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OLSZTYN I OKOLICE

Uporządkują stadion 

przy ul. Gietkowskiej
To wspólny projekt warmińsko-mazurskich rugby-

stów, AZS UWM Olsztyn Lakers i KKP Stomilanki Olsz-
tyn. Znalazł się on w gronie czterech największych pro-
jektów miejskich, które zwyciężyły w ostatniej edycji 
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Stadion zosta-
nie na początek ogrodzony i dostanie przyłącze elek-
tryczne. Otwarte zostały właśnie oferty na wykonanie 
tych prac. 

– Obecnie czekamy na wycenę i opracowanie środo-
wiskowe, co umożliwi wycięcie samosiejek drzew, któ-
re wyrosły w miejscu ogrodzenia. Musimy przestrzegać 
przepisów – tłumaczy Henryk Pach, prezes Warmińsko-
-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby. – Sami też 
pracujemy nad oczyszczeniem boiska. Myślę, że jak śnieg 
stopnieje na dobre, będziemy mogli ruszyć z pracami.

Ogrodzenie jest potrzebne nie tyle, by chronić obiekt 
przed ludźmi, co przed dzikimi zwierzętami, które mo-
gą szybko zniszczyć murawę. 

– W ten sposób chcemy przede wszystkim zabezpie-
czyć teren przez dzikami, które przychodzą z Lasu Miej-
skiego i ryją boisko – wyjaśnia Henryk Pach.

Zdobyte pieniądze sportowcy chcą także wykorzy-
stać, by zamówić projekt nowej płyty z drenażem, zrasza-
czami i murawą. Bo plany wobec opuszczonego i zanie-
dbanego przez lata stadionu są ambitne. Pomysłodawcy 
chcą na nim urządzić nowoczesny obiekt za 7-8 mln zł.

Planetarium zostanie 
podświetlone

Władze Olsztyna systematycznie podświetlają cha-
rakterystyczne obiekty w Śródmieściu Olsztyna. Dzięki 
temu w październiku ub. roku na atrakcyjności zyskał 
historyczny budynek I LO przy ul. Mickiewicza. Teraz 
trwają przygotowania do podświetlenia kolejnego znane-
go gmachu, czyli Planetarium z galerią BWA i jej atrium. 

– Przystępujemy w tym roku do realizacji projektu 
„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 
Olsztyńskiego Planetarium i Biura Wystaw Artystycz-
nych w Olsztynie” – mówi prezydent Piotr Grzymowicz. 
– Rozstrzygnięcie konkursu, z którego chcemy pozyskać 
dofinansowanie, powinno być w kwietniu.

Miasto, nie czekając na wyniki, chce we własnym 
zakresie podświetlić atrium BWA, które wykonał arty-
sta plastyk Stefan Knapp z Londynu. Przypomnijmy, że 

na jednej ze ścian jest kompozycja składającą się z 205 
płytek oraz portret Mikołaja Kopernika. Ponadto w hal-
lu znajduje się malowidło ścienne Zygmunta Drońskie-
go przedstawiające ciemny obłok pyłowy Koński Łeb  
z gwiazdozbioru Oriona. 

– Kończymy prace nad opracowaniem koncepcji pod-
świetlenia atrium, ma być gotowa jeszcze w tym tygo-
dniu – mówi Karol Więckowski, pełnomocnik prezyden-
ta ds. infrastruktury i gospodarki elektroenergetycznej  
w ratuszu. – Przez atrium prowadzi ciąg komunikacyjny 
do galerii. Chcemy, by oświetlenie po zmroku było inne 
w czasie funkcjonowania tej placówki i odmienne po jej 
zamknięciu.

Więckowski dodaje, że dominować mają ciemne kolo-
ry niebieskie, aby efekt był bardziej wyrazisty. 

– Światło ma powodować powstawanie cieni w kom-
pozycji Knappa. Zamierzamy w ten sposób zwiększyć 
poczucie przestrzeni tego miejsca – wyjaśnia pełnomoc-
nik prezydenta. – To dotyczy instalacji na ścianie, jak też 
kul na posadzce. Liczymy, że atrium podświetlenie zy-
ska wiosną.

Kolejnym elementem będzie uatrakcyjnienie po 
zmroku całego obiektu, które BWA dzieli z Planetarium 
oraz biblioteką Planeta 11. Najpierw jednak wykonana 
zostanie jego termomodernizacja. 

– Głównym punktem podświetlenia będzie kopu-
ła planetarium – zapowiada Karol Więckowski. – Z jed-
nej strony instalacje świetlne będą na tyle uniwersalne, 
że będzie można ją ozdobić, np. na rocznicę odzyskania 
niepodległości w barwy narodowe, z drugiej strony na 
co dzień dominować ma kolor niebieski, nawiązujący do 
nieba i miejsca, w którym będziemy.

Nagrody św. 
Jakuba rozdane

Gala Noworoczna rozpoczęła się tym razem od mi-
nuty ciszy, którą zgromadzeni uczcili pamięć, zamordo-
wanego podczas ostatniego finału WOŚP, prezydenta 
Gdańska – Pawła Adamowicza. 

– Dla nas, samorządowców, ale także dla wszystkich 
ludzi dobrego serca, ten rok zaczął się źle – tymi słowa-
mi otworzył spotkanie prezydent Olsztyna, Piotr Grzy-
mowicz – Ta trudna do zrozumienia śmierć położyła się 
cieniem na początku tego roku.

Roku, w którym prezydent Grzymowicz obchodzi 10. 
rocznicę objęcia urzędu prezydenta miasta. 

– Wierzę, że razem możemy zmienić Olsztyn na lep-
szy, piękniejszy, przyjaźniejszy i jeszcze bardziej kocha-
ny – mówił Grzymowicz – To był cel, który postawiłem 
przed sobą i moimi współpracownikami. Nie powiem, 
że już go osiągnęliśmy, ale też nie mam wątpliwości, że 
bardzo się do niego zbliżyliśmy – i jesteśmy na dobrej 
drodze, żeby go osiągnąć.

Ten cel udaje się osiągnąć także dzięki ludziom, fir-
mom i organizacjom pozarządowym, które szczególnie 
dbają o rozwój naszego miasta. I te osoby po raz kolej-
ny docenił prezydent, przyznając im statuetki św. Jaku-
ba oraz nagrody pieniężne w wysokości 6 tys. zł. Wyróż-
nienie, w sześciu różnych kategoriach, odebrali:

– kultura – Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni 
i Tańca Warmia,

– nauka – prof. dr hab. Małgorzata Darewicz,
– sport – Konrad Bukowiecki,
– gospodarka – Sprint S.A.,
– działalność pozarządowa – Stowarzyszenie Olsztyn 2.0,
– za szczególne zasługi dla Olsztyna – prof. dr hab. 

Zenon Zduńczyk.

Maszty 
bezpieczeństwa 
na jeziorach

Władze Olsztyna podpisały umowę na dostarcze-
nie czterech nowych i modernizację istniejącego masz-
tu. Wszystkie będą informowały żeglarzy, mieszkańców 
i turystów o możliwości wystąpienia zagrożenia pogo-
dowego. 

– Chcieliśmy tak zlokalizować te maszty, by były one 
jak najbardziej użyteczne dla mieszkańców i turystów 
korzystających ze sprzętów wodnych i wypoczywają-
cych nad wodą – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent 
Olsztyna. – Na masztach zostaną również zamontowa-
ne stacje przekazujące w czasie rzeczywistym informa-
cje pogodowe. 

Dotychczas w Olsztynie były dwa takie maszty: na 
dachu kapitanatu przy jeziorze Ukiel i drugi – na plaży 
w Gutkowie. Pierwszy z nich zostanie zmodernizowany, 
a drugi zamieniony na bardziej nowoczesny, zintegrowa-
ny z całym systemem. Do tego wytypowane zostały trzy 
nowe lokalizacje – na Słonecznej Polanie; na nowej plaży 
przy jeziorze Skanda oraz na plaży w Kortowie. 

W przypadku prognozowanego załamania pogody, 
sieć masztów będzie wysyłała pulsujące, żółte światło wi-
doczne w każdych warunkach. System będzie mógł uru-
chamiać dyżurny Regionalnego Centrum Bezpieczeń-
stwa po odebraniu informacji z Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej o zbliżających się niekorzystnych 
warunkach pogodowych. Wiadomość tekstowa SMS lub 
sygnał radiowy zostanie rozesłany do wież, które zosta-
ną automatycznie włączone. Wiadomość będzie zawiera-
ła informacje o nadchodzącym niebezpieczeństwie, czyli 
typ zjawiska, stopień zagrożenia oraz ważność ostrze-
żenia. Cała procedura potrwa ok. minuty. Wyłączenie 
świateł nastąpi automatycznie po wygaśnięciu ważno-
ści komunikatu. Oprócz komunikatów świetlnych sys-
tem będzie umożliwiał również przekazywanie komuni-
katów głosowych.

Oddany 
kolejny odcinek 
obwodnicy

Od 1 lutego kierowcy mogą już podróżować kolejnym 
fragmentem obwodnicy miasta. Chodzi o blisko dziesię-
ciokilometrowy fragment od węzła Olsztyn Wschód do 
węzła Olsztyn Jaroty.

Budowany w ciągu drogi S51 – między węzłami dro-
gowymi Olsztyn Wschód i Olsztyn Południe – odcinek 
obwodnicy Olsztyna ma łącznie długość 16 km i omi-
ja miasto od strony południowo-wschodniej. Pozosta-
ła część – do węzła Południe koło Tomaszkowa – czeka 
wciąż na zakończenie, bo w dalszym ciągu na fragmen-
cie drogi nie ustabilizował się grząski grunt.

Przypomnijmy, że na otwarcie całej obwodnicy za-
czekamy do wiosny. Termin zakończenia prac między 
węzłami drogowymi Olsztyn Południe a Olsztyn Jaroty 
to koniec kwietnia 2019 r.

Kierowcy mogą już od blisko dwóch miesięcy korzy-
stać z innego odcinka obwodnicy Olsztyna, który łączy 
Drogę Krajową nr 16 w okolicach Kudyp z DK 51 w okoli-
cach Tomaszkowa. Łącznie jest to około 10 km trasy szyb-
kiego ruchu.
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– To fantastyczna wia-
domość – cieszy się Miro-
sław Arczak, olsztyński 
radny, który był jednym  
z inicjatorów ankiet. – Taki 
wynik pokazuje, że miesz-
kańcy chcą partycypować 
w decydowaniu o spra-
wach rowerowych, cieszy 
mnie też, że urząd dał im 
taką możliwość.

Na podstawie głosów in-
ternautów wybrano pięć sta-
cji, które cieszyły się najwięk-
szym zainteresowaniem. 

– Bliskość tych stacji 
do komunikacji miejskiej 
pokazuje, że mieszkańcy 
traktują rower nie tylko re-
kreacyjne, ale również jako 
środek transportu – dodaje 
Arczak.

Mając wyniki ankie-
ty Zarząd Dróg Zieleni  
i Transportu podjął decy-
zje o lokalizacji kolejnych 
pięciu stacji. 

– Chcieliśmy tak uzupeł-
nić ten system, by stacje by-
ły zlokalizowane jak najbar-
dziej równomiernie – mówi 
Maciej Rosiński, kierownik 
Działu Przewozów ZDZiT.

Do tego dojdą sta-
cje, które funkcjonowa-
ły w 2018 roku. Łącz-
nie będzie ich minimum 
20. Ale ich liczba może 
wzrosnąć. 

– Wykonawca, któ-
ry zaproponuje dodatko-
we stacje dostanie wię-
cej punktów w przetargu 
– wyjaśnia Michał Koro-
nowski, rzecznik ZDZiT.  

