem”, choć przecież 
znamy go choćby z  długo-
letniej współpracy z  Ewą 
Błaszczyk, a  także roli w  fil-
mie Jana Kidawy-Błońskie-
go „Skazany na bluesa”. Dziś 
jednak chadzający własnymi 
ścieżkami muzyk, aranżer 
i  producent proponuje nam 
podróż do własnego świata. 
„Z  listów do Ani” to wypra-
wa przez trzydzieści lat życia 

E-molla w muzyce i muzyką, 
mierzona piosenkami z  jego 
autorskich płyt. Choć artysta 
zarzeka się, że o śpiewaniu nie 
może tu być mowy, warto sa-
memu przekonać się, co dziś 
po latach z  nimi robi. Tym 
bardziej, że w  kilku utwo-
rach wsparciem służył mu 
Marcin Partyka, znakomity 
muzyk i  aranżer, z  którym 
spotkał się wcześniej m.in. 
przy projektach Ewy Błasz-
czyk, a  w  tytułowej roli Ani 
wystąpiła Anna Sokołowska. 
Szykuje się zatem teatral-

ny wieczór pełen muzycz-
nych niespodzianek. War-
to go przeżyć z  Andrzejem 
„E-moll” Kowalczykiem, bo 
nie wiadomo, kiedy nadarzy 
się następna okazja.

18.06.2022, godzina 19, 
Scena Margines

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
18 czerwca zaprasza na wieczór

z Andrzejem „E-moll” Kowalczykiem 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Olsztynie oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna zapra-
szają na pierwszą edycję wy-
jątkowego Festiwalu Literatu-
ry – Atlantyda Północy.

Wstęp na wszystkie wy-
darzenia w ramach festiwalu 
jest bezpłatny.

Więcej informacji na stro-
nie: www.mbp.olsztyn.pl. 

1.07. PT 
Miasto Ulotne

•• godz. 19.00 – Odkrywcy 
i  spadkobiercy – O  Atlanty-
dzie Północy rozmawia Kazi-
mierz Brakoniecki z  Małgo-
rzatą Jackiewicz-Garniec, 
Kornelią Kurowską, Weroni-
ką Tadaj-Królikiewicz oraz 
Zbigniewem Chojnowskim

•• godz. 21.00 – projek-
cja filmu niemego pt. „Bestia” 
w  reż. Aleksandra Hertza 
z udziałem Poli Negri z muzy-
ką na żywo w wykonaniu duetu 
Orkiestra Ludwika Sarskiego

2.07. SB
Stacja: Wyobraźnia

•• godz. 10-13 – Stacja: 
Wyobraźnia – terenowa gra 
familijna. W  programie: 
rozstrzygnięcie konkursu 
Warmia słowem malowana; 
warsztaty komiksowe z  Ka-
rolem Kalinowskim (KRL) – 
autorem komiksów „Łauma”, 
„Kościelisko” i  in.; warsztaty 
tworzenia lalek teatralnych 
oraz animacje dla dzieci

•• 11.00 – Jogowe podróże 
– małe i  duże; prowadzenie: 
Joanna Podolak

•• 12.00 – Kopernik wciąż 
kręci – spotkanie z  Mikoła-
jem Kopernikiem (w  tej roli: 

Marian Jurak); prowadzenie: 
Leszek Błaszkiewicz

•• 13.00 – Bardzo stara 
historia ze smokiem w  tle – 
spektakl teatralny w  wyko-
naniu Teatru Form Niezależ-
nych Korzunowicz

WARNI(JA)
•• godz. 17.00 – Miejsca, 

nie-miejsca – panel dyskusyjny 
z udziałem pisarzy: Aleksandry 
Dobies, Mariusza Sieniewicza, 
Łukasza Staniszewskiego; pro-
wadzenie: Monika Stępień

•• godz. 18.30 – Małżeń-
ska gra literacka – spotkanie 
z  literatami: Hanną i  Kazi-
mierzem Brakonieckimi 

•• godz. 20.00 – EMOCy-
JA – koncert Kwartetu Żywioły 
w składzie: Mateusz Cwaliński 
– akordeon; Wojciech Watras – 
skrzypce; Michał Gumkowski 
– wiolonczela; Konrad Wiete-
ska – perkusjonalia.

Zadanie publiczne finan-
sowane ze  środków samorzą-
du województwa warmińsko-
-mazurskiego oraz samorządu 
Olsztyna.

Festiwal Literatury
– Atlantyda Północy

10 czerwca we Fromborku odsłonięto tablicę upamiętniającą zmarłe-
go w 2019 roku druha harcmistrza Henryka Leśniowskiego.

Praktycznie przez 
całe swoje dorosłe 
życie związany był 
on z  Olsztynem. Jako 
historyk z  wykształ-
cenia i  zamiłowania 
pasjonował się hi-
storią Grunwaldu. 
W  kilkunastu publi-
kacjach książkowych 
przedstawiał historię 
Krzyżaków oraz Kró-
lestwa Polskiego pod 
panowaniem króla 
Jagiełły, jak również 
opisał przebieg samej 
bitwy pod Grunwal-
dem w  1410 roku. 
Poza tym był dzienni-
karzem i  pasjonatem 
harcerstwa. Od 1966 
do 1973 roku był zastępcą 
komendanta Operacji From-
bork 1001, a  po jej zakoń-
czeniu został komendantem 
Chorągwi Warmińsko-Ma-
zurskiej. Z  jego inicjatywy 
między innymi powołano 
Grunwaldzki Klub Arche-

ologiczny i  zorganizowano 
długofalową akcję – Harce-
rze Grunwaldowi. Do końca 
swojego życia był harcerzem, 
a  przy okazji wychowaw-
cą młodzieży, przybliżając 
tradycje i  wpajając wartości 
grunwaldzkich rycerzy. 

Tak jak podczas 
odsłonięcia tablicy we 
Fromborku powiedzia-
ła jego córka Katarzyna 
Leśniowska, dzięki tej 
pamiątce stojącej u stóp 
Kopernika patrzącego 
na rozwijające się mia-
sto, czujne oko komen-
danta będzie czuwało 
nad dalszym rozwojem 
tego miasteczka, daw-
nej siedziby wielkiego 
astronoma.  W uroczy-
stościach odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy 
wzięli udział ojcowie 
miasta: burmistrz Zbi-
gniew Pietkiewicz, 
zastępca burmistrza 
Damian Krasiński, 

Honorowi Obywatele From-
borka – uczestnicy Opera-
cji Frombork 1001, harcerze 
z  hufca Braniewo, olsztyńscy 
dziennikarze zrzeszeni w SDP 
oraz mieszkańcy Fromborka, 
a między nimi fundator tabli-
cy Zygmunt Czarnecki.

U stóp Kopernika

Fot. Anna Panas
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Rzeźbiarstwo to profe-
sja, którą trzeba mieć bar-
dziej w rękach czy w głowie?

I tu, i tu, ale najwięcej chy-
ba jednak w  głowie. Głowa 
przecież kieruje rękoma, dłu-
tem. Rzeźba jest zawsze wyni-
kiem ujemnym, nigdy dodat-
nim. Głowa ma tu ogromne 
znaczenie, gdyż każdy wiór 
oddzielony od pnia to sytu-
acja nieodwracalna, nie da się 
tego przylepić. 

Dlaczego rzeźbienie jest 
sztuką?

W  każdym klocu, który 
trafi do rzeźbiarza jest jakaś 
postać. Trzeba ją tylko uze-
wnętrznić, odłupać, odjąć te 
niepotrzebne elementy, któ-
re taką postać blokują. Na 
tym to polega, aby wydoby-
wać postacie, które drzemią 
w  większych lub mniejszych 
kawałkach drewna. 

W  jakim materiale two-
rzy się najlepiej?

Najlepiej w lipie. Ale dobra 
jest też osika czy topola. Naj-
bardziej trwałym materiałem 
jest buczyna i dąb. To bardzo 
twarde drewno, w którym do-
syć ciężko jest rzeźbić. Trzeba 
mieć bardzo ostre dłuta. 

Rzeźbisz głównie z  po-
trzeby czy na zamówienie?

To jest bardzo zmienne, 
ale najbardziej z potrzeby, bo 
kocham to, co robię. Lubię 
rzeźbić, lubię wydobywać te 
postacie, zwłaszcza kiedy coś 
wyrażają, przekazują emocje. 

Skąd się wzięło Twoje za-
interesowanie tym rodzajem 
sztuki?