– Dodatkowo będziemy 
też punktować termin uru-
chomienia systemu. Im 
szybciej, tym więcej punk-
tów w przetargu.

Zainteresowanie włą-
czenia się do systemu 

wyraził też Uniwersy-
tet Warmińsko-Mazurski  
i olsztyńskie galerie han-
dlowe. Dzięki temu ich 
ostateczna liczba może 
oscylować w granicach  
30 stacji.

Mieszkańcy wybrali stacje 
rowerowe
Ponad 15 tys. mieszkańców wzięło udział w głosowaniu na lokalizacje stacji roweru miejskiego i wybrało lokalizacje pięciu nowych stacji. Łącznie może 
być ich nawet 30.

Stacje wybrane przez głosujących:
1) Tuwima/Wawrzyczka,
2) Wilczyńskiego/Popiełuszki,
3) Warszawska/Obrońców Tobruku,
4) Bartąska/Złota (osiedle Zacisze),
5) Sikorskiego/Wilczyńskiego.

Stacje wskazane przez ZDZiT,  
z uwzględnieniem głosów z ankiety:
1) Bałtycka/Letniskowa,
2) Kłosowa/Żytnia,
3) Jagiellońska/Bydgoska,
4) Wojska Polskiego/Radiowa,
5) Żołnierska/Obiegowa.
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Awaria lampy, pomysł 
na ciekawe zajęcia w świe-
tlicy czy naprawa drogi  
– to tylko kilka z ogromne-
go katalogu spraw z jakimi 
do swoich sołtysów zwra-
cają się na co dzień miesz-
kańcy. To właśnie sołtysi 
są na pierwszej „linii fron-
tu” i to do nich w pierwszej 
kolejności z problemami, 
wnioskami i nierzadko nie-
łatwymi sprawami zgła-
szają się mieszkańcy.

– Śmieję się czasami, 
że jesteśmy do dyspozy-
cji przez cała dobę, jak 
służby ratownicze – mó-
wi Krzysztof Kulas, sołtys 
Spręcowa. – Ale to rzeczy-
wiście fakt, że cały czas je-
steśmy pod telefonem i do 
dyspozycji ludzi.

W gminie Dywity 4 lu-
tego ruszył cykl wybor-
czych zebrań wiejskich, 
podczas których miesz-

kańcy wybiorą sołtysów  
i rady sołeckie na nową 
kadencję. Jako pierwsi wy-
bierali mieszkańcy sołec-
twa Redykajny. Okazało 
się, że ponownie zaufali 
Bogumile Pająk, która zo-
stała wybrana sołtysem 
Redykajn. 

– Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom za udział  

w wyborach, za oddane na 
mnie głosy, za ciepłą at-
mosferę w trakcie zebrania 
– mówi Bogumiła Pająk. 
– Czuję się dobrze wśród 
takich ludzi. Dziękuję za 
dotychczasowe wspólne 
działanie, wiem, że wkła-
dacie w to całe swoje serce 
i to co mamy najcenniejsze 
— czas. W ostatnim czasie 

pokazaliśmy nie raz, że Re-
dykajny, wieś malutka, ale 
wcale nie cichutka... 

Wójt Daniel Zadworny 
zachęca mieszkańców do 
brania odpowiedzialno-
ści za rozwój swoich ma-
łych ojczyzn i głosowanie 
w wyborach sołeckich.

– Warto wybierać lide-
rów, którzy przy pomocy 

aktywnej rady sołeckiej są 
w stanie zmieniać na lep-
sze warunki życiowe w 
swoich miejscowościach 
– uważa wójt Daniel Za-
dworny. – Deklaruję pełną 
współpracę z nowo wybra-
nymi sołtysami i radami 
sołeckimi. 

Sołeckie zebrania wy-
borcze obsługują pracow-

nicy Urzędu Gminy Dy-
wity. Pełny harmonogram 
zebrań wyborczych, któ-
re potrwają do 6 marca, 
można znaleźć na stronie 
internetowej gminy Dy-
wity pod linkiem: www.
gminadywity.pl/aktualno-
sci/1634.

Darmowe lodowisko w 
Dywitach, z profesjonalny-
mi bandami, funkcjonuje 
w podolsztyńskiej gminie 
już od trzech sezonów i co 

roku, jak tylko pozwoli na 
to pogoda, jest hitem zimo-
wego wypoczynku.  

– W ostatnie ferie 
pogoda pozwoliła na 

10-dniowe funkcjonowa-
nie ślizgawki – mówi To-
masz Korsak, opiekun 
stadionu w Dywitach.  
– Odwiedziło nas kilkaset 

osób, w tym wielu gości  
z Olsztyna. 

Największe oblężenie 
było w weekendy, gdy śli-
zgały się całe rodziny. Lodo-
wisko w Dywitach ma wy-
miary 35 na 20 metrów i jest 
utworzone na placu betono-

wym przy stadionie. Obiekt 
jest oświetlony, a osobom 
ślizgającym się czas uprzy-
jemnia muzyka. Lodowi-
sko w Dywitach jest czynne 
w poniedziałek od godz. 16 
do 20, a od wtorku do nie-
dzieli w godz. od 12 do 20. 

Teraz obiekt jest nieczynny  
z powodu zbyt wysokiej 
temperatury, ale opiekun 
stadionu obserwuje pro-
gnozę pogody i gdy tylko 
będzie kilka mroźnych dni, 
to lodowisko będzie po-
nownie uruchomione. 

Ferie na bezpłatnym lodowisku 
w Dywitach
Kilkaset osób, w tym wielu gości z Olsztyna, skorzystało w ferie z bezpłatnego lodowiska, które funkcjonowało przez 10 dni na stadionie w Dywitach. Na 
ślizgawkę wystarczyło tylko przynieść własne łyżwy, a na miejscu były dostępne kije i bramki do hokeja. 

 W czasie ferii z darmowego lodowiska w Dywitach skorzystało kilkaset osób

Mieszkańcy gminy Dywity wybierają sołtysów

Liderzy i aktywni mieszkańcy 
poszukiwani
Od 4 lutego w 20 sołectwach gminy Dywity rozpoczął się cykl wyborczych zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy wybierają sołtysów i rady so-
łeckie na nową kadencję. W Redykajnach sołtysem ponownie została Bogumiła Pająk. – Zachęcam mieszkańców do brania udziału w głosowaniach  
i wybieraniu lokalnych liderów oraz aktywnych przedstawicieli – mówi wójt Daniel Zadworny. 

Mieszkańcy Redykajn na 
funkcję sołtysa wybrali 
ponownie Bogumiłę Pająk

 Pierwsze z 20 wyborczych zebrań wiejskich odbyło się w poniedziałek 4 lutego w sołectwie Redykajny
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Statystyki są bez-
względne. Co trzecia oso-
ba z niedosłuchem nie 
czuje się na siłach, aby za-
łatwić swoje sprawy urzę-
dowe, co czwarta rezygnu-
je z rozmów w głośnym 
otoczeniu (przyjęcie, re-
stauracja, sklep), co piąta 
unika rozmów telefonicz-
nych (nie może się wes-
przeć czytaniem z ruchu 
ust). Wiele osób ogranicza 
też kontakty z rodziną, po-
nieważ drastycznie spada 
jakość rozmów. 

– To częste zjawisko 
– mówi Agata Podubiń-
ska, współwłaścicielka ga-
binetu Auris, która już od 
20 lat pomaga ludziom  
w odzyskiwaniu słuchu. 
– Osoby starsze, uchodzą-
ce za towarzyskie, z cza-
sem coraz mniej się udzie-
lają, podczas rodzinnych 
imprez rzadziej zabiera-
ją głos, a kiedy dzieci albo 
wnuki przejeżdżają w od-
wiedziny, zarzucają im, że 
tamte mamroczą. W efek-
cie wszyscy żegnają się  
z ulgą, bo rozmowa okazu-
je się zbyt wyczerpująca. 

Zaczyna się 
od niepozornych 
sytuacji
Wiele osób, które za-

czynają mieć problemy ze 
słuchem, nie zdaje sobie  
z tego sprawy. Zaczyna się 
od pozornie błahych sytu-
acji. To zwiększanie gło-
śności telewizora czy ra-
dia, choć dla innych hałas 
dochodzący z tych od-
biorników jest nie do  
wytrzymania. 

To częste proszenie in-
nych osób o powtórze-
nie swoich wypowiedzi. 
Większość osób z ubyt-
kiem słuchu uważa, że sły-
szy bardzo dobrze i nie 
potrzebuje aparatu słucho-
wego. To jednak tylko złu-
dzenie spowodowane fak-
tem, iż wiele stosunkowo 
głośnych dźwięków jest  
w dalszym ciągu dobrze 
słyszalnych. 

– Ale to nic innego jak 
tylko oszukiwanie się. 
Nie ma co dłużej czekać. 
Tracimy tylko czas, któ-
ry możemy wykorzystać 
na leczenie i poprawę 
słuchu – podkreśla Aga-
ta Podubińska z salonu 
Auris i dodaje, że gabinet 

Auris oferuje profesjo-
nalne podejście do każ-
dego: – Do każdej osoby 
podchodzimy indywidu-
alnie. Oferujemy darmo-
we badanie słuchu. Na 
jego podstawie określa-
my zakres niedosłuchu 
i wskazujemy, jak moż-
na temu zaradzić wybie-
rając odpowiedni aparat 
słuchowy. 

Testy, jak próbna 
jazda samochodem
Aparat słuchowy od-

mienia codzienność osób 
z niedosłuchem. Gabiet 
Auris oferuje bardzo sze-
roki wybór takich urzą-
dzeń. Oferta obejmuje 
cyfrowe aparaty słucho-
we wewnątrzkanałowe, 
wewnątrzuszne i zausz-
ne. Wybór odpowiednie-
go rodzaju zależny jest w 
dużej mierze od oczeki-
wań pacjenta, jednak bar-
dzo ważne jest również, 
aby wybrany rodzaj był 
odpowiedni do rehabili-
tacji danego stopnia nie-
dosłuchu.

Najbardziej zaawan-
sowane technologicz-
nie urządzenia dają moż-
liwość różnorodnych 
ustawień i opcji wyko-
rzystywanych w skom-
plikowanych sytuacjach 
akustycznych, np. pod-
czas hałasu. Zanim ktoś 

zdecyduje się na zakup 
odpowiedniego aparatu, 
wcześniej można przete-
stować jego odpowiednią 
skuteczność. Gabinet Au-
ris proponuje wypożycza-
nie tych urządzeń. 

– Wypożyczanie jest 
bezpłatne, bez żadnych zo-
bowiązań. W ten sposób  
z aparatu można korzystać 
do dwóch tygodni. Robi-
my to na podobieństwo te-
stowej jazdy samochodem. 
Wypożyczamy, jeżeli ktoś 
jest zainteresowany, to mo-
że zakupić, jeżeli nie, to po 
prostu oddaje aparat. Naj-
ważniejsze, by nasz pacjent 
mógł dopasować takie urzą-
dzenie do swoich potrzeb 
 – mówi Agata Podubińska.

Kompleksowa 
i profesjonalna 
obsługa
Pacjent korzystający  

z oferty gabinetu Auris  
w jednym miejscu rozwiąże 
swoje wszystkie problemy. 
Dlaczego? Bo zakup odpo-
wiedniego aparatu to jedna 
rzecz. Nie możemy zapo-
mnieć jednak o jego pielę-
gnacji, tak by sprawnie po-
magał w codziennym życiu. 
W gabinecie Auris stosowa-
ne jest urządzenie – Med 
Rex – które zapewnia deli-
katną i skuteczną pielęgna-
cję aparatu słuchowego, co 
daje najlepszą gwarancję.

Należy pamiętać, że 
wilgoć i woskowina mo-
gą uniemożliwić prawi-

dłowe działanie aparatów 
słuchowych, a nawet po-
wodować ich uszkodzenia. 

– Urządzenie, które sto-
sujemy w naszym gabine-
cie zapewnia delikatną  
i skuteczną pielęgnację 
aparatu słuchowego, co da-
je najlepszą gwarancję – za-
znacza Agata Podubińska. 

Oferta gabinetu Auris 
w tym zakresie nie koń-
czy się na tym. Można 
też skorzystać z możliwo-
ści osuszenia i odwilgoce-
nia posiadanego przez nas 
urządzenia. 

PERSONEL 
GABINETU AURIS TO:
– zespół doświadczo-

nych i wysoko wykwalifi-

kowanych protetyków słu-
chu, którzy stale rozwijają 
swoje umiejętności i podno-
szą kwalifikacje w ramach 
szkoleń zawodowych. 

Oferta gabinetu Au-
ris jest kompleksowa  
i obejmuje:

– badanie słuchu wyko-
nywane sprzętem klinicz-
nym najlepszej jakości,

– dobór i sprzedaż cy-
frowych aparatów słucho-
wych najnowszej generacji,

– naprawę, serwis oraz 
konserwację sprzedawa-
nych urządzeń,

– pomoc przy procedu-
rach związanych z przy-
znaniem dofinansowania  
z NFZ oraz PFRON.

Gabinet Auris ma pod-
pisaną umowę z NFZ, 
dzięki czemu pacjenci 
otrzymują, należne oso-
bom ubezpieczonym i od-
prowadzającym składki, 
zdrowotne refundacje na 
aparaty słuchowe. Z kolei 
dzięki korzystnym umo-
wom z producentami, 
gwarantowane są urzą-
dzenia w bardzo korzyst-
nej cenie.

WARTO 
ZBADAĆ SŁUCH JEŚLI:
– podgłaśniasz telewi-

zor bardziej niż reszta do-
mowników.

– masz wrażenie, że in-
ni mówią niewyraźnie.

– zdarza ci się prosić 
rozmówcę o powtórzenie.

– odruchowo przekła-
dasz telefon do drugiego 
ucha, aby lepiej słyszeć.

W ramach oferty w ga-
binecie Auris wykonywa-
ne są bezpłatne badania 
słuchu u dzieci i doro-
słych. Postawiona podczas 
pierwszej wizyty diagnoza 
jest wskazaniem do dobra-
nia odpowiedniego apara-
tu słuchowego bądź dal-
szej diagnostyki.

Jeżeli jesteś zaintereso-
wany atrakcyjną ofer-

tą gabinetu Auris, to 
zapraszamy do odwie-

dzenia naszego salo-
nu: róg al. Piłsudskie-
go i ul. Wyszyńskiego 

w Olsztynie. 
Rejestracja telefoniczna: 

 89 533 50 80 od 
godz. 8:00 do 16:00

Auris. I dobrze słyszysz
Częste proszenie innych o powtórzenie wypowiedzi, podgłaśnianie telewizora, choć dla innych hałas jest nie do wytrzymania – to znak, że trzeba prze-
badać swój słuch. Skuteczną pomoc gwarantuje gabinet Auris przy zbiegu al. Piłsudskiego i ul. Wyszyńskiego w Olsztynie. 

Agata Podubińska z Auris: Nasz gabinet otrzymał nagrodę przyznawaną przez pacjentów „Orły medycyny”
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Historia sześciu edy-
cji Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego udowod-
niła, że mieszkańcy ma-
ją wiele ciekawych pomy-
słów. W ostatnim rozdaniu 
na 2019 rok, ratusz przygo-
tował 3,73 mln zł. W dotych-
czasowych edycjach OBO 
wybranych zostało blisko 
180 inwestycji. Gmina Olsz-
tyn do tej pory przeznaczy-
ła na to kilkanaście milio-
nów złotych. Warto dodać, 
że niektóre z inwestycji zo-
stały dodatkowo wsparte 
środkami unijnymi. Przy-
kładem może być odnowa 
parku Jakubowo. Co roku 
na projekty OBO głosu-
je po kilkadziesiąt tysięcy  
mieszkańców.

 
Miasto przepytało 
mieszkańców 
Biorąc pod uwagę ska-

lę zainteresowania, charak-
ter zgłaszanych projektów 
i pulę środków przezna-
czanych na ich realizację, 
władze miasta postanowi-
ły prześwietlić OBO. „Ba-
dania opinii mieszkańców 
Olsztyna na temat Olsz-
tyńskiego Budżetu Obywa-
telskiego” to raport, który 
sprawdził tę inicjatywę. Ba-
dania przeprowadzone zo-
stały na grupie ponad 400 
mieszkańców Olsztyna. 
Pierwsze wyniki wskazują, 
że zdecydowana większość 

respondowanych – 86 proc. 
– słyszała o OBO. Co jednak 
ciekawe, popularność bu-
dżetu zależna jest od płci, 
wieku i wykształcenia. 

– Olsztyński Budżet 
Obywatelski najmniej zna-
ny jest najstarszym miesz-
kańcom miasta, rzadziej 
kojarzą go kobiety niż 
mężczyźni oraz osoby go-
rzej wykształcone – można 
przeczytać w raporcie. 

W zdecydowanej opi-
nii badanych mieszkań-
ców OBO jest inicjatywą 
potrzebną. Responden-
ci wskazali też swoje pre-
ferencje, jeżeli chodzi  
o charakter realizowa-
nych inwestycji. 

– 38 proc. badanych za 
najbardziej pożądane uzna-
je projekty w zakresie in-
frastruktury dla pieszych,  
w tym chodniki, przejścia 
dla pieszych, taki sam odse-

tek badanych wskazuje na 
potrzebę realizacji projek-
tów drogowych, jak budo-
wa parkingów – mówi pre-
zydent Piotr Grzymowicz. 

Na kolejnym miejscu 
znajdują się projekty zwią-
zane z kulturą, sportem, 
zielenią i infrastrukturą 
dla dzieci. Autorzy raportu 
zwracają uwagę, że braku-
je jednak wyraźnego lide-
ra, co do typów projektów, 
więc ich zdaniem, warto 
zabiegać o to, by zgłaszane 
pomysły były różnorodne. 

Jak ulepszyć OBO?
Poproszeni o sugestie 

zmian w przyszłych edy-
cjach, mieszkańcy wska-
zali przede wszystkim na 
konieczność większej pro-
mocji OBO. 

– Zgłaszano także ko-
nieczność informowa-
nia o postępach w reali-

zacji projektów oraz o już 
zrealizowanych przedsię-
wzięciach, jako elemen-
cie budowania wizerunku 
OBO przez cały rok – mó-
wi prezydent Olsztyna. 

Jedna z propozycji za-
kłada wprowadzenie kon-
kursu, nagród, które mogły-
by zachęcić do głosowania. 
Badani wskazali także na 
konieczność lepszej wery-
fikacji zgłaszanych projek-
tów pod kątem spełnienia 
podstawowego warunku, 
jakim jest ich ogólnodostęp-
ność. 

Jeżeli chodzi o samo 
głosowanie, to respondenci 
wskazali przede wszystkim 
zwiększenie liczby punk-
tów, wydłużenie czasu gło-
sowania, uniemożliwie-
nie głosowania na projekty 
spoza osiedla, wyelimino-
wanie procedury zbierania 
głosów. 

– Dla wielu badanych 
ważnym jest natomiast 
zwiększenie budżetu OBO 
oraz przede wszystkim lep-
sza i szybsza realizacja wy-
branych projektów – czyta-
my w raporcie. 

Władze miasta kon-
struktywnie podchodzą do 
wniosków z raportu. 

– Pokazują one naj-
ważniejszą rzecz: potrzebę 
funkcjonowania Olsztyń-
skiego Budżetu Obywa-
telskiego. Potwierdza to 

słuszność decyzji o jego 
uruchomieniu. Z drugiej 
strony z roku na rok udo-
skonalamy go biorąc pod 
uwagę wszystkie sygna-
ły – stwierdził prezydent  
Grzymowicz.

Od lat w OBO angażuje 
się radny PO Łukasz Łuka-
szewski. Jest zdania, że za-
angażowanie mieszkańców 
i radość uczestników gło-
sowania tylko potwierdza 
potrzebę rozszerzenia pu-
li OBO. 

– Z roku na rok po-
mysłów jest coraz więcej,  
a co ważne są one coraz 
ciekawsze i powodują, że  
z projektów realizowanych  
w ramach OBO korzystają 
tysiące mieszkańców – mó-
wi radny Łukaszewski.

Tężnie, stadion 
i taniec
W ostatniej edycji OBO 

najwięcej głosów (5252) 
uzyskał „Olsztyński Teatr 
Tańca. Prolog”. Do swojego 
pomysłu olsztynian prze-
konali też rugbyści, którzy 
chcą zagospodarować bo-
isko przy ul. Gietkowskiej, 
a także pomysłodawcy bu-
dowy tężni między Jarota-
mi i Nagórkami. Ostatnim 
zwycięskim projektem, z 
tzw. zintegrowanych, czyli 
obejmujących swoim zasię-
giem więcej niż jedno osie-
dle jest Centrum Aktyw-

nego Seniora. Ma powstać  
w hali sportowej przy ul. 
Głowackiego. 

– Jesteśmy jedynym tak 
dużym miastem, w którym 
nie ma jeszcze takiego cen-
trum – mówi Henryk Ja-
błoński z olsztyńskiej rady 
seniorów. – Zaangażowali-
śmy do projektu grupę osób 
i podjęliśmy wysiłki w celu 
znalezienia odpowiedniego 
obiektu. Myślę, że głosowa-
li na nas nie tylko starsi, bo 
przecież każdy będzie kie-
dyś seniorem, a wiele osób 
ma w rodzinie krewnych  
w takim wieku. Cieszy 
mnie też, że jest to rzecz 
trwała, która będzie służy-
ła przez lata.

Wiele z projektów mia-
ło charakter bardzo in-
westycyjny, jak budowa 
chodników czy miejsc po-
stojowych. 

– Cieszy jednak, że po-
wstaną także inicjatywy in-
nego rodzaju, jak tężnie czy 
centrum aktywności dla 
ludzi starszych – dodaje 
Ewa Zakrzewska, szefowa 
zespołu koordynującego 
Olsztyński Budżet Oby-
watelski. Tylko na projek-
ty OBO do realizacji w tym 
roku oddano 41 246 gło-
sów, ważnych było 37 664. 
Na projekty zintegrowane 
oddano 19 673 głosów, a na 
osiedlowe 17 991. 

Krzysztof Szymański

Mieszkańcy prześwietlili 
OBO
Miasto zleciło przeprowadzenie badań opinii wśród mieszkańców, którzy wskazali plusy i to, co trzeba zmienić w OBO. – Wszystkie głosy bierzemy pod 
uwagę – mówi prezydent Piotr Grzymowicz. 
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Miejsce, w którym po-
wstaje Osiedle Kwiatowe 
to obecnie jedna z najlep-
szych lokalizacji. Znajdu-
je się przy ul. Kwiatowej w 
sąsiedztwie ul. Bartąskiej. 
Z jednej strony ogrom-
nym magnesem są na pew-
no znajdujące się w pobliżu 
liczne tereny rekreacyjne, 
w tym las, jezioro Bartą-
skie, rzeka Łyna, dochodzą 
do tego ścieżki rowerowe. 
Z drugiej strony bardzo do-
bre skomunikowanie: do-
stęp do powstającej właśnie 
obwodnicy Olsztyna i linii 
komunikacji miejskiej. 

Kwiaty przypisane 
budynkom 
Sama nazwa osiedla na-

wiązuje do nazwy ulicy, 
przy której powstaje osiedle. 