To jest bardzo odległa 
historia. Wychowałem się 
na wsi. Od najmłodszych lat 
zwykłym scyzorykiem, mó-
wiąc kolokwialnie, dłubałem 
w  drewnie, rzeźbiłem różne 
postacie. Były bardzo małe. 
Potem je malowałem. Robi-
łem to w czasie, kiedy pasłem 
krowy. Kiedy byłem starszy, 
rzeźbiłem w  glinie, potem 
jednak przerzuciłem się na 
większe formy. Rzeźba w klo-
cach lipowych. 

Jakie rzeźby wykonujesz 
najczęściej?

Głównie są to postacie. 
Przeróżne postacie. Niektóre 
bardzo znane, jak na przykład 
mój przyjaciel biskup Tadeusz 
Płoski. Wyrzeźbiłem także 
marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Rzeźbię także pomniki.

Specjalizujesz się w rzeź-
bie monumentalnej. Co to 
takiego?

O tym decyduje wysokość 
rzeźby, sięgająca czasami do 
ponad dwóch metrów. Zależy 
to także od tego jakiej gru-
bości jest materiał, z  którego 
wykonuję taką rzeźbę. Z cien-
kiego kloca nie da się wydobyć 
dużej postaci, bo nie będą się 
zgadzały proporcje. Monu-
mentalne czyli wielkie posta-
cie. Można przyjąć, że zaczy-
nają się od dwóch metrów. Są 
bardzo ciężkie, ważą ponad 
tonę. Dlatego przeważnie pra-
cuje się od razu na miejscu, 
gdzie taka rzeźba będzie stała. 

Wcześniej rysujesz sobie 
jakieś kontury, zaznaczasz 
obrys figury?

Robię to wcześniej na kart-
kach. Szkicuję jak to ma wy-
glądać i koduję sobie w głowie. 
Nie rysuję tego na materiale. 
Potem bezpośrednio dłutem 
szukam tej postaci.   

Czy każdy może zostać 
rzeźbiarzem, trzeba mieć 
jakieś predyspozycje, wy-
obraźnię?

Trzeba mieć ogromną 
wyobraźnię. Rzeźba jest o  ty-
le trudniejsza od malarstwa, 
bo jest to, jak już mówiłem, 
tylko i wyłącznie wynik ujem-
ny. W malarstwie jest ujemny 
i  dodatni, bo tam można coś 
zatrzeć, przemalować. Odłu-
panego wióra nie można z po-
wrotem wkleić, dlatego to wy-
maga właśnie wyobraźni i tak 
naprawdę większego talentu. 

Zdarzyło się kiedyś, że 
coś poszło nie tak?

Oczywiście, musiałem tak 
robić, aby to zniwelować, tro-
chę zmienić koncepcją. Błędy 
zdarzają się zawsze, dlatego 

rzeźbię bardzo wolno i  deli-
katnie. Pracując szybko, łatwo 
można się pomylić.

Sztuki rzeźbienia można 
się nauczyć, są jakieś ograni-
czenia wiekowe?

Można się nauczyć. Trze-
ba mieć jednak dużo siły fi-
zycznej i intelektualnej. To są 
dwie relacje, które trzeba ze 
sobą zharmonizować. Cza-
sami używa się kilkukilo-
gramowych młotków i  dłut 
o  rozpiętości ponad 10 cen-
tymetrów. To już są prawie 
szpadle (śmiech). 

Często zamieniasz dłuto 
na pędzel?

Zaczynałem od rzeźby, 
potem miałem taki mały 

przestój i zabrałem się za ma-
larstwo. Malowałem na płót-
nie, oleje. Dużo malowałem 
i maluję do tej pory. Głównie 
pejzaże. 

Podobno robisz doktorat 
z malarstwa?

Tak to prawda. Ciągnę to 
bardzo długo, bo ciągle coś mi 
przeszkadza żeby dokończyć. 
Zatrzymała mnie pandemia 
i tak naprawdę powoli zaczy-
nam z tym ruszać. 

Malarstwo i  rzeźbiar-
stwo to nie jedyne Twoje 
pasje?

O  nie, nie. Mam jeszcze 
sprawy sportowe. Chodzi 
o  kolarstwo, które ma dla 
mnie ogromne znaczenie. 

Jeżdżę na różnego rodzaju 
zawody, nawet ogólnopol-
skie. Na rowerze jeżdżę od 
wczesnego dzieciństwa. Po-
trafiłem nawet w  ciągu jed-
nego dnia przejechać trasę 
np. z  naszych terenów do 
Warszawy. Zajęło mi to co 
prawda cały dzień, bo wyje-
chałem o  4 rano, ale ok. 19 
byłem w  stolicy. Jeździłem 
też do Gdańska, dużo podró-
żowałem po Polsce. 

Jaka jest Twoja najdłuż-
sza trasa, którą pokonałeś 
jednorazowo?

Lidzbark Warmiński-
-Kartuzy. Około 300 kilo-
metrów. Byłem już na tyle 
wytrenowany, że nie odczu-
wałem zbytniego zmęcze-

nia. Miałem ze sobą plecak 
z  napojami i  jedzeniem. Za 
Gdańskiem był już teren 
górzysty, więc czułem się 
jakbym zdobywał premie 
górskie (śmiech). Bardzo miło 
wspominam te swoje rowero-
we wyprawy. Muszę przyznać, 
że miałem też trochę kraks. 
Zdarzyło się, że musiałem 
wracać pociągiem, bo rower 
nie nadawał się do jazdy. 

Jak udaje Ci się łączyć 
sport ze sztuką?

Na takie wyprawy zawsze 
zabieram za sobą wyobraź-
nię. To jest taka fascynująca 
korelacja łącząca sztukę ze 
sportem. Jestem pejzażystą. 
Jadąc rowerem pejzaże mam 
wokół. Jak jest coś naprawdę 
pięknego, staję i  analizuję. 
Czasami zrobię zdjęcie te-
lefonem komórkowym. Jak 
wrócę do domu mam już 
fajny motyw do malowania 
określonego pejzażu. Bar-
dzo mocno łączę sport ze 
sztuką, z malarstwem. W ta-
ki sposób zrobiłem już wiele 
obrazów. 

Czas na anegdotę.
Swego czasu zorganizo-

wałem wernisaż artysty-ma-
larza Grzegorza Gwiazdy, 
jednego z  moich pierwszych 
uczniów, który obecnie jest 
wykładowcą w  Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Bardzo często uczestnikami 
części artystycznych takich 
spotkań są zaprzyjaźnieni 
olsztyńscy artyści. Tak też by-
ło i  tym razem. Gościem był 
Czerwony Tulipan, a lider ze-
społu Stefan Brzozowski ob-
chodził w tym dniu swoje 50. 
urodziny. Z tej okazji przygo-
towałem okazały tort ze spe-
cjalnymi świeczkami, których 
nie dało się zdmuchnąć. Lu-
dzi było sporo, a Stefan ku ich 
uciesze dwoił się i troił, ale nie 
mógł sobie poradzić. W koń-
cu „zdenerwowany” zgasił te 
świeczki palcami.

Dziękuję za rozmowę.

Andrzej Zb. Brzozowski
Foto: Z arch. J.M.

Kocham to, co robię
Józef Mika – malarz, rzeźbiarz, animator lokalnego ruchu plastycznego. Organizator plenerów malarskich i rzeźbiarskich. Autor kilku wystaw 
indywidualnych. Specjalizuje się w malarstwie pejzażowym i rzeźbie monumentalnej. Pasjonat kolarstwa. Laureat nagrody dla 
Najpopularniejszego Sportowca Bez Barier Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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Urlopowa laba bez niedzielnego handlu
W  myśl przepisów obo-

wiązujących od tego roku la-
tem niemal we wszystkie nie-
dziele nieczynne będą sklepy 
wielkopowierzchniowe oraz 
galerie handlowe. Zostaną 
one otwarte jedynie na począ-
tek i pod koniec wakacji – 26 
czerwca i  28 sierpnia. W  tej 
nowej sytuacji każdy zapomi-
nalski może zostać zaskoczo-
ny, a  spodziewając się gości 
znaleźć się bez chleba, smako-
łyków i napojów. Na szczęście 
zakaz handlu nie oznacza, iż 
nie możemy w  niedzielę zro-

bić żadnych zakupów, bo sto-
sowna ustawa zawiera aż 32 
wyjątki. Na obsługę można 
liczyć w  wybranych sklepach 
na dworcach PKP i lotniskach 
oraz na stacjach paliw i w ap-
tekach. Również małe placów-
ki działają bez większych ogra-
niczeń. Należą do nich między 
innymi sklepy osiedlowe, 
w których za kasą stoi właści-
ciel lub jego rodzina (małżo-
nek, dzieci, rodzice). Otwarte 
są też kwiaciarnie, restauracje, 
kawiarnie i cukiernie. Imieni-
ny można wyprawić! 