– W swoim założeniu 
Osiedle Kwiatowe odda-
je klimat tego miejsca, któ-
ry przełoży się na komfort 
warunków życia lokato-
rów – mówi inwestor Ma-
rek Maleszka, prezes fir-
my Dachland i dodaje: 
– Wyróżniamy się na tle 
innych takich inwestycji  
w Olsztynie.

Budowa pierwszych 
budynków rozpoczęła się  
w czerwcu 2017 roku. 
Pierwszy etap budowy zo-
stał już zakończony. Bu-
dynki „Maki” i „Malwy” 
oddano już w listopadzie 
2018 roku. Docelowo po-
wstanie 126 mieszkań. 

– Obecnie finiszujemy 
z realizacją tego przedsię-
wzięcia – podkreśla prezes 
Maleszka.

Ostanie trzy bloki  
– z drugiego etapu budo-
wy – zostaną oddane już  
w czerwcu 2019 r. Każdy 
budynek ma swoją „kwia-
tową nazwę”. Są to „Maki”, 
„Malwy”, „Chabry”, „Kon-
walie” i „Słoneczniki”. Do-
chodzą do tego odpowied-
nie grafiki, których kolory  
i kształty zostały zastoso-
wane w dekoracjach i na 
elewacjach poszczególnych 

budynków w postaci deta-
li wykończeniowych. 

Mieszkania mają zróż-
nicowaną powierzchnię od 
blisko 43 m kw do około 84 
m kw. 

– Osiedle Kwiatowe 
to budynki dwupiętrowe, 
w których mieszkania na 
ostatniej kondygnacji  po-
siadają antresole i nawet 
do trzech balkonów. Ca-
łość stanowi przemyśla-
ną, prostą, nowoczesną 
i funkcjonalną architek-
turę – podkreśla prezes 
Maleszka. – O kameral-
ności budynków świad-
czy też fakt, że na jednej 
klatce schodowej znajdo-
wać się będzie zaledwie  
9 mieszkań. 

Do dyspozycji lokato-
rów będą dwa place zabaw 
z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach. 

– Przywiązaliśmy bar-
dzo dużą uwagę także do 
detali, bo to wszystko daje 
odpowiedni smaczek, np. 
klatki schodowe są wykła-
dane w granitach. Do wy-
konania balustrad używa-
my wysokiej jakości blach 
nierdzewnych – mówi pre-
zes Maleszka. 

Antresole 
na poddaszu 
Uzupełnieniem po-

wierzchni mieszkaniowej 
są przestronne balkony  
o powierzchni nawet od 12 
do 15 m kw. Ich balustra-
dy są szklane z umieszczo-
nymi na nich kwiatowymi 
motywami. Do niektórych 
mieszkań przypisano po 
dwa, a nawet trzy balkony. 

– Nasze osiedle zaczę-
liśmy tworzyć właśnie od 
mieszkań. Ich powierzch-
nia, usytuowanie poszcze-
gólnych pomieszczeń zde-
terminowało ostateczny 
wygląd budynków – mó-
wi prezes Maleszka. – Na 
uwagę zasługuje na pewno 
fakt, że wiele mieszkań jest 
dwustronnych. Nie chcemy 
niczego narzucać miesz-
kańcom, to oni po wprowa-
dzeniu się do lokali odpo-
wiednio je zagospodarują. 

Przykładowe mieszka-
nie o powierzchni około 60 
metrów kwadratowych zło-
żone jest z pokoju z aneksem 
kuchennym o łącznej po-
wierzchni ponad 20 m kw. 
Dochodzą do tego trzy po-
koje o średniej powierzch-
ni 9 m kw. Całość uzupeł-

nia łazienka, garderoba 
oraz balkon. Natomiast lo-
katorzy, którzy wprowadzą 
się do mieszkań o najwięk-
szej powierzchni wynoszą-
cej około 83 m kw, oprócz 
trzech pokoi, w tym jedne-
go z aneksem kuchennym, 
łazienką oraz balkonem, 
będą mieli dodatkowo do 
dyspozycji na górnej kon-
dygnacji antresolę o po-
wierzchni ponad 20 m kw 
wraz z kolejnym balkonem. 

Do wszystkich miesz-
kań przypisana jest piwni-
ca – o powierzchni ok. 4 m 
kw – w cenie lokalu. 

Osiedle Kwiatowe 
dobrze 
skomunikowane 
Sąsiedztwo licznych te-

renów rekreacyjnych to nie 
jedyny plus lokalizacji Osie-
dla Kwiatowego. Bardzo 
dużą rolę odgrywa dobre 
skomunikowanie. Zmoto-
ryzowani mieszkańcy osie-
dla bez problemów będą 
mogli skorzystać z dwóch 
węzłów budowanej obecnie 
obwodnicy Olsztyna, która 
będzie gotowa także w tym 
roku. Dochodzi do tego nie-
dalekie sąsiedztwo przy-

stanków autobusowych 
dla dwóch linii komuni-
kacji miejskiej nr 121 i 136, 
które dają możliwość do-
jazdu praktycznie do każ-
dego miejsca w Olsztynie. 
Na pewno korzyścią jest 
również podłączenie bu-
dynków do sieci miejskie-
go ogrzewania. W pobliżu 
planowane jest oddanie do 
użytku szkoły podstawo-
wej, w sąsiedztwie znajdu-
je się również przedszkole. 

Bezpośrednio przy osie-
dlu usytuowane jest biuro 
sprzedaży. Już dziś warto 
się spieszyć, ponieważ zo-
stało już niewiele niesprze-
danych mieszkań. 

Inwestor 
to sprawdzona 
i znana firma 
Inwestorem jest znana 

olsztyńska firma Dachland, 
która funkcjonuje na pol-
skim rynku budowlanym 
od 1987 r. Świadczy swoje 
usługi w branży budowlanej 
obejmującej przede wszyst-
kim systemowe pokrycia 
dachowe oraz elewacyjne 
obiektów o bardzo różno-
rodnym przeznaczeniu: 
począwszy od wielkopo-
wierzchniowych budynków 

halowych, a skończywszy 
na klasycznych konstruk-
cjach oraz pokryciach da-
chowych obiektów miesz-
kalnych i użyteczności 
publicznej. 

W pierwszych latach 
swojej działalności firma 
specjalizowała się w wyko-
nywaniu konstrukcji drew-
nianych dachowych wraz 
z pokryciem ceramicznym. 
Zapotrzebowanie rynku 
budowlanego wymusiło 
zmianę prowadzonej po-
lityki. Przez lata działal-
ności pozyskała szerokie 
doświadczenie oraz nie-
zbędną wiedzę w zakresie 
wykonywania wielowar-
stwowych pokryć dacho-
wych na obiektach przemy-
słowych przy zastosowaniu 
różnych rozwiązań syste-
mowych. Zorganizowała 
też profesjonalne zaplecze 
sprzętowe oraz potencjał 
ludzki pozwalające na 
szybką realizację pokryć 
dachowych według usta-
lonych harmonogramów 
na połaciach o powierzch-
ni rzędu 30-40 tys. m kw. 
Zdobyła też odpowiednie 
zaplecze finansowe zapew-
niające stabilne funkcjo-
nowanie świadcząc swoje 
usługi jako „podwykonaw-
ca” na rynku budowlanym 
przy zmiennej oraz bardzo 
często sezonowej koniunk-
turze wynikającej bezpo-
średnio z rodzaju wyko-
nywanych inwestycji. Do 
budowy budynków miesz-
kalnych powołana specjal-
nie została spółka D.Dom. 

– To kolejny etap roz-
woju naszej firmy – mówi 
prezes Maleszka. 

Jako wiodący produ-
cent pokryć dachowych, 
inwestor przywiązuje tak-
że dbałość do wykończenia 
budynków. 

– Całość zostanie zada-
szona dachówkami, które 
będą miały najdłuższy okres 
pisemnej gwarancji – pod-
kreśla prezes Maleszka. 

Osiedle Kwiatowe. 
Tu warto zamieszkać
Osiedle Kwiatowe to jedna z najnowszych realizacji na lokalnym rynku mieszkaniowym. Magnesem jest atrakcyjna lokalizacja i komfortowe lokale.  
– Wyróżniamy się na tle innych takich projektów w Olsztynie – podkreśla inwestor Marek Maleszka, prezes firmy Dachland i D.Dom.

Bliższe informacje o mieszkaniach i warunkach sprzedaży można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 537 737 937 lub pod adresem 
e-mail: mieszkania@kwiatowe.olsztyn.pl. O szczegółach wyglądu poszczególnych mieszkań na Osiedlu Kwiatowym można się przekonać odwiedzając 

stronę internetową: www.kwiatowe.olsztyn.pl. 
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Uściślijmy: czy ma-
zurski jest języ-
kiem, czy gwarą?
Osobiście staram się ta-

kiej debaty unikać, bo rozu-
miem, że są różne opinie na 
ten temat. Używam zazwy-
czaj słowa „mowa”, albo 
„etnolekt”, czyli charakte-
rystyczna mowa danej gru-
py etnicznej. 

Mazury to bardzo 
duży region. Czy 
możemy mówić 
o poszczególnych 
dialektach języka?
Jak najbardziej. Dialek-

tolodzy, którzy badali ten 
teren w latach 50. i wcze-
śniej, jak np. Kazimierz 

Nitsch, uznali podstawowy 
podział na kilka dialektów. 
Najbardziej odrębną wyda-
je się być mowa ostródzka, 
bo jest ona pośrednia mię-
dzy dialektem mazurskim, 
warmińskim a chełmiń-
skim. Wyróżnia się tym, 
że występują w niej mięk-
kie głoski sz, cz, dż, ż, repre-
zentujące zarówno polskie 
twarde sz, cz, dż, ż, jak i zu-
pełnie zmiękczone ś, ć, dź, ź. 
W ostródzkim te dwa rzędy 
spółgłosek zlały się w jed-
ną, pośrednią. 

Pozostałe dialekty są 
do siebie bardziej zbli-
żone. Wyróżnia się mo-
wy zachodniomazurską  
i wschodniomazurską. 
Dawniej, i według mnie 

słusznie, uznawano też wa-
riant środkowomazurski. 
Oczywiście, one między so-
bą się różnią kilkoma cieka-
wymi cechami. Na wscho-
dzie Mazur zmiękczano 
głoskę ch poprzedzającą sa-
mogłoski a, e oraz i. Wyma-
wiano ją jako si np. wyraz 
chata brzmiał siata, orzechy 
jak orzesi, bachy, czyli dzieci 
jak basi. Oprócz tego zmięk-
czało się także końcówki ka, 
albo ga. Wyraz noga wyma-
wialiby nogia, a matka – mat-
kia. W dialekcie środkowo-
mazurskim wymawiało się 
ło i łu zamiast o i u na począt-
ku, np.  Występowa-
ła też samogłoska á, coś po-
między o oraz a. Na środku 

Mazur, czyli w okolicach 
Mrągowa i Giżycka, nieco 
zmiękczone głoski sz, cz, ż, 
dż występowały w miejscu 
ś, ć, ź, dź, np. polskie ściana 
byłoby wymawiane twar-
dziej jak szcziana. Mowa za-
chodniomazurska z okolic 
Nidzicy i Działdowa, skąd  
i ja pochodzę, była najbliż-
sza polskiej, ale miała też 
własne słownictwo. Wzię-
ło się to stąd, że koloni-
ści wywodzili się nie tylko  
z Mazowsza, ale również 
z ziemi chełmińskiej. Wy-
raz łamzać, czyli uporczy-
wie błagać, prosić o coś, 
był właśnie w użyciu w 
okolicach Ostródy czy  
Działdowa. 

Czy ma Pan infor-
macje jak wiele 
osób posługuje się 
tą mową dzisiaj?