Jeśli wszystko się dobrze 
ułoży, to także można urzą-
dzić dożynki. A  to dlatego, 
że w  niedziele wypadające 
w  czerwcu, lipcu, sierpniu 
i we wrześniu będą mogły być 
otwarte placówki prowadzące 
handel materiałami eksplo-
atacyjnymi do maszyn rolni-
czych. W tym okresie otwarte 
także będą sklepy z  materia-
łami używanymi do bieżącej 
pracy maszyn rolniczych lub 
z  narzędziami do wymiany 
ich części.

Emerytury bez podatku
W lipcu wejdą w życie ko-

lejne zmiany, które wpłyną na 
wysokość emerytur. Będą to 
dodatki związane z  likwida-
cją emerytalnych podatków. 
U większości seniorów będą to 
zmiany neutralne. W praktyce 
skorzystają osoby o  emerytu-
rach powyżej 2.500 zł brutto, 
bo odprowadzony zostanie 
niższy podatek, 12 zamiast 
dotychczasowych 17 procent.

Żeby to zrozumieć, trzeba 
wiedzieć, że reforma podat-

kowa podwyższyła też kwo-
tę wolną od podatku dzięki 
czemu osoby, których roczne 
przychody nie przekracza-
ją 30.000 zł, w  tym emeryci 
i  renciści, nie płacą podatku 
dochodowego wcale. Eme-
rytury do wysokości 2.500 zł 
miesięcznie brutto są obcią-
żone tylko 9 proc. składką 
zdrowotną, a podatek docho-
dowy od nich wynosi 0 zł. 
Stąd w tej sytuacji nie ma już 
możliwości jego obniżenia. 

Te nieco wyższe świad-
czenia wpłyną na konta se-
niorów od lipca w  standar-
dowych terminach wypłaty 
świadczeń. Ale niższy poda-
tek od emerytury lub renty 
ma zostać naliczony od 1 
stycznia 2022 r. Nadpłacone 
kwoty podatku za okres od 
stycznia do czerwca odzyska-
ne zostaną dopiero w ramach 
rozliczenia PIT w 2023 roku. 
Wypada trochę poczekać.

Kask rowerowy to mniejsze ryzyko urazu głowy
W  czasie wakacji niekie-

dy zmieniamy samochód na 
rower. Warto zatem przy-
pomnieć, że nawet podczas 
krótkich wycieczek wypa-
da zadbać o  bezpieczeń-
stwo własne i  najbliższych. 
Chociaż od lat pojawiają się 
apele, kask wciąż pozostaje 
nieobowiązkowym elemen-
tem wyposażenia rowerzysty.  

Również w  Europie obo-
wiązek nałożenia kasku 
rowerowego wciąż nie jest 
powszechny. W Austrii, Hisz-
panii lub Czechach dotyczy 
on głównie dzieci i młodzieży 
do lat 16 lub 18. Na Węgrzech 
i  w  Szwajcarii nakazuje się 
rowerzystom jazdę w  kasku, 
jeśli poruszają się oni z pręd-
kością powyżej 20 km/godz. 

Aktualnie – po wielu latach 
dyskusji – na wszystkich ama-
torskich i  zawodowych wy-
ścigach kolarskich kask jest 
bezwzględnie obowiązkowy. 
W  Polsce, choć nie ma jed-
noznacznego obowiązku, co-
raz więcej cyklistów używa 
kasków podczas niedzielnej, 
rodzinnej przejażdżki uzna-
jąc, że jest to wyraz odpowie-

Mirosław Rogalski

dzialności za swe zdrowie. 
W Prawie o ruchu drogowym 
nie ma na ten temat informa-
cji i za brak osłony głowy nie 
grozi mandat. Prawo nie na-
kazuje też takiego obowiązku 
małolatom. Natomiast każdy 
rowerzysta w wieku od 10 do 
18 lat, samodzielnie porusza-
jący się po drogach, musi po-
siadać kartę rowerową. Aby 
ją zdobyć, należy posiadać 
odpowiednie umiejętności 
praktyczne, znać podstawo-
we zasady bezpieczeństwa 
na drodze oraz rozumieć 
możliwe konsekwencje nie-
zastosowania ochraniaczy na 

głowę. Rodzice dziecka, które 
porusza się na rowerze bez 
uprawniającego go do tego 
dokumentu, muszą liczyć się 
z wysoką niekiedy karą. Mó-
wi o  tym obowiązujący od 
1 stycznia nowy taryfikator 
mandatów, a nowe stawki nie 
ominęły rowerzystów, tak-
że tych nieletnich. Wzrosła 
bowiem kwota mandatu za 
poruszanie się na rowerze 
bez uprawnień. Ten przepis 
dotyczy przede wszystkim 
najstarszej grupy niepełno-
letnich, w  wieku 17-18 lat, 
którzy mają obowiązek odpo-
wiadania za swe czyny. Odpo-

wiedzialność za zachowanie 
najmłodszych (tych mających 
10 lat, z kartą rowerową) po-
noszą rodzice, a jeszcze młod-
szych dzieci (nie mających 10 
lat, bez karty) opiekunowie, 
pod których opieką dziecko 
pozostaje podczas wycieczki 
rowerowej.

A  rozstrzygając dylemat 
„z  kaskiem na rowerze czy 
bez”, pomimo że przepisy 
nie nakładają bezpośrednio 
takiego obowiązku, dbajmy 
o swe zdrowie i na każdą wy-
cieczkę zakładajmy kaski.

Mała iskra, duży pożar 
„Popadało i  przestało, 

słonko jasno świeci. Ach, jak 
dobrze to się stało dla star-
szych i dzieci”.

Wierszyk znany przed-
szkolakom od lat. Nie zapo-
wiada jednak najgorszego 
– suszy.

Sytuacja hydrologiczna 
u  progu lata 2022 nie jest 
najlepsza. Instytut Meteoro-
logii i  Gospodarki Wodnej 
nie ma dobrych prognoz. 
Rolnicy są pełni niepokoju, 
bo wilgotność gleby spada. 
Zaś zmniejszające się zasoby 
wodne to zarazem wzrost za-
grożenia pożarowego. Tak jest 
na polach i również w lasach, 
które w tym roku paliły się już 
ponad 3 tys. razy. Do pożarów 

w  lasach strażacy wyjeżdżają 
codziennie i  to po kilkadzie-
siąt razy. Niemal w  połowie 
przypadków do zaprószenia 
ognia dochodzi z  winy czło-
wieka. Niestety – zdarzają się 
także podpalenia. W  poża-
rach traw i  lasów zginęło już 
w tym roku kilkanaście osób. 
Obecnie w większości obsza-
rów leśnych mamy drugi sto-
pień zagrożenia pożarowego. 

Ważną przyczyną więk-
szości pożarów są zmiany kli-
matyczne, co w  efekcie daje 
coraz lżejsze i  bezśnieżne zi-
my. Nie pomaga też słoneczna 
i wietrzna pogoda. To powo-
duje, że nawet drobna iskra 
lub szklana butelka w  lesie 
może spowodować pożar.

Przed nami okres urlopo-
wy i coraz więcej ludzi w  la-
sach i  opodal nich. Przepisy 
zabraniają rozniecania ognia 
na terenach śródleśnych 
i  w  odległości do 100 m od 
granicy lasu. Nie można tam 
również korzystać z  otwar-
tego płomienia i  wypalać 
wierzchniej warstwy gleby 
oraz pozostałości roślinnych. 
Według Kodeksu karnego 
osoba powodująca niebezpie-
czeństwo, które może wywo-
łać pożar, który w efekcie mo-
że zagrażać życiu lub zdrowiu 
wielu osób, podlega karze po-
zbawienia wolności od jedne-
go roku do dziesięciu lat.

W niedzielę (5 czerwca) 
w  rejonie ulicy Pułaskiego 
w  Barczewie pijana 43-let-
nia kobieta zaatakowała no-
żem przechodnia. W miesz-
kaniu poszukiwanej, oprócz 
ostrego narzędzia którym 
groziła pokrzywdzonej, po-
licjanci znaleźli... trzyletnią 
dziewczynkę.

Do zdarzenia doszło 
w  niedzielny wieczór. Pijana 
kobieta, chcąc zdobyć pie-

niądze, zagroziła spotkanej 
przypadkowo osobie nożem. 
Pokrzywdzonej 21-latce uda-
ło się odeprzeć atak, chwyta-
jąc ostrze noża i  odrzucając 
je na bok. Zaatakowana zo-
stała niegroźnie ranna w  rę-
kę. Dzięki natychmiastowej 
reakcji barczewskiej policji 
udało się zlokalizować adres 
zamieszkania sprawczyni.

W  mieszkaniu znalezio-
no 43-letnią kobietę, nóż któ-
rym miała grozić pokrzyw-

dzonej oraz 3-letnią córkę 
sprawczyni. Dziewczynka 
przekazana została pod opie-
kę członka rodziny, a jej nie-
odpowiedzialna matka trafiła 
do policyjnej celi.

Po wytrzeźwieniu ko-
bieta została przesłuchana 
i  otrzymała zarzut usiłowa-
nia rozboju. 43-latka przy-
znała się do zarzucanego 
czynu. Za usiłowanie rozboju 
może jej grozić kara od 2 do 
12 lat więzienia.

43-latka z Barczewa rzuciła się 
z nożem na inną kobietę.

Była pijana
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W miejscowości Zerbuń i Biesowo znajdują się zabytkowe cmentarze. Pokazują historię Warmii. 

Biesowo to wieś położona na 
pograniczu Pojezierza Olsztyń-
skiego i Pojezierza Mrągowskiego, 
nad południowym brzegiem jezio-
ra Tejstymy. Wieś powstała w 1354 
roku jako dobra szlacheckie. Obej-
mowała wówczas 60 łanów grun-
tów na prawie chełmińskim z  10 
latami wolnizny. Właściciele – ry-
cerze: Mikołaj i Santirme – podzie-
lili nadany obszar w  ten sposób, 
że na 20 łanach założyli folwark: 
późniejsze Biesówko, zaś na po-
zostałych 40 łanach osadzili chło-
pów, którzy byli zobowiązani do 
pracy w folwarku. Ponadto rycerze 
otrzymali zezwolenie na założenie 
młyna na prawie chełmińskim. 
W  1486 roku Biesowo i  Biesów-
ko przeszły w posiadanie kapituły 
dobromiejskiej, a Biesówko zosta-
ło zamienione w  wieś czynszową. 
W drugiej połowie XVI wieku po-
wstała w  Biesowie karczma. Wieś 
poważnie ucierpiała w  czasie wo-
jen szwedzkich – zarówno w 1633, 
jak i 1656 roku.

Kwatera wojenna z okresu 
I wojny światowej

Jak wynika z  Encyklopedii 
Warmii i Mazur, kościół w Bieso-
wie powstał najprawdopodobniej 
wkrótce po założeniu wsi, został 
zniszczony podczas ostatniej woj-
ny polsko-krzyżackiej; odbudowa-
ny w  drugiej połowie XVI wieku. 
Po raz kolejny uległ zniszczeniu 

na początku XX wieku (w wyniku 
pożaru); nowy kościół poświęcono 
w 1911 roku.

Początkowo w  Biesowie dzia-
łała szkoła parafialna. W 1935 ro-
ku do tutejszej szkoły uczęszczało 
77 dzieci, zaś zatrudnionych było 
dwóch nauczycieli. Ponadto w Bie-
sowie działała pod koniec XIX 
wieku biblioteczka polska Towa-
rzystwa Czytelni Ludowych; po-
nownie polską bibliotekę założono 
tu w 1920 roku.

Aktualnie wieś jest siedzibą so-
łectwa. W  2003 roku miejscowość 
zwyciężyła w konkursie na najpięk-
niejszą wieś Warmii i Mazur.

W  Biesowie corocznie orga-
nizowane jest Święto Pieroga, 
propagujące tradycje kulinar-
ne Warmii, Mazur i  Powiśla. Na 
cmentarzu parafialnym położo-
nym naprzeciw kościoła znajdu-
je się kwatera wojenna z  okresu 
I wojny światowej. Niestety napi-
sy na tabliczkach są mało czytel-
ne. Z  informacji zamieszczonych 
w  Ogólnopolskiej Komputerowej 
Bazie Cmentarzy Wojennych wy-
nika, że spoczywa tu pięciu żoł-
nierzy – trzech Rosjan i  dwóch 
żołnierzy niemieckich poległych 
w walkach między Lutrami i Bie-
sowem 16.08.1914 roku.

W starej części cmentarza znaj-
dziemy także wiele zabytkowych 
nagrobków i  krzyży z  końca XIX 
wieku.

Cmentarz w Zerbuniu
10 lutego 1369 roku biskup Jan 

Stryprock nadał 32 włóki na pra-
wie chełmińskim czterem Prusom, 
braciom o imionach: Clawko, Her-
man, Heinko, Dyngon. Wieś zo-
stała założona na obszarze położo-
nym między Wilimami, Biesowem 
a Miejską Wsią. Majątek wchodził 

w  skład klucza majątków służeb-
nych rozlokowanych od jeziora 
Dadaj aż po Łężany. Wspomniani 
bracia odsprzedali wkrótce ziemię 
mierniczemu biskupiemu o  imie-
niu Tyl, ten natomiast około 1379 
roku odstąpił majątek wójtowi 
biskupiemu Janowi Sorbomowi – 
bratu biskupa Henryka Sorboma. 
9 września 1379 roku biskup Sor-
bom nadał ziemię bratu jako ma-
jątek chełmiński.

W  1515 roku biskup Fabian 
z  Łężan zamienił z  braćmi Ol-
brachtem i  Janem dobra Małdy-
ty, Łężany i  Mikuły na 66 włók 
w  Zerbuniu, przyłączając wieś do 
dóbr biskupich. W  okresie wojny 
polsko-krzyżackiej w  latach 1519-
1521 miejscowość została dotkli-
wie zniszczona. W  związku z  tym 
biskup Ferber sprzedał Zerbuń 
braciom: Jakubowi, Mikołajowi, 
Ambrożemu i  Hieronimowi Gro-
towskim na prawie magdeburskim. 
W 1783 roku Zerbuń był wsią szla-
checką, składającą się z 39 domów.

We wsi znajdował się kościół, 
o  którym pierwsza wzmianka po-
chodzi z  roku 1480. Nie wiadomo, 
kiedy świątynia została zniszczona, 
choć bez wątpienia musiało to nastą-
pić przed 1512 rokiem. W 1528 ro-
ku ziemia plebańska została nadana 
osobom prywatnym.

W  1853 roku we wsi działała 
szkoła, w której zajęcia dla 59 dzie-
ci prowadzone były po polsku. Na-
uczaniem religii zajmował się wów-
czas niejaki Mateusz Gross. W 1935 
roku 130 uczniów znajdowało się 
pod opieką 3 nauczycieli.

Przez miejscowość przebiega-
ła granica oddzielająca południo-
wą polską Warmię od północnej 
niemieckiej części. Zerbuń stał się 
tym sposobem silnym ośrodkiem 
polskości. W  1890 roku, w  okresie 
wyborów do sejmu Rzeszy, kan-
dydat ruchu polskiego Franciszek 
Szczepański z  Lamkowa uzyskał 
w miejscowości 78 głosów, podczas 
gdy kandydaturę niemiecką poparło 
zaledwie 15 osób. W  okresie mię-
dzywojennym w miejscowości dzia-
łały polskie organizacje: Związek 
Polaków w Niemczech oraz Związek 
Towarzystw Młodzieży. W 1925 ro-
ku Związek Polaków w  Niemczech 
skupiał 11 członków, natomiast rok 
później 20. W  1929 roku liczył już 
30 członków.

W czasie I wojny światowej w re-
jonie Czerwonka-Zerbuń-Biesowo 
rozegrała się bitwa pomiędzy woj-
skami niemieckimi a rosyjskimi (25-
26 sierpnia 1914). Polegli żołnierze 
spoczęli na cmentarzu wojennym 
w okolicach wsi.

Krzysztof Szymański

Szlakiem dawnych cmentarzy
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Aquasferę czekają dwa duże remonty. – Wynikają one z  prowadzo-
nych przeglądów technicznych – wyjaśniają przedstawiciele Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olsztynie, administratora obiektu. 