Dokładnych danych 
niestety nie ma. Szacuję, że 
obecnie na terenie Polski 
jest to ledwie kilkadziesiąt 
osób. Takich, które mówią 
po mazursku, a nie tylko 
pamiętają konkretne, poje-
dyncze słówka. Na terenie 
Niemiec można doliczyć 
kolejne kilkadziesiąt osób, 
głównie wśród starszych 
Mazurów. Ale co ciekawe 
są też potomkowie Mazu-
rów żyjący na Syberii. Ich 
przodkowie byli kolonista-
mi z końca XIX i początku 

XX wieku, którzy otrzyma-
li od cara ziemię. Obecnie 
tym językiem mówi tam 
kolejne kilkadziesiąt osób. 
Chociaż młodsze pokolenia 
zaczęły się już rusyfikować. 
Myślę, że na całym świecie 
po mazursku mówi ok. 100 
albo 150 osób, nie więcej.

W jaki sposób po-
pularyzuje Pan mo-
wę mazurską?
Na Facebooku założy-

łem fanpage „Mazurskie 
słówko na dziś”, które ma 
ponad 3 tys. subskryben-
tów. Zwiększone zaintere-
sowanie widać u potom-
ków Mazurów, jest to chęć 
przywrócenia mowy w sfe-

Mimo że nie jestem czystym 
Mazurem, to identyfikuję 
się z ich kulturą
Piotr Szatkowski (po mazursku Psioter ôt Sziatków) już od wielu lat popularyzuje mowę mazurską i chroni ją przed zapomnieniem. Obecnie na całym 
świecie jest zaledwie 100-150 osób, które mówią po mazursku. – Wielu ludzi żyje w przekonaniu, że nic się nie da zrobić. A ja uważam, że przynajmniej 
w sferze symbolicznej możemy coś zdziałać – mówi Piotr. W tym celu m.in. przetłumaczył książkę „Mały Książę” („Małi Princ”) na mazurski.

Chciałbym pokazać 
różnorodność 
mazurskiego, to, co 
straciliśmy w wyniku 
brutalnych procesów 
historycznych
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rze symbolicznej i pamięci  
o niej. Oczywiście, nie wszy-
scy śledzący stronę są Ma-
zurami, ale mogą się czegoś 
faktycznie dowiedzieć o ję-
zyku, którym w tym regio-
nie się posługiwano. To też 
rola budująca lokalną toż-
samość i wiedzę. Bardzo 
ważna jest także „Mazurska 
gadka”, którą założył An-
drzej Mrozicki, czyli pre-
zes Związku Mazurskiego. 
Jestem tam jednym z admi-
nistratorów. Obecnie znaj-
duje się tam ok. 800 osób.  
W sporej mierze są to po-
tomkowie Mazurów, ale  
i ludzie napływowi. Ktoś 
napisze słówko, które sobie 
przypomniał i konsultuje je 
z innymi. Przed erą Inter-
netu był to temat tylko dla 
naukowców, a teraz okazu-
je się, że są ludzie, którzy 
chcą o tym porozmawiać, 
bo to jest część ich kultury.

Niedawno, bo w ze-
szłym roku, zajął 
się Pan tłumacze-
niem i wydaniem 
„Małego Księcia” 
(„Małi Princ”) po 
mazursku. Jaki cel 
temu przyświecał?
Książka jest pierwszą 

próbą ustandaryzowania 
tej mowy, pokazania moż-
liwych wzorców. Nie rosz-
czę sobie prawa, że to, co 
piszę, jest jakąś wyrocznią, 
ale chciałbym pokazać róż-
norodność mazurskiego, 
to, co straciliśmy w wyniku 
brutalnych procesów histo-
rycznych. Starałem się użyć 
wielu słów zapomnianych, 
pokazać piękno tej mowy, 
ale chciałem też udowod-
nić, że po mazursku da się 
to zrobić. Nie tylko żarto-
wać czy opowiedzieć o rze-
czach najprostszych, ale 
można też przetłumaczyć 
dzieło literatury światowej 
z głębokim przesłaniem.  
I mazurski sobie z tym  
poradził.

Czy myśli Pan nad 
tłumaczeniem in-
nych książek?
Tak, myślę nad tym, 

który projekt powinienem 
ruszyć w najbliższej przy-
szłości. Jest kilku kandy-
datów. Zastanawiam się 
nad baśniami braci Grimm 
lub Andersena, Opowie-
ścią Wigilijną, która swoje-
go czasu wyszła po śląsku. 
Wydaje się jednak, że więk-
szą potrzebą w tej chwili 
byłoby stworzenie słowni-
ka, podręcznika, elementa-
rza. I chyba to będzie moim 

priorytetem na najbliższy 
rok czy dwa. Jeżeli chcemy 
tę mowę popularyzować, 
to potrzebne są konkretne 
narzędzia. W dzisiejszych 
czasach koniecznością jest, 
aby jak najwięcej materia-
łów znajdowało się w sie-
ci. I tutaj myślę o kursie czy 
małym podręczniku online 
wraz ze słownikiem na co 
najmniej kilka tysięcy haseł 
(docelowo 10 tys.). 

Czy bierze Pan 
udział w innych ini-
cjatywach popu-
laryzujących ję-
zyk mazurski?
Biorę udział w róż-

nych projektach. Od kilku 
lat jestem jurorem w kon-
kursie mowy mazurskiej 
w Kętrzynie, który odby-
wa się co roku. Oprócz te-
go współuczestniczyłem  
w konsultacji tekstów ma-
zurskich do płyty Oli Tur-
kiewicz, która jest pio-
senkarką spod Ostródy 
– inicjatywa nazywa się 
Projekt Arboretum. Oprócz 
tego nagraliśmy dwa cove-
ry piosenek Disneya: jed-
na pochodzi z bajki „Poca-
hontas”, a druga nazywa 
się „Mam tę moc” z „Kra-
iny Lodu”. Dostępne są  
w sieci dla każdego. 

Jednym z najnowszych 
projektów jest wydawanie 
czasopisma „Cech”. Na-
wiązuje do „Cechu” mię-
dzywojennego, którego re-
daktorem był Kurt Obitz, 
dla którego mazurskość by-
ła priorytetem. Starał się 
dbać o prawa gospodar-
cze i kulturowe Mazurów. 
Na łamach „Cechu” doma-
gano się obsadzania stano-

wisk administracji Mazu-
rami, co w tamtych czasach 
było czasami nie do pomy-
ślenia, bo z reguły urzę-
dy piastowali ludzie wy-
kształceni pochodzący  
z głębi Niemiec bądź w peł-
ni zgermanizowani. I to 
też rodziło pewne napięcia  
w społeczeństwie.

Mazurzy nigdy nie 
mieli łatwo. By-
li zepchnięci na 
margines nawet 
na ziemiach, któ-
re zamieszkiwali.
Byli marginalizowani 

przed II wojną światową i 
po niej. Sytuacja w szkol-
nictwie niemieckim była ta-
ka, że po mazursku przesta-
no nauczać w latach 70. XIX 
wieku. Zdarzały się przy-
padki nauczycieli, którzy 
bardzo ostro karali dzie-
ci za mówienie po mazur-
sku. Dziecku, które powie-
działo coś po mazursku, 
nauczyciel wiązał na szyi 
deskę – na której było napi-
sane obraźliwie „Polaczek”. 
To dziecko musiało chodzić 
tak długo z tą deską do mo-
mentu, gdy usłyszało, że 
inny uczeń użył mowy ma-
zurskiej. Wtedy deska tra-
fiała do niego. I na koniec 
dnia ten, który miał de-
skę, dostawał lanie. Podob-
ne praktyki stosowano np.  
w Walii czy Irlandii, żeby 
wykorzenić tamtejsze języ-
ki na rzecz angielskiego. 

Po wojnie było bardzo 
duże niezrozumienie do te-
go, co ludność mazurska 
przeszła. Z opowieści star-
szych Mazurów słyszę, że 
w dzieciństwie inne dzieci, 
głównie pochodzące z Pol-

ski Centralnej ich wyzywa-
ły czy rzucały kamieniami. 
Nauczyciele przymykali na 
to oko. Jeden mój dobry zna-
jomy, z młodszego poko-
lenia, który był dzieckiem 
w latach 70. i 80., regular-
nie dostawał manto od ko-
legów, którzy krzyczeli za 
nim „Szwabie”. Między in-
nymi w tym trzeba upatry-
wać dlaczego Mazurzy są 
bardzo zachowawczy. Na-
wet w naszych działaniach 
dotyczących popularyzo-
wania mowy, wielu z nich 
musiało się odblokować, bo 
kiedyś za to dostawali lanie. 
Niektórzy dobrze rozumie-
li po mazursku, ale sami nie 
mogli nic powiedzieć. 

Czy Mazurzy, z któ-
rymi miał Pan oka-
zję się spotkać, 
pielęgnują wła-
sne dziedzictwo?
Różnie z tym bywa. Jest 

wielu Mazurów, którzy ma-
ją bardzo głęboki sentyment 
do swojej kultury i mowy  
i zależy im, żeby to pielę-
gnować. I to trochę się kłóci 
z narracją, że Mazurów już 
nie ma. Te elementy są ży-
we w pamięci wielu osób. 
Społeczność mazurska jest 
bardzo rozproszona. Wie-
lu ludzi żyje w przekona-
niu, że nic się nie da zrobić. 
A ja uważam, że przynaj-
mniej w sferze symbolicz-
nej możemy coś zdziałać. 
Mamy XXI wiek, doskonałe 
narzędzia – Internet, dzięki 
któremu możemy się mię-
dzy sobą komunikować 
czy publikować wiele rze-
czy, w tym książki, czaso-
pisma czy muzykę. Dużo 
zależy od tego czy się wie-
rzy we własne możliwości, 
bo one w dzisiejszych cza-
sach są duże.

Jaki jest od-
biór społeczny 
Pana działań?
Różny. Wiele osób pod-

chodzi do tego z zacieka-
wieniem. Słyszę wiele po-
zytywnych słów. Chociażby  
w przypadku „Cechu” nie 
mieliśmy pieniędzy na wy-
danie gazety, dlatego zro-
biliśmy zbiórkę. Znalazły 
się osoby, które dobrowol-
nie nam przesyłały nawet po 
kilkaset zł. Zdarzały się też 
przypadki ludzi, którym się 
to nie podoba. Jedna osoba z 
Niemiec powiedziała, że chcę 
polonizować Mazurów. Z ko-
lei Polak zarzucił mi, że pró-
buję Mazurów odrywać od 
Polski. Ale to są naprawdę 
marginalne przypadki – lu-
dzi, którzy traktują to zero-je-
dynkowo, nierozumiejących 
mazurskiej specyfiki, tożsa-
mości mieszanej niemiecko-
-mazursko-polskiej.