– Aquasfera jest bardzo 
eksploatowana. Przez obiekt, 
który ma 10 lat, przewinęło 
się około 8 mln osób. To także 
około 100 imprez pływackich 
nawet o zasięgu europejskim 
– mówi Zbigniew Szymu-
la, rzecznik Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Olsztynie. – Co 
roku prowadzone są przeglą-
dy techniczne. Jeżeli pojawi 
się podejrzenie usterki, zleca-
na jest ekspertyza techniczna.

Rzecznik dodaje, że jeżeli 
z ekspertyzy wynika koniecz-
ność remontu, to podejmo-
wane są takie działania. 

Jedna z takich ekspertyz 
dotyczyła szczelności posa-
dzek w  garażu Aquasfery. 
Okazuje się, że dochodzi 
tam do przecieków. W  grę 
wchodzi występowanie 
deformacji płyt posadzki 
– unoszenia krawędzi i  na-
roży o  ponad 2 mm. – Po-
wodują one utrudnienia dla 

przepływu wody, która za-
lega w  nieckach i  nie może 
odpłynąć do odwodnienia 
liniowego – czytamy w  do-
kumencie. – Deformacje 
płyt posadzki spowodowane 
są słabą pielęgnacją betonu.

Jego autorzy dodają, że 
wskutek obciążenia płyt ko-
łami samochodów może do-
chodzić do ułamań jej kra-
wędzi i  naroży. Proponują 
rozwiązanie sytuacji.

– W  tym (II – red.) wa-
riancie usuwa się skutki 
i przyczyny zawilgoceń ścian 
i  słupów. W  tym celu należy 
wyciąć posadzkę stropu w od-
ległości 0,5 m wokół słupów 
i  ścian. Ze względów wy-
konawczych i  estetycznych 
przewiduje się całkowitą 
wymianę warstw wykończe-
niowych – zalecają autorzy 
ekspertyzy technicznej.

Planowany remont ma się 
zakończyć do 30 listopada. 

Druga naprawa dotyczy 
dachu Aquasfery. W tej spra-
wie właśnie został rozpisany 
przetarg. Oferty można skła-
dać do 10 czerwca. Z  przed-
stawionych warunków wy-
nika, że termin realizacji to 
koniec listopada 2022 roku. 

„Zakres remontu obejmu-
je m.in. roboty rozbiórkowe 
istniejących warstw pokrycia 
i  izolacji, montaż izolacji da-
chu, ułożenie pokrycia da-
chu, montaż obróbek i prace 
wykończeniowe” – czytamy 
w specyfikacji przetargu.

Co jest powodem remon-
tu? – Zdecydowały względy 
bezpieczeństwa. Wełna mine-
ralna na dachu w warunkach 
wilgotnościowych może do-
prowadzić do destrukcji całej 
konstrukcji, a  więc kwestie 
bezpieczeństwa zaważyły, by 
taką decyzję podjąć – mówi 
Zbigniew Szymula, rzecznik 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Miasto bierze się 
za naprawę
Aquasfery

Olsztyńscy policjanci zatrzymali 70-letniego mężczyznę, który jest 
podejrzany o oszukanie co najmniej trzech osób metodą „na policjan-
ta”. Poszkodowani stracili łącznie 39 tys. zł.

We wtorek (7 czerwca) 
do Komendy Miejskiej Po-
licji w Olszynie zgłosiła się 
kobieta, która straciła 12 
tys. zł. Mieszkanka Olsztyna 
uwierzyła oszustowi, który 
podając się za policjanta, 
przekonał kobietę, że jej 
syn brał udział w  wypad-
ku drogowym. Dodatkowo 
miał być pijany i  jedynym 
sposobem na uniknięcie ka-
ry więzienia było wpłacenie 
określonej sumy pieniędzy. 
Kobieta zebrała wszystkie 
środki, które miała i  prze-
kazała je zgodnie z  telefo-
niczną instrukcją tajem-
niczemu mężczyźnie, tzw. 
„odbierakowi”.

Funkcjonariusze w  pra-
cy operacyjnej ustalili, kto 
mógł być odpowiedzialny za 
oszustwo oraz markę i  mo-
del auta, którym mógł się 
poruszać. Okazało się, że 

pojazd na obcych numerach 
rejestracyjnych był na terenie 
Olsztyna kilka dni wcześniej. 
Mężczyzna został namierzo-
ny w  chwili, gdy opuszczał 
województwo warmińsko-
-mazurskie.

Za kierownicą samocho-
du siedział 70-letni mieszka-
niec województwa lubelskie-
go. Podejrzany o  oszustwa 
mężczyzna został przesłucha-
ny i usłyszał zarzuty. Częścio-
wo przyznał się do winy. Nie 
potrafił wyjaśnić sensu i celu 
swoich działań.

Informacje o  zatrzyma-
niu oszusta zostały rozesłane 
do wszystkich jednostek po-
licji w  kraju. Od wielu tygo-
dni mieszkańcy całej Polski 
mają do czynienia z  oszu-
stami próbującymi wyłudzić 
od nich zaoszczędzone pie-
niądze. Policjanci z wydziału 
zwalczającego przestępczość 

przeciwko mieniu otrzymali 
informację zwrotną z Łomży 
oraz Wieliczki. Okazało się, 
że mieszkanka Olsztyna nie 
była jedyną ofiarą tego oszu-
sta. Pokrzywdzone na tym 
etapie są przynajmniej trzy 
osoby, które oddały mężczyź-
nie pieniądze w łącznej kwo-
cie 39 tys. zł.

70-latkowi na podstawie 
zgromadzonego materiału 
dowodowego przedstawio-
no łącznie 3 zarzuty oszu-
stwa, które zagrożone jest 
karą nawet do 8 lat więzie-
nia. Sprawa ma charakter 
rozwojowy, bo policjanci 
w  dalszym ciągu szukają 
osób poszkodowanych.

Sąd przychylił się do 
wniosku prokuratora i zasto-
sował wobec mężczyzny śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztu na 
okres 3 miesięcy.

70-letni
fałszywy policjant

zatrzymany
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Znane i nieznane historie Olsztyna
W tym tygodniu niespodziewanie odezwał się do mnie mój szkolny kolega Ryszard. Chodziliśmy razem do Liceum Ogólnokształcącego nr 2. 
Mieściło się ono przy ulicy Wyzwolenia w Olsztynie. Obecnie w tym budynku urzędują niektóre wydziały urzędu miejskiego, a młodzież od 
1970 roku uczy się w nowym gmachu przy ulicy Małków.

Historia szkoły, ale nie 
budynku, do której w  latach 
1963-1967 uczęszczaliśmy 
razem z Ryśkiem, zaczęła się 
w 1873 roku. 

Początkowo przedwojen-
na Miejska Szkoła Żeńska 
swoją siedzibę miała przy 
obecnym Placu Jedności 
Słowiańskiej, a od 1888 roku 
nauka kontynuowana była 
w nowo wybudowanym gma-
chu, tym obecnym. W czasie 
II wojny w szkole funkcjono-
wał szpital, a że budynek jest 
okazały, swoim kształtem 
i  wielkością wskazującą na 
jego ważną państwową funk-
cję, chyba dlatego wyzwoli-
ciele go oszczędzili i  kiedy 
Rosjanie opuścili miasto, 
w  budynku uruchomiono 
Państwowe Gimnazjum i Li-
ceum Żeńskie. Nasz rocznik 
był jednym z pierwszych ko-
edukacyjnych.

Przed wojną chłopcy mie-
li swoją średnia szkolę wybu-
dowaną w 1887 roku. Po 1945 
roku była to szkoła średnia 
również tylko dla chłopców. 
Dopiero po kilku latach stała 
się szkołą koedukacyjną. Jest 
to dzisiejsze Liceum Ogól-
nokształcące nr 1 im Adama 
Mickiewicza.

Pobyt w  naszej szkole 
wspominaliśmy siedząc przy 
kufelku w  jednej z  knajpek 
na Starym Mieście. Za na-
szych uczniowskich czasów 
niestety w  centrum miasta 
był tylko jeden lokal gastro-
nomiczny, czyli ekskluzywna 
na tamte czasy kawiarnia Sta-

romiejska. Inna okupowana 
przez młodzież mieściła się 
w  budynku NOT-u  i  nosi-
ła nazwę Klubowa. Młodzi 
ludzie, aby pobawić się, or-
ganizowali potańcówki czyli 
prywatki w mieszkaniach. Do 
lokali z  dansingami uczniów 
nie wpuszczano, zresztą po 
godzinie 22 po mieście bez 
dorosłych nie wolno było 
chodzić. Można było zostać 
wylegitymowanym przez tak 
zwane „trójki”, czyli patrole 
złożone z  nauczyciela, mili-
cjanta i  ormowca, a  potem 
poddanym karze nałożonej 
przez dyrektora szkoły. Moż-
na też było w soboty pobawić 
się w  elitarnych młodzieżo-
wych klubach jak Bimanol, 
Łączności czy Budowlanych, 
ale też tylko do godziny 22.

Bardzo popularne w tam-
tych latach były różne sekcje 
sportowe. Bardzo dużo mło-
dych ludzi trenowało kaja-
karstwo, lekkoatletykę, gry 
zespołowe jak piłkę ręczną 
i koszykówkę czy piłkę nożną. 
W 1963 roku w WSR w Kor-
towie powstała sekcja judo, 
nieznanej w tamtych czasach 
dyscypliny sportowej. Jed-
nym z  pierwszych zawodni-
ków był mój kolega Ryszard 
i  jest jej wierny do dzisiaj. 
Czynnie może nie uprawia, 
ale jest trenerem oraz sędzią. 
Ja w tamtych latach działałem 
w  ZHP – bardzo popularnej 
wtedy organizacji młodzieżo-
wej. Rozwijała ona róże umie-
jętności u młodych ludzi jak: 
zasady organizacji i  zarzą-

dzania, sprawność fizyczną, 
podstawy wojskowości, sa-
moobrony itp. 

Doszliśmy z  Rysiem do 
wspólnego wniosku, że mi-
mo braku w tamtych czasach 
obecnych środków multime-
dialnych – Internetu i wielo-
kanałowej telewizji, nie było 
czasu na nudę i  uliczne bur-
dy. Gdy przychodziły wakacje 
w mieści praktycznie nie by-

ło młodych ludzi. Większość 
przebywała na koloniach, 
obozach czy na rożnego typu 
zgrupowaniach. Po Starym 
Mieście spacerowali przeważ-
nie turyści. W  tamtych cza-
sach, kiedy my chodziliśmy 
do szkoły, gdy przychodziły 
wakacje, często korzystało się 
z  autostopu – bardzo popu-
larnej formy taniej wędrówki 
po kraju. Prosta zasada. Ple-
cak, namiot, książeczka auto-

stopu z talonami i na spotka-
nie z przygodą. Jeździło się za 
darmo, dając kierowcom ta-
lony kilometrowe. Po waka-
cjach podwożący wymieniali 
je na nagrody. My z Ryśkiem 
w  ten sposób zwiedziliśmy 
całe polskie wybrzeże. By-
liśmy nawet we Fromborku 
trzy lata przed rozpoczęciem 
harcerskiej operacji From-
bork 1001. 

Nie wiadomo dlaczego, 
ale Rosjanie praktycznie do-
szczętnie spalili miasteczko. 
Ocalała tylko katedra, kano-
nie oraz kilka domów. Znisz-
czenia były tak ogromne, że 
miasteczko straciło nawet 
prawa miejskie. Dzięki har-
cerskiej operacji udało się 
wskrzesić to miejsce, gdzie 
przez prawie całe życie prze-
bywał Mikołaj Kopernik. 
Wielki astronom, kanonik, 

lekarz, ekonomista i  admini-
strator. Poza Fromborkiem 
Kopernik związany był rów-
nież z  Olsztynem, w  którym 
był dwa razy. Administrował 
w latach 1516-1519 oraz bro-
nił miasta przed Krzyżakami 
od stycznia 1520 do paździer-
nika 1521. Miasto, dzięki 
staraniom zarządcy, było do-
skonale przygotowane i zako-
nowi nie udało się go zdobyć.

– Rysiu! – powiedziałem. 
– Nie będę ci przypominał, bo 
sam doskonale wiesz, że dzięki 
Kopernikowie ludzie dowie-
dzieli się, że to nie Słońce krąży 
wokół Ziemi, a  jest odwrotnie 
i  za to mu wdzięczni obywa-
tele stawiają między innymi 
pomniki. W  Olsztynie pierw-
szy pomnik upamiętniający 
wielkiego astronoma, u  pod-
nóża zamku, tuż przy grobli 
łączącej go z  miastem, dzięki 

staraniom miejskich radnych, 
stanął w  1916 roku. Spiżowe 
popiersie ustawione było na 
postumencie, a całość przykry-
ta była architektonicznym bal-
dachimem, usadowionym na 
czterech kolumnach. Na cokole 
wryty był łaciński napis Medi-
cus – Astronomus – Clericus. 
Od frontu umiejscowiony był 
mały kamienny zbiornik na 
wodę. Prawdopodobnie była 
to fontanna. W  obawie przed 
zniszczeniem w 1945 roku po-
piersie przeniesione zostało do 
sali kopernikowskiej olsztyń-
skiego zamku. Miano rację, 
kapliczkę wielkiego astronoma 
zniszczono. W  sumie ocalały 
tylko nieliczne zdjęcia z tamte-
go okresu. Po wojnie popiersie 
ustawiono na postumencie na 
skwerku z drugiej strony zam-
ku tuż nad Łyną w sąsiedztwie 
popularnego w  tamtych cza-
sach klubu oficerskiego Casa-
blanka. Na postumencie wid-
nieje napis „Obrońcy grodu 
olsztyńskiego przed najeźdźcą 
krzyżackim. Wielkiemu Pola-
kowi Mikołajowi Kopernikowi 
wdzięczni Polacy”.

Obecnie prawie w  tym 
samym miejscu, gdzie stał 
pierwszy pomnik Kopernika, 
w 2003 roku z okazji 650-lecia 
założenia Olsztyna ustawiono 
nowy pomnik fromborskiego 
kanonika „Ławeczka z  Ko-
pernikiem”. Każdy może so-
bie zrobić zdjęcie z  wielkim 
astronomem, siedząc mu na 
kolanach i  na szczęście do-
tknąć jego nosa.

Jacek Panas



14 “Nowe Życie Olsztyna” nr 12 (326) 2022 www.zycieolsztyna.plROZMAITOŚCI

BARAN 21.03-20.04
Swoją niespożytą energię postaraj się 
w  końcu wykorzystać tam, gdzie masz 
niemal pewność sukcesu. Na pewno nie 
będzie to bezsensowne wysyłanie SMS-ów 
na audiotele.

BYK 21.04-20.05
Możesz spotkać kogoś interesującego, 
ale okazja do zacieśnienia kontaktów nie 
nadarzy się jednak zbyt szybko. Nie masz 
więc wyjścia, musisz po prostu czekać, 
czekać, czekać...

BLIŹNIĘTA 21.05-21.06
W  tym miesiącu wycofaj się na ubocze 
i zajmij sobą szczególnie starannie. Będziesz 
w dobrej formie fizycznej i psychicznej, ale 
czy to wszystko jest ważne? Czas pokaże. 

RAK 22.06-22.07
Unikaj załatwiania bardzo skomplikowanych 
spraw. Wbrew zasadzie, że lepsze jest 
wrogiem dobrego, niczego teraz nie ulepszaj, 
bo wszystko bardzo szybko możesz zepsuć. 

LEW 23.07-23.08
W  najbliższym okresie nie będzie się 
działo nic szczególnego. To dobry 
moment na zrewidowanie planów i  ocenę 
dotychczasowych postępów. Jeżeli takie 
w ogóle są.

PANNA 24.08-23.09
Korzystaj z  życia. Może się teraz pojawić 
przed Tobą jakaś wielka szansa. Nie przegap 
jej. Nie ma nic gorszego jak przegapione 
szanse i niespełnione nadzieje.

WAGA 24.09-23.10
Choć nie nastąpią żadne epokowe wydarzenia, 
szykuje się, pomimo inflacji, korzystny 
finansowo okres. Nie potrwa on jednak zbyt 
długo, więc bierz, co swoje i do domu.

SKORPION 24.10-22.11
Możesz stać się dla kogoś bliskiego 
prawdziwym natchnieniem. W  pracy 
zaskoczysz niejednym działaniem 
współpracowników i  szefa. Skutki trudno 
jednak przewidzieć.

STRZELEC 23.11-21.12
Masz dobra aurę dla finansowej i zawodowej 
sfery życia. Możesz teraz rozwinąć skrzydła 
i  rozpocząć swoją potrzebę tworzenia 
i samorealizacji. Inteligentne, nie?

KOZIOROŻEC 22.12-20.01
Czas sprzyja podejmowaniu wyznań. Jeśli 
masz coś trudnego do załatwienia, zrób to 
teraz. Nie dlatego, że to jakiś sprzyjający 
okres, tylko może Ci się w końcu uda.