Cały wywiad jest 
dostępny na stro-

nie Zycieolsztyna.pl

Cezary kapłon

Cezary Kapłon

Krótki słowniczek polsko-mazurski:
Cześć – Zitáj/Mojn
Urodziłem się na Mazurach – Já ûrodżiuł szie na Mazurach/w Mazurski
Chodźmy do teatru – Pódżwa do téatru
Kocham Cię – Najrże Czie/Niłuje Czie
Lubię czytać – Lubzie cÿtacz
Wszystkiego najlepszego – Wsziégo/Wsÿstkiégo/Wsÿtkiégo nálepségo
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Pewne jest, że przekleń-
stwem obecnego społeczeń-
stwa jest nadmiar wytwa-
rzanych śmieci. Najlepiej 
by było, gdyby człowiek 
prawie nie produkował od-
padów. W krajach rozwi-
niętych dopracowano się 
już młynków zainstalowa-
nych w zlewach i praktycz-
nie nie ma odpadów ko-
munalnych: typu obierki, 
resztki warzyw czy owo-
ców. Wszystko utylizowa-
ne jest w oczyszczalniach 
ścieków. Tam obowiązu-
ją wysokie kaucje na butel-
ki pet, szklane opakowania 
itp. To dopinguje społe-
czeństwo do sprzedawania 
ich w punktach skupu ist-
niejących prawie w każdym 
dużym sklepie i nie trzeba 
żadnego dowodu zakupu. 
A u nas zapełnia się nimi 
śmietniki, specjalne kosze 
no i oczywiście rowy i la-
sy. W zachodnich krajach 
w śmieciach nie ma prawie 
surowców wtórnych, my 
w nich toniemy. Nie wiem 
dlaczego, ale u nas robi się 
wszystko w tym kierunku, 
aby śmieci było jak najwię-
cej. Ostatnio dowiedziałem 
się, że w Olsztynie szyku-
je się podwyżka opłat za 
odbiór śmieci. Nikomu nie 
opłaca się nie produkować 
odpadów, bo nie ma zni-
żek. Wszyscy traktowa-
ni są równo czy wyrzucają 
do pojemników, czy do la-
su wywożą. Kiedy wreszcie 
będziemy mogli nasze od-
pady nadające się do recy-
klingu sprzedawać, tak jak 
kiedyś było. Butelki, szma-
ty, papier, złom można było 
zamienić na złotówki, a te 

pokrywały częściowo opła-
ty za wywóz nieczystości. 
Teraz takiej możliwości nie 
ma. Oczywiście najłatwiej 
podnieść opłaty za wywóz 
śmieci, aby samorządy nie 
dokładały do interesu. Lu-
dzie nie będą mniej produ-
kować odpadów, bo i tak 
płacą i to bardzo dużo np. w 
Olsztynie za segregowane 
śmieci około 18 złotych od 
osoby. W tym roku wszyst-
ko drożeje, to w przyszłym 
zapłacimy jeszcze więcej. 
Człowiek jest przekorny. 
Jak wysokie opłaty to moż-
na produkować tyle, że aż 
śmieciami zasy-
piemy całe miasto. 
Gdyby był pro-
gram dający moż-
liwości obniżać 
opłaty, to natych-
miast ilość odpa-
dów się zmniejszy.

Inny absurd. 
Kupujemy pi-
wo z kaucją za 
butelkę. Wraca-
my po jakimś cza-
sie, kiedy już pa-
ragonu nie mamy,  
a tam niespo-
dzianka! Butelka 
tylko na wymia-
nę i nie ma argu-
mentów. Sklep nie 
przyjmie bez para-
gonu i to nawet w 
zaprzyjaźnionym 
dyskoncie mnie to 
spotkało, bo tak 
zarządziło kierow-
nictwo. Więc mo-
gę je wrzucić tyl-
ko do pojemnika. 
A gdzie kasa? Do 
czego to prowa-
dzi? Nie ma możli-

wości dogonienia Zachodu. 
Cofamy się. Jeżeli produ-
cenci będą karani za nie-
przyjmowanie butelek nie 
tylko od piwa, to na pew-
no powstaną punkty skupu  
i tam szkło i plastik będą ku-
powane. Pewny jestem, An-
drzeju, że śmieci w naszych 
domach będzie o 50 proc. 
mniej, a jak na surowcach 
wtórnych będzie można za-
rabiać to i opłaty za wywóz 
nie będą takie straszne. 

Jacek Panas

Bardzo znane słowo 
„recykling” chyba jeszcze 
nie do końca zadomowiło 
się w naszej świadomości.  

Nie wiem, Jacku, czy 
wiesz, ale wszelkiego ro-
dzaju materiały i produk-
ty, które nadają się do po-
nownego wykorzystania, 
oznaczone są specjalnym 
kodem. A recykling, to nie 
tylko powtórne przetwo-
rzenie odpadów, ale także 
ochrona środowiska i ogra-
niczenie zużycia surow-
ców naturalnych. Bardzo to 

wszystko mądre, ale raczej 
tylko w teorii.

Ze swoich młodych, 
szkolnych lat pamiętam 
takie akcje w szkole, jak 
zbieranie makulatury. Or-
ganizowano konkursy, ry-
walizacje pomiędzy po-
szczególnymi klasami, 
które trwały przez cały rok 
szkolny. Były też chyba ja-
kieś nagrody indywidu-
alne. Komu to przeszka-
dza, żeby to kontynuować? 
Może cena makulatury jest 
zbyt niska? Ale bardziej tu 
chodzi o wyrobienie nawy-
ku niż o zysk. W wielu miej-
scach (przedszkolach, szko-
łach, sklepach itd.) zbiera 
się natomiast plastikowe 
nakrętki, które można wy-
mienić na sprzęt rehabili-
tacyjny. Świetny pomysł 
łączący ekologię z działal-
nością charytatywną. Czy-
li, Jacku, jak się chce, to  
można.

W czasach naszego 
dzieciństwa i młodości 
większość opakowań by-
ła z papieru. Powoli zaczął 
je zastępować plastik. Pa-
miętasz oranżadę i manda-
rynkę, a nawet zwykłą wo-
dę sodową? Buteleczki a nie 
pety. Pierwsze coca-cole też 
były w szklanych opakowa-
niach. To o czym piszesz, 
Jacku, mamy na własne ży-
czenie. Praktycznie chyba 
tylko alkohol, piwo i prze-
twory oparły się plastiko-
wej cywilizacji. 

Kontynuując wspo-
mnienia, chcę Ci przypo-
mnieć, że w każdym więk-
szym sklepie było specjalne 

okienko lub stanowisko zaj-
mujące się skupem bute-
lek. Większość sklepów by-
ła pod jednym szyldem. 
Głównie „Społem”. Teraz 
w dobie sklepów prywat-
nych i dużych marketów 
mamy do czynienia ze zróż-
nicowanym asortymentem. 
Więc dany sklep nie może 
przyjąć od Ciebie szklanych 
opakowań po towarze, któ-
rego nie sprzedaje, bo do-
stawca tego nie przyjmie. 
Masz odpowiedź na swoje 
pytanie. 

Co tu mówić o zbieraniu 
surowców wtórnych, skoro 
tak naprawdę wiele osób 
nie segreguje śmieci. Widać 
to na większości olsztyń-
skich osiedli. Celowo nie pi-
szę, że na każdym, aby za-
chować chociaż odrobinę 
optymizmu w tym tema-
cie. Jedynymi prawdziwy-
mi przedstawicielami recy-
klingu, nie tylko w naszym 
mieście, są zbieracze złomu 
i puszek po piwie. Trudno 
jednak wymagać, aby każ-
dy z kilkoma pustymi pusz-
kami biegał do punktu sku-
pu złomu.

Dlatego w niektórych 
krajach wprowadzono spe-
cjalne automaty, do któ-
rych wrzuca się puste opa-
kowania (plastik, puszki po 
piwie) i otrzymuje się za to 
kilka centów lub butelkę 
wody mineralnej (latem). 
Pomysł świetny, ale u nas 
jeszcze pewnie długo bę-
dzie w sferze marzeń.

Andrzej 
Zb. Brzozowski 

Absurdy życia Dobrodziejstwa 
cywilizacjiNieraz już poruszałem temat odpadów komunalnych i dlatego miałem 

obiekcje napisać o tym ponownie czy nie. Powstrzymywałem się, bo nie 
chciałem się narażać na drwiny ze strony mojego kolegi Andrzeja, ale nie 
mogłem, nie wytrzymałem przed wytknięciem absurdów, które na okrągło 
zatruwają nam życie.

Przepraszam, Jacku, za uszczypliwość, ale nie odkrywasz niczego nowego. 
Śmieci, odpady komunalne, obojętnie jak je nazwiemy, były, są i będą.  
Z biegiem lat zmienia się tylko ich ilość i asortyment. Oczywiście lepiej je 
przetwarzać, utylizować niż bezmyślnie wyrzucać. 
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Głównym celem Nie-
publicznego Terapeutycz-
nego Punktu Przedszkol-
nego Fundacji Błękitne 
Okna jest stworzenie przy-
jaznego miejsca dającego 
możliwość połączenia za-
jęć terapeutycznych i edu-
kacji przedszkolnej z wy-
korzystaniem najlepszych 
i sprawdzonych metod. 

– Zapewniamy indywi-
dualne podejście do każde-
go dziecka. Dotyczy to do-
boru metod i treści. zajęcia 
edukacyjno-terapeutyczne 
w małych grupach prowa-
dzone są przez wykwalifi-
kowaną kadrę nauczyciel-
ską i terapeutyczną – mówi 
Iwona Pałżewicz, specjali-
sta oligofrenopedagog, dy-
rektor placówki. 

„Elektroniczne 
ucho” wyciąga 
pomocną dłoń
Placówka stale się roz-

wija. Właśnie została wy-
posażona w jeden z najno-
wocześniejszych sprzętów 
terapeutycznych. 

– Ten sprzęt to tzw. 
„elektroniczne ucho” 
opracowane przez Alfre-
da Tomatisa, lidera tera-
pii dźwiękowej. Filtruje 
ono dźwięki, jak też włą-
cza je i wyłącza. Istotnym 
elementem „ucha” Toma-
tisa są specjalne słuchaw-
ki z przewodnictwem 
powietrzno-kostnym. 
Przekazują one dźwię-
ki bezpośrednio do kości  
i kończyn, łącząc w ten spo-
sób głowę z ciałem. Filtro-
wana muzyka lub głos są 
łagodnie podawane dzie-
ciom za pośrednictwem 
tych słuchawek i wibrato-
rów – mówi Iwona Pałże-
wicz, która zanim wyposa-
żyła swoją placówkę w ten 
nowoczesny sprzęt, prze-
szła specjalistyczne szko-
lenie z jego obsługi. 

Osoby autystyczne są 
często nadwrażliwe na 
dźwięki. W reakcji na nie-
które dźwięki zatykają 
uszy, krzyczą, denerwu-

ją się, nie są w stanie wejść 
do głośnych pomieszczeń. 
Często nie tolerują gło-
su niektórych osób. Nie-
chętnie uczestniczą w im-
prezach masowych. Jest to 
związane z brakiem umie-
jętności selekcji.

– Dlatego zmniejszenie 
nadwrażliwości i regulacja 
integracji sensorycznej są 
bardzo ważne dla ponow-
nego włączenia osoby au-
tystycznej do środowiska  
– wyjaśnia dyrektor placówki. 

Same korzyści 
po terapii
Po Treningu Uwa-

gi Słuchowej, z wykorzy-
staniem „elektronicznego 
ucha” Tomatisa, zmniejsza 
się wrażliwość na bodźce, 
dzieci radzą sobie lepiej. 

– Przestają zakrywać 
uszy, oczy, łatwiej i szybciej 
wychodzą ze złości, polep-
sza się kontakt wzrokowy 
i precyzyjne funkcje moto-
ryczne, zaczynają być bar-
dziej elastyczne i zachowują 
się spokojniej, gdy wydarzy 
się coś nowego. Poprawia 
się sen oraz apetyt. Potrafią 
dłużej być skoncentrowa-
ne, stają się bardziej towa-
rzyskie, domagają się uwa-
gi, częściej włączają się do 

zabaw, stymulują rozwój 
mowy – podkreśla dyrektor 
placówki. 

Zaczynają to dostrze-
gać sami rodzice. Ich zda-
niem dzieci, które skorzy-
stały z terapii metodą prof. 
Tomatisa, stały się bardziej 
obecne i świadome otocze-
nia, poprawiło to ich kon-
takt z innymi ludźmi. 