WODNIK 21.01-19.02
Powiedzie Ci się w  interesach, nawiążesz 
nowe kontakty, załatwisz jakąś ważną sprawę. 
Krótko mówiąc, powinieneś być zadowolony. 
I o to przecież w tym wszystkim chodzi.

RYBY 20.02– 20.03
Kieruj się zasadą, że co za dużo to 
niezdrowo. Wykaż się rozsądkiem i dobrze 
przemyśl każdą decyzję. Jeżeli będziesz miał 
jakieś problemy, przeczytaj ponownie swój 
horoskop.

AZB

Dowcipy na każdą okazję :) :) :)

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

Rozmawia dwóch żonatych przyja-
ciół: 
– Ten lekarz, którego mi poleciłeś, 
jest niesamowity! W kilka sekund 
wyleczył moją żonę z wszystkich 
dolegliwości! 
– Jak to zrobił?
– Powiedział jej, że to objawy nad-
chodzącej starości...

W sklepie: 
– Czy mają państwo ser roquefort? 
– A co to ten rokfor? 
– Ser z pleśnią. 
– Nie. Ale mamy kiełbasę rokfor, 
chleb rokfor i pomidory rokfor.

Do sklepu rybnego przychodzi węd-
karz i zwraca się do sprzedawcy:
– Mam do pana prośbę, niech mi 
pan rzuci dwa spore karpie. 
– Sprzedawca kładzie karpie na 
wadze. 
– Przecież wyraźnie mówiłem, żeby 
pan mi je rzucił!
– A co to za różnica? 
– Zasadnicza! Wtedy bez okłamywa-
nia, będę mógł się pochwalić, że je 
złapałem!

W sądzie:
– Dlaczego oskarżony okazał się nie-
wdzięcznikiem? Przecież wspaniała 
kobieta dała oskarżonemu bułkę, 
a oskarżony bez powodu wybił jej 
szybę w oknie kamieniem. 
– To nie był kamień, wysoki sądzie, to 
była właśnie ta podarowana bułka.

Rozmawiają koledzy: 
– Powtarzałeś coś przed egzami-
nem? 
– No jasne. 
– A co? 
– Będzie dobrze, będzie dobrze...

Do banku w Szwajcarii wchodzi 
klient z niedużą walizką i rozglądając 
się wokoło mówi ściszonym głosem 
do kasjera:  
– Chciałbym wpłacić pieniądze do 
waszego banku. W tej walizce jest 
dwa miliony euro.  
Na to kasjer z poważną miną:  
– Proszę nie ściszać głosu, bieda to 
przecież żaden wstyd.

Nauczycielka do Jasia: 
– Świetny rysunek, ale przyznaj się 
szczerze, kto go wykonał? Mama, czy 
tata? 
– Naprawdę nie wiem, ja już spałem!

Żona z mężem oglądają horror. Na-
gle pojawia się straszny potwór. 
– O matko! – krzyczy żona. 
– Teściowa? Faktycznie podobna.

Rozmawia dwóch kumpli. Nagle 
jeden z nich kaszle, a drugi mówi: 
– Mój dziadek przed śmiercią tak 
kaszlał. 
– I jak zmarł? 
– Przejechał go samochód.

Opracował AZB
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Dla zawodników sztuk walki czerwiec to nie zakończenie sezonu, lecz dopiero jego połowa. Tak jest w  przypadku judoków olsztyńskiej 
Gwardii.

W pierwszej połowie tego 
roku gwardziści mieli peł-
ne ręce roboty. W  ostatnich 
trzech tygodniach powalczyli 
w  kilku ważnych zawodach. 
Podczas młodzieżowych mi-
strzostw Polski znakomicie 
zaprezentowała się Monika 
Zdrada, która zdobyła brązo-
wy medal w wadze do 70 kg. 
Medali zabrakło w  rywaliza-
cji MP juniorów i  juniorów 
młodszych (juniorzy młod-
si zbierali punkty podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży). 

– Nasi zawodnicy zajęli 
kilka wysoko punktowanych 
miejsc. Mamy utalentowa-
ną młodzież, a  to jest dobry 
prognostyk nie tylko na dru-
gą cześć sezonu, ale także na 
przyszły rok startów – poin-
formował Andrzej Grudziń-
ski, prezes i trener Gwardii.

Warto nadmienić, że 
Gwardia jest klubem dwusek-
cyjnym. Oprócz judo trenuje 
się także sumo. Jest to ważne 
ze względu na punkty, które 
można zdobyć w  klasyfikacji 
systemu sportu młodzieżo-
wego. Podczas ostatnich star-
tów przed wakacjami młodzi 
zawodnicy Gwardii odnieśli 
kilka sukcesów w  sumo. Ga-
briela Czyżewska, ubiegło-
roczna złota medalistka MP 

kadetek, w  tym roku wywal-
czyła brązowy medal MP ju-
niorek.

– Oczywiście cieszę się 
z  osiągnięć w  sumo, lecz dla 
mnie najważniejsze jest judo. 
Wybrałam tę sztukę walki 
ponieważ pozwala na rów-
nomierny rozwój fizyczny. 
Miałam siedem lat, kiedy roz-
poczęłam tę przygodę. Teraz 
po dziewięciu latach trenin-
gów nie żałuję, że trafiłam do 
Gwardii – powiedziała Ga-
briela Czyżewska. 

Medale z mistrzostw Pol-
ski wywalczyli także Joan-
na Grudzińska brąz wśród 
juniorek oraz Maksymilian 
Strauss brąz wśród kadetów. 

– Fajnie jest zdobyć me-
dal. Jednak najważniejsze jest 
judo. Trenuję od pierwszej 
klasy podstawówki i  dosko-
nale pamiętam swój pierwszy 
udział w  zawodach. Zająłem 
wówczas drugie miejsce. Jed-
nak mój największy sukces to 
medal zdobyty podczas Baltic 
Cup czyli zawodów w ramach 
Pucharu Polski  – wspomina 
Maksymilian Strauss. 

Młodzi zawodnicy 
olsztyńskiej Gwardii nie za-
mierzają rezygnować z  do-
tychczasowej kariery spor-
towej. Gabriela Czyżewska 
mimo młodego wieku ma już 
swoje pomysły na przyszłość 
związaną ze sportem. 

– Pierwszy medal (brą-
zowy) wywalczony podczas 
mistrzostw kraju to niezapo-
mniane wrażenie. Chciała-
bym jak najdłużej kontynu-
ować sportową karierę, lecz 
zdaję sobie sprawę, że sport to 
nie wszystko. Po zakończeniu 
kariery sportowej chciałabym 
pozostać przy judo. Szkolenie 
młodych adeptów tego spor-
tu byłoby dla mnie ogromną 
satysfakcją i wielkim wyzwa-
niem – zdradziła nam swój 
sekret Gabriela Czyżewska.

Czy jej młodszy kolega 
także chce zachować jak naj-
bliższy kontakt ze swoją uko-
chaną dyscypliną sportu? 

– Judo wiele uczy w  za-
kresie fizyczności człowieka, 
a  także jego mentalności. 
W  mojej karierze miałem 
dwuletni okres bez sukcesów 
w  zawodach. Nie poddałem 
się. Włożyłem wiele wysił-
ku, żeby być bliżej podium. 
Wcześniej byłem raz na za-
wodach MP. Później był Co-
vid-19 i  brak startów. Nie 
załapałem się na mistrzostwa 
juniorów, lecz wciąż mam ta-
ką szansę i  za rok postaram 
się ją wykorzystać – stwierdził 
Maksymilian Strauss.

Niedługo rozpoczną się 
wakacje, lecz nie dla wszyst-
kich zawodników Gwardii bę-
dzie to moment do większego 
wypoczynku. W lipcu odbędą 
obóz treningowy w  Zakopa-

nem, gdzie będą pracowali 
głównie nad siłą i wytrzyma-
łością. Później zaplanowano 
obóz przygotowawczy w Bęsi 
koło Biskupca. 

– Największą atrakcją 
i  wyzwaniem będzie wyjazd 
do Gruzji. Pojadą tam najlep-
si nasi judocy. Gruzini są silni 
w  sportach walki. Ponadto 
mają swoje sztosy w  trenin-
gu, które chcemy podpatrzeć 
i  przynajmniej część z  nich 
wykorzystać w naszym szko-
leniu zawodników – poinfor-
mował Andrzej Grudziński. 
Także młodzi i  utalentowani 
nasi rozmówcy czyli Gabrie-
la Czyżewska i  Maksymilian 
Strauss są brani pod uwagę 
na ten wyjazd.

Oboje powiedzieli: – 
Oczywiście nie wiemy czy 
pojedziemy do Gruzji, ale 
liczymy na to. Fajnie jest 
podpatrzeć innych jak tre-
nują, jakie preferują tech-

niki walki. Poza tym moż-
na zwiedzić nieznany nam 
kraj, poznać jego kulturę, 
ludzi i nawiązać nowe zna-
jomości. 

Po wakacjach zawodni-
ków Gwardii czekają dwa 
ważne starty w  mistrzo-
stwach Polski młodzików 
i seniorów. Obecnie w klubie 
w  sekcjach naborowych tre-
nuje około 70 dzieci, a  zaję-
cia z nimi prowadzą trenerzy 
Kamil Kozłowski i Ferdynand 
Stelmach. Młodzicy juniorzy 
młodsi, juniorzy i  młodzie-
żowcy są pod opieką Andrze-
ja Grudzińskiego i  Wacława 
Najmowicza. Natomiast tre-
nerem seniorów jest Wojciech 
Sarnacki. 

Dotacje finansowe na obie 
sekcje klub otrzymuje z urzę-
du miasta. Jest to wsparcie 
znaczne i  doceniane przez 
Gwardię Olsztyn.

IRON

Judocy Gwardii w połowie sezonu

Młodzież na tatami
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Przed nami tygodnie pełne atrakcji sportowych, sportowo-rekreacyjnych i  stricte rozrywkowych, albowiem Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Olsztynie przygotował wyjątkowo bogatą ofertę na zbliżający się wielkimi krokami sezon letni.

Olsztyn stolicą euro-
pejskiego triathlonu

Ledwie opadły emocje 
po mistrzostwach Europy 
w triathlonie, które w ostat-
ni weekend maja odbyły się 
na malowniczych terenach 
Centrum Rekreacyjno-
-Sportowego Ukiel, a przed 
nami już kolejne wielkie 
emocje. A  propos triathlo-
nowych zmagań, to warto 
podkreślić, iż impreza tej 
rangi pierwszy raz odbyła 
się w Polsce! 

– Do Olsztyna przyje-
chali najlepsi z  najlepszych, 
łącznie z  mistrzem olimpij-
skim z  Tokio, dlatego pod 
względem sportowym byli-
śmy świadkami rywalizacji 
na absolutnie najwyższym 
poziomie – mówi Jerzy Li-
twiński, dyrektor OSiR-u, 
którego ogromnie cieszy 
fakt, że Olsztyn sprostał po-
kładanym w nim nadziejom.

Jego słowa potwierdza 
Marcin Florek, prezes firmy 
Labosport, która współorgani-
zowała triathlonowe zawody. 

– Europejski czempionat 
w  sensie organizacyjno-logi-
stycznym stanowił dla nas nie 
lada wyzwanie. Dość powie-
dzieć, że licząc zawodników, 
trenerów i  oficjeli mieliśmy 
blisko 2,5 tys. gości z  kilku-
dziesięciu krajów starego 
kontynentu, ale wspólnymi 
siłami, przy nieocenionej 
pomocy OSiR-u w Olsztynie, 
udało nam się dopiąć wszyst-
ko na ostatni guzik i  cieszyć 
się świętem triathlonu – mó-
wi Marcin Florek. 

Koncerty, poli-
cjanci, chodzenie 
na boso i sporto-
we zmagania

Jakby nie patrzeć, 
triathlon to jednak już 
przeszłość, a  „osirow-

ski” kalendarz 
na czerwiec i li-
piec dosłownie 
pęka w  szwach. 
Dość powie-
dzieć, że już 15 
czerwca od-
będzie się przedsię-
wzięcie pod nazwą 
„Kręci mnie bezpie-
czeństwo na wodzie”, 
podczas którego po-
licjanci z  komendy 
wojewódzkiej będą 
w  atrakcyjny sposób 
promowali odpo-
wiedzialne postawy 
wśród osób uprawia-
jących typowo letnie 

sporty. Tuż po Bożym Ciele 
czeka nas organizowany na 
terenie CRS Ukiel przez radio 
VOX „Najfajniejszy koncert 
świata”, na którym zagrają 
największe polskie gwiazdy 
muzyki tanecznej.

Dzień później, tj. 18 
czerwca, CRS Ukiel bę-
dzie areną zmagań turnieju 
siatkówki plażowej. Pla-
żę odwiedzą też miłośnicy 
chodzenia na boso, którzy 
wezmą udział w corocznym 
„Bosowisku”. Wraz z  ofi-
cjalnym otwarciem sezonu 
letniego w dniu 25 czerwca, 
OSiR otworzy następujące 
kąpieliska: Plaża Miejska Nr 
1, Plaża Miejska Nr 2, Skan-

da oraz Wodny Plac Zabaw. 
Każde z  w/w  kąpielisk bę-
dzie funkcjonować do końca 
sierpnia 2022 roku. 

Warto również pod-
kreślić, że w  tegorocznym 
sezonie OSiR ponownie za-
bezpieczył urządzenia do 
pływania dla osób niepełno-
sprawnych oraz przygotował 
Plażę Premium wyposażoną 
w  leżaki wraz ze stolikami 

i  parasolami. W  pierwszym 
dniu wakacji na terenie CRS 
Ukiel odbędzie się także nie-
zwykle widowiskowy festiwal 
sportów plażowych. Z  kolei 
w  pierwszy weekend lipca 
czekają nas kolarskie atrakcje 
w postaci Cisowianka Mazo-
via MTB Marathon (3 lipca), 
jak również charytatywnej 
imprezy pod nawą „Kilome-
try Pomocy” (2 lipca). 

3 lipca odbędzie się także 
Festiwal Biegowy, podczas 
którego miłośnicy joggingu 
będą mogli zmierzyć się mię-
dzy sobą na dystansach od 5 
km do półmaratonu włącz-
nie. Od maja raz w  miesią-
cu jesteśmy też świadkami 

rywalizacji 
w  ramach regat 
„Olsztyn Żeglu-
je”. W  lipcu na 
plażę zawitają 
ponadto potęż-
nie zbudowani 
mężczyźni, któ-
rzy powalczą 
w turnieju Rug-
by Beach Cup 
(23-24 lipca), 
czyli mówiąc 
wprost, zagra-

ją w  rugby na piasku. Na 
miłośników dobrej muzyki 
czeka zaś długo wyczekiwa-
ny Olsztyn Green Festival 
(12-14 sierpnia). Swoistym 
podsumowaniem sezonu 
będzie VI Ukiel Olsztyn 
Półmaraton. 18 września 
setki biegaczy popędzą po 
malowniczej trasie, by spo-
tkać się na mecie usytuowa-
nej w CRS Ukiel. 

Otwarty kalendarz 
OSiR-u

Alternatywę dla plaży 
miejskiej i  kąpielisk w  dni 
niepogody stanowić będzie 
kryta pływalnia Wodnego 
Centrum Rekreacyjno-Spor-
towego „Aquasfera” GALERIA 
WARMIŃSKA, która co roku 
w  tym okresie cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. 
Oprócz przygotowanej, spe-
cjalnej oferty dla klientów, któ-
ra zawiera m.in. wodne anima-
cje dla dzieci, aqua-animacje 
dla dorosłych, odbędą się letnie 
mistrzostwa Polski juniorów 
młodszych (7-10 lipca). Latem 
do dyspozycji olsztynian OSiR 
odda boisko ze sztuczną na-
wierzchnią przy ul. Jeziołowi-

cza 4. Obiekt będzie dostępny 
nieodpłatnie dla dzieci i  mło-
dzieży z  olsztyńskich osiedli 
codziennie w godz. 7-22. Zor-
ganizowane grupy będą mogły 
korzystać z boiska po uprzed-
niej rezerwacji (zgodnie z cen-
nikiem OSiR-u).

– Nasza wakacyjna oferta 
jest bogata, a trzeba dodać, że 
wciąż zapisujemy do naszego 
kalendarza kolejne imprezy – 
mówi Jerzy Litwiński, który 
zaznacza, że „obiekty OSiR 
są intensywnie wykorzysty-
wane w  celu organizacji za-
jęć i wydarzeń przez najróż-
niejsze stowarzyszenia, firmy 
i osoby fizyczne”.

Jednym słowem w lato bę-
dzie się działo!

OSiR gotowy na lato!