– Dzieci z nadwrażli-
wością na dźwięki, świa-
tło, zapach, smak i dotyk 
stają się mniej wrażliwe na 
te bodźce. Zaczynają oka-
zywać serdecznie uczu-
cia wobec rodziny, jak 
też zwierząt domowych  
– twierdzi dyrektor Niepu-

blicznego Terapeutyczne-
go Punktu Przedszkolne-
go Fundacji Błękitne Okna. 

Metoda prof. Toma-
tisa pomaga w nauce 
języków obcych 

Trening słuchowy pole-
ga na słuchaniu dźwięków 
poprzez urządzenie zwane 
„elektronicznym uchem”. 
Jest to idealny model ludz-
kiego ucha, który pozwa-
la „wyćwiczyć” ucho pa-
cjenta w taki sposób, aby 
mogło prawidłowo pra-
cować. Ćwiczenia stymu-
lują centralny system ner-
wowy, a szczególnie korę 
mózgową odpowiedzialną 
za procesy myślenia. Sty-
mulacja ucha odbywa się 
poprzez dźwięki o okre-
ślonej, wysokiej częstotli-
wości. Wszystkie dźwięki 
są odpowiednio filtrowa-
ne w zależności od indy-
widualnych wymogów  
i potrzeb. Mogą one za-
równo stymulować funk-
cje organizmu, jak i po-
móc w relaksacji osobie 
słuchającej. W metodzie 
prof. Tomatisa wykorzy-
stana została muzyka po-
ważna m.in. kompono-
wana przez Mozarta oraz 
chorały gregoriańskie,  
a także dźwięki mowy 
ludzkiej. Badania prof. To-
matisa zostały uznane i po-
twierdzone przez Paryską 
Akademię Medyczną oraz 
Francuską Akademię Na-
uk w 1957 roku.

Metoda ta ma nie tyl-
ko zastosowanie w terapii 
dzieci z autyzmem. 

– Jej zastosowanie 
jest bardzo uniwersalne 
– twierdzi dyrektor Pał-
żewicz. – Z sukcesem 
wykorzystywana jest po-
wszechnie w szkołach ję-
zyków obcych przekła-
dając się na ich szybszą 

przyswajalność. Dotyczy 
to zarówno nauki, m.in. 
języka angielskiego, fran-
cuskiego, flamandzkiego,  
a nawet chińskiego. Meto-
da ta stosowana jest rów-
nież dla osób cierpiących 
na wypalenie zawodo-
we czy depresję, epilep-
sję, zespół Downa, pora-
żenie mózgowe, dysleksję, 
dyskalkulię. Takie osoby 
również mogą skorzystać  
z oferty naszej placówki. 

Korzyścią metody prof. 
Tomatisa na pewno jest 
stymulacja rozwoju pschy-
cho-motorycznego i roz-
wój emocjonalny. 

Terapeuta znany 
na całym świecie
Profesor Alfred Tomatis 

(1920-2001), francuski otola-
ryngolog, neurolog, fonia-
tra. Dokonał wielu badań 
i obserwacji, które dopro-
wadziły do powstania tzw. 
metody Tomatisa. Stwo-
rzył Metodę Tomatisa oraz 
technologię – elektronicz-
ne ucho – stosowaną obec-
nie w ponad 200 ośrodkach 
na całym świecie. Za swo-
je osiągnięcia został hono-
rowym Rycerzem Zdro-
wia Publicznego Francji  
w 1951 roku. Nagrodzono 
go również złotym meda-
lem za badania naukowe. 
Napisał czternaście książek 
oraz wiele artykułów. Przez 
wiele lat Tomatis leczył lu-
dzi, w tym sławne gwiazdy, 
takie jak Gérard Depardieu, 
Maria Callas oraz Romy 
Schneider i Sting. 

 

Przedszkole terapeutyczne  
z „elektronicznym uchem” czyni cuda
Doświadczona kadra, indywidualne terapie i małe grupy – w tak profesjonalnych warunkach prowadzone są zajęcia w bezpłatnej niepublicznej placów-
ce terapeutycznej dla dzieci z autyzmem przy ul. Diamentowej 11A w Olsztynie. Na dodatek została wyposażona w jeden z najnowocześniejszych sprzę-
tów terapeutycznych.

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny powstał w 2015 roku. 
Zlokalizowany jest w zacisznym miejscu Olsztyna przy ul. Diamentowej 11A. 
Na jego potrzeby zaadoptowany został ogromny dom jednorodzinny z dużym ogrodem.
– Dzieciom, którymi się opiekujemy, stwarzamy domową atmosferę – mówi dyrektor Pałżewicz.
Zainteresowani ofertą przedszkola terapeutycznego powinni kontaktować się dzwoniąc do 
placówki pod numer telefonu 89-526-51-79 lub bezpośrednio do Iwony Pałżewicz 
pod numer telefonu 512-205-735. 

Dzieci z nadwrażliwością na dźwięki, światło, zapach, smak i dotyk 
stają się mniej wrażliwe na te bodźce

Po terapii dzieci radzą sobie lepiej, słysząc dźwięki przestają zakrywać uszy i oczy, są spokojniejsze
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D o w c i p y  n a  k a ż d ą  o k a z j ę

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

Komentuje Zbigniew Piszczako

Po kilkumiesięcznej 
znajomości dziew-
czyna pyta swoje-

go wybranka:
– Znamy się już tak dłu-

go. Czy nie powinie-
neś przedstawić mnie 

swojej rodzinie?
– Jak sobie życzysz. 
Ale w tym tygodniu 

jest to niemożliwe. Żo-
na z dziećmi wyje-
chała do teściów.

Rosyjski pogranicz-
nik do kierowcy wjeż-

dżającego na te-
rytorium Rosji:

– Masz broń, materia-
ły wybuchowe, nar-

kotyki, alkohol?

– Nie.
– No to ciężko wam 

będzie, ale to już 
nie moja sprawa...

Zima. Nad przeręblą 
siedzi dwóch wędka-

rzy. W pewnej chwili je-
den z nich przykłada rę-

kę do policzka. Drugi 
patrzy zdziwiony i pyta: 

– Co ci jest? 
Ząb cię boli? 

– Nie, rozmra-
żam robaki.

Rozmawia-
ją dwaj koledzy: 
– Moja żona jeź-
dzi jak piorun. 

–Tak szybko? 
– Nie, tak często wa-

li w drzewa.

Rozmowa kwa-
lifikacyjna:

– Napisała pani w CV, 
że jest pani odpowie-
dzialna, proszę to ja-

koś szerzej uzasadnić...
– Poprzedni szef cią-
gle mi to powtarzał, 

jak zdarzyło się coś złe-
go. Zawsze mówił, to 
pani jest za to wszyst-
ko odpowiedzialna.

AZB

BARAN 21.03-20.04
Całą energię kierujesz 

na polepszenie warunków 
finansowych. Działaj dy-
plomatycznie. Twoje kroki 
dużo mogą zmienić, szcze-
gólnie w relacjach pracow-
nik-pracodawca. Podej-
mujesz decyzje ważne dla 
Twojej przyszłości. 

BYK 21.04-20.05
Musisz zrozumieć, że są 

sytuacje, w których nie je-
steś obiektywny. Jeśli nie 
potrafisz sam sobie z czymś 
poradzić, porozmawiaj  
o tym z kimś bezstronnym. 
Pamiętaj jednak zawsze  
o poleceniach przełożonych. 

BLIŹNIĘTA 21.05-21.06
Możesz bez obaw 

wyjść na spotkanie nowym 
dniom. Nie czai się żadne 
niebezpieczeństwo. Czerp 
ze wszystkiego radość  
i rozkoszuj się wszelkimi 
przejawami życia. To do-
skonały czas na spotkania 
towarzyskie z przyjaciółmi  
i znajomymi. 

RAK 22.06-22.07 
Spodziewaj się znaczą-

cych sukcesów zawodo-
wych i finansowych. Przy-
niosą one zadowolenie 
Tobie i Twoim współpra-
cownikom lub wspólni-
kom. Sprawy towarzyskie 
będą teraz dla Ciebie dru-
gorzędne. Coś za coś. 

LEW 23.07-23.08
Wyciągnij wnioski  

z dotychczasowego sposo-
bu postępowania. Najwyż-
szy czas zmienić strategię. 
Nie uciekaj przed nowymi 
zadaniami. Nie dopuść do 
powstania zaległości. Uwa-
żaj na to, z kim rozmawiasz. 
Trochę czujności.

PANNA 24.08-23.09
Nie powinieneś oba-

wiać się teraz żadnych ry-
zykownych przedsięwzięć 
finansowych. Wszystko, 
na co się zdecydujesz, za-
kończy się dla Ciebie po-
wodzeniem i bardzo szyb-
ko przyniesie Ci wymierne  
korzyści. 

WAGA 24.09-23.10
W pracy będą Ci po-

trzebne umiejętności dy-
plomatycznego działania. 
Wykorzystaj swoją zdol-
ność szybkiego adopto-
wania się do nowych wa-
runków. Zaczekaj jednak z 
ważnymi decyzjami mają-
cymi wpływ na finanse. 

SKORPION 24.10-22.11
Przestań wydawać pie-

niądze na głupstwa. Za-
uważysz wtedy wyjątko-
we korzyści wynikające  
z oszczędzania. Okaże się, 
że Twoje fundusze pozwa-
lają Ci na wykonanie lub za-
kup czegoś, na co wcześniej 
nie było Cię stać. 

STRZELEC 23.11-21.12
Trudno Ci będzie po-

godzić się z czyjąś domi-
nacją. Chyba powinieneś 
wreszcie komuś wyjaśnić, 
że koleżeństwo nie polega 
wyłącznie na wyręczaniu  
w obowiązkach. Przedstaw 
sprawę jasno i nie daj sobie 
wejść na głowę. 

KOZIOROŻEC 22.12-20.01
Na horyzoncie Twoich 

spraw pojawi się ktoś, kto 
był przyczyną niemałego 
zamieszania. Zastanów się 
poważnie czy warto ryzy-
kować taki rodzaj kontak-
tu, który prędzej czy póź-
niej może skończyć się dla 
Ciebie bólem głowy. 

WODNIK 21.01-19.02
Chociaż sojusznicy za-

wiedli pokładane w nich 
nadzieje i Cię odstąpili, Ty 
nie poddawaj się rozgory-
czeniu. Smak porażki nie 
jest wprawdzie słodki, ale 
pamiętaj, że… koniec wień-
czy dzieło. A to dopiero 
przed Tobą. 

RYBY 20.02-20.03
Twoja kariera zawodo-

wa nabierze tempa. Uda 
Ci się zrealizować wszel-
kie ważne sprawy. Nie po-
winieneś jednak w naj-
bliższym czasie pożyczać 
nikomu pieniędzy. Wy-
strzegaj się wszelkich tzw. 
złotych interesów. 
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Tak się zaczynał ma-
il, który znalazłem w swo-
jej elektronicznej poczcie. 
Byłem mu niezmiernie 
wdzięczny. Ulżył mi w mo-
jej pracy, a to prawda, za-
jęć w domu mam pod do-
statkiem. Oto co napisał do 
mnie Jacek Panas, nasz re-
dakcyjny kolega a także mi-
łośnik starego Olsztyna.

Ostatnio pisałem, że 
jak byłem młodym czło-
wiekiem, jeździłem na nar-
tach po kortowskim lesie 
i często zapuszczałem się 
na narciarską górkę mię-
dzy Kortowem a Zakładem 
Rolnym Stary Dwór. Po-
tem droga powrotna do do-
mu wiodła brzegiem małe-
go jeziorka, które nazywa 
się Starodworskie, albo jak 
kto woli Stary Dwór, mię-
dzy zabudowaniami in-
wentarskimi do lasu i stam-
tąd koło przystani rybackiej 
nad jeziorem Kortowskim, 
gdzie w latach 60. ubiegłe-
go wieku kręcono jeden  
z odcinków „Stawki więk-
szej niż życie”. Omijało się 
w ten sposób ujście rzeczki 
Kortówki i małą deltę nie-
zamarzającego strumienia 
Starodworskiego, bo tam 
był słaby lód. Nawet w naj-
większe mrozy unikało się 
tej okolicy, bo od 1956 ro-
ku w tym miejscu ucho-
dził do rzeczki podwodny 
rurociąg oczyszczający je-
zioro od dna. Ten nowator-
ski, na tamte czasy, wyna-
lazek uratował Kortowskie 
od całkowitej eutrofiza-
cji. Teraz jest to akwen o II  
i III stopniu czystości wody,  
a podwodny lewar dalej 
pracuje bez zarzutu.

Przypomniałem so-
bie, że jako student miałem 
praktykę właśnie na Sta-
rym Dworze na fermie trzo-
dy. To był rok 1968 i w paź-
dzierniku był taki mróz, że 

jezioro Kortowskie zamar-
zło na 20-30 cm i jeździłem 
po nim na łyżwach. Na są-
siednie małe jeziorko Staro-
dworskie nikt nie wchodził. 
Jego powierzchnia to tylko 
6-8 hektarów. Mówiono, że 
na dnie żyją topielce, które 
wciągają kąpiących się, al-
bo chodzących po lodzie. 
Prawda była inna. Od 1967 
roku prowadzono w jezio-
rze natlenianie przy po-
mocy sprężarek i dlatego 
lód był słaby, a woda latem  
bulgotała. 

Według badań arche-
ologicznych i danych hi-
storycznych w latach przed 
1200 rokiem na jeziorze, al-
bo w jego miejscu istnia-
ła staropruska osada lub 
nawet obronne grodzisko. 
Nie znaleziono jednoznacz-
nej odpowiedzi. Na dnie 
można do dzisiaj zobaczyć 
resztki drewnianej palisa-
dy i fundamentów domów. 
Prawdopodobnie nazywa-
ła się ona Althof, tak mówią 
historyczne źródła. Potem, 
gdy wszystko pochłonę-
ła woda, na brzegu jezio-
ra założono prawdopodob-
nie około roku 1390 majątek 

ziemski Nujmengrut, który 
należał do podkomorzego 
Gerka. Była to duża posia-
dłość, liczyła około 200 hek-
tarów i rozciągała się wokół 
jezior Kortowskiego i Staro-
dworskiego. Gdy Krzyżacy 
wycofali się z tych terenów, 
a ziemię przyznano kapitu-
le warmińskiej, z majątku 
powstał kościelny folwark  
z małą osadą, w której 
mieszkali robotnicy rolni. 
Od 1656 roku do folwar-
ku należało ponad 500 hek-
tarów. Althof zawsze był 
żywnościowym zapleczem 
Olsztyna. Od 1886 roku, kie-
dy w Kortowie wybudowa-
no szpital, w folwarku pro-
dukowano żywność pod 

potrzeby tej placówki. Zało-
żono sad, a do płodozmia-
nu wprowadzono uprawę 
warzyw. W celu lepszego 
zarządzania, folwark został 
przyłączony do miejskiego 
majątku rolnego w Pozor-
tach i tak było do 1945 ro-
ku. Po wojnie z chwilą po-
wołania w 1950 roku WSR, 
a obecnie UWM, Pozorty 
stały się Rolniczym Zakła-
dem Doświadczalnym. Na 
Starym Dworze  wykorzy-
stując stare zabudowania  
i dobudowując nowe obiek-
ty utworzono  hodowlane 
fermy doświadczalne. Pro-
wadzono doświadczenie  
z zakresu hodowli i żywie-
nia bydła, trzody chlewnej  

i owiec. Później wybudo-
wano budynki pod po-
trzeby Katedry Drobiu. Tu 
również praktyczne umie-
jętności przy pracach ze 
zwierzakami nabywali stu-
denci. Pamiętam, że wzdłuż 
jeziorka Starodworskiego 
od strony zachodniej usy-
tuowane były drewniane 
szałasy, w których prowa-
dzono zimny wychów trzo-
dy. Świniaki, od urodzenia, 
bez względu na porę roku 
przebywały w tych dom-
kach z wybiegiem. Z tego 
co wiem zwierzętom takie 
warunki znakomicie odpo-
wiadały. Były zdrowe. In-
ne korzyści to takie, że uzy-
skane mięsko, było bardzo 
smaczne. 

Z budynków mieszkal-
nych pamiętam tylko dom 
(w tamtych latach wydawa-
ło mi się, że to był dworek), 
gdzie mieściło się biuro,  
a na piętrze było miesz-
kanie kierownika oraz je-
den czworak. Pod koniec 
lat sześćdziesiątych zaczę-
to budować pod lasem i ko-
ło jeziorka małe jednopię-
trowe domki, a tę nowo 
powstałą dzielnicę nazwa-
no Słoneczny Stok. Pierw-

sza ulica nazywała się Sło-
neczna. Teraz ulic jest osiem 
i wszystkie nazwy związane 
są z astronomią. W tamtych 
czasach panowała „uraw-
niłowka”, czyli wszyst-
kie domki miały mieć taki 
sam wygląd, powierzchnię 
i standard. Inaczej nie było 
odbioru. Domki stawiane na 
stoku miały duże pomiesz-
czenia piwniczne, ale tak 
zrobione, że mogły być po-
kojami. Do odbioru nie mia-
ły okien. Gdy nadzór wy-
chodził, montowano okna  
i powstawała okazała willa.

Aktualnie Słoneczny 
Stok i Stary Dwór wchło-
nięte zostały przez rozbu-
dowujący się UWM. Je-
ziorko ze wszystkich stron 
otoczyły domki jednoro-
dzinne i akademiki a obszar 
dawnego majątku to nowo-
czesny hodowlany poligon 
doświadczalny. Jest nawet 
stadnina koni z ujeżdżalnią 
i pasieka pszczół. Nad tym 
dawnym cichym folwar-
kiem góruje komin miej-
skiej ciepłowni i co ciekawe 
powietrze w lesie i między 
domkami jest czyste.

Pozdrawiam 
Jacek Panas   

Jak Pawełek historie Olsztyna 
poznaje
Pawełku, wiem, że masz bardzo dużo zajęć domowych oraz obowiązków redakcyjnych, więc postanowiłem, że bez przynaglania z twojej strony, napiszę 
kilka słów już nie o sypialni, a dzielnicy Olsztyna. Także masz spokój. Nie usłyszysz też moich narzekań w stylu: Oj, Pawełku, ty mnie zamęczysz! Materiał 
przygotowałem i zechciej uprzejmie zerknąć na niego swoim redaktorskim okiem.

Słoneczny Stok i Stary Dwór wchłonięte zostały przez rozbudowujący się UWM

Pod koniec lat 60. powstało osiedle domków jednorodzinnych 
Słoneczny Stok
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Zespół jelita drażli-
wego to jedna z najczęst-
szych chorób przewodu 
pokarmowego, czyli ta-
ka, która nie jest związa-
na z nieprawidłową bu-
dową jelit. Charakteryzuje 
się na zmianę biegunkami 
i zaparciami trwającymi co 
najmniej trzy miesiące, bó-
lami brzucha oraz wzdę-
ciami. Czynnikami, które 
mogą wpłynąć na rozwój 
choroby, są m.in. operacje 
w obrębie przewodu po-
karmowego czy stosowa-
nie antybiotyków zaburza-
jących florę bakteryjną jelit. 
Schorzenie to jest trudne 
do wyleczenia, ale nie jest 
nieuleczalne. Z dobrym 
skutkiem możemy się go 
pozbyć stosując terapię na-

turalną w postaci zabie-
gów akupunktury. Działa 
ona w kierunku usunięcia 
przyczyn choroby, czyli le-
czymy m.in. nerwice, redu-
kujemy stres i tym samym 
przywracamy prawidłową 
pracę układu pokarmowe-
go. Serdecznie zaprasza-
my osoby, które zmagają 
się z tego typu problemem 
na bezpłatne konsulta-
cje oraz serię zabiegów  
akupunktury! 

AcuMedis 
Akupunktura

Olsztyn,
al. Sybiraków 14/3

 tel. 89 534 61 10
www.acumedis.com

Akupunktura, 
czyli kłucie na 
zdrowie!

Niezadłużeni 
śpią spokojnie

Kilka miesięcy temu weszły w życie nowe przepi-
sy dotyczące przedawnienia długów. Obecnie zadłuże-
nie zostaje uznane za przedawnione po sześciu latach od 
niezapłacenia zobowiązania, a dla roszczeń o świadcze-
nia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej już po trzech latach. Jedno-
cześnie warto podkreślić, że długi przedawnione prze-
kształcają się w tzw. zobowiązanie naturalne. W prakty-
ce oznacza to, że taki dług istnieje nadal. Wierzyciel, a co 
za tym idzie także działająca w jego imieniu firma windy-
kacyjna, ma prawo oczekiwać spłaty zadłużenia i zwra-
cać się do dłużnika o zwrot pieniędzy. W dodatku kon-
sekwencją niespłaconego, przedawnionego długu może 
być umieszczenie takiej informacji w bazach Biur Infor-
macji Gospodarczej. 

Obecnie, po zmianach przepisów prawnych udo-
wodnienie, że dług nie jest przedawniony, leży po 
stronie wierzyciela lub reprezentującej go firmy win-
dykacyjnej. Inaczej mówiąc trzeba posiadać jedno-
znaczne na to dokumenty. Jeżeli wierzyciel nie posiada 

odpowiednich dowodów, sąd uznaje przedawnienie 
z urzędu. Zasada ta nie obowiązuje w sprawach do-
tyczących długów zaciągniętych przez firmy wobec 
innych firm lub w relacjach konsument-konsument.  
Czym zatem rożni się dług przedawniony od długu 
przeterminowanego? Dług przeterminowany dotyczy 
zobowiązań, których termin płatności już minął. Każ-
dy niezapłacony w terminie rachunek staje się zatem 
taką należnością przeterminowaną. Natomiast dług 
przedawniony jest określeniem dla należności finan-
sowej, wobec której upłynął określony w przepisach 
prawa termin, przez co dłużnik może uchylić się od 
jej uregulowania. W przypadku długów konsumenc-
kich są to trzy lata. Trochę to wszystko zawiłe. Za-
tem lepiej nie mieć długów. Tymczasem podano nie-
dawno, że zadłużenie polskich emerytów w ciągu 
ostatnich lat wzrosło pięciokrotnie i wynosi bagate-
la... prawie 6 miliardów złotych. Z danych Krajowe-
go Rejestru Długów wynika, że rekordzistą jest 80-la-
tek, który ma do oddania ponad 8 milionów złotych. 
Czy nie lepiej mieć tyle milionów na koncie? No... mo-
że nie tyle, ale świadomość możliwością dysponowa-
nia 1/10 kwoty z tego rekordu niejednemu emeryto-
wi poprawiłaby samopoczucie i sypiałby spokojnie. 

Ochrona 
własnego 
wizerunku

Nie każdy może dowolnie dyspono-
wać naszym wizerunkiem. Nawet takim, któ-
ry samodzielnie udostępniliśmy w Interne-
cie. W sumie mamy prawo, by w mediach 
społecznościowych skutecznie chronić samych siebie. 
Bez zgody można upublicznić wizerunek tylko 
osoby powszechnie znanej i to wówczas, gdy fo-
tografię zrobiono w związku z pełnioną funkcją. 
Wszystkich mniej znanych można pokazać, gdy 
stanowią element większej całości, gdy na przy-
kład są uczestnikami koncertu czy manifesta-
cji. W każdym innym przypadku na wykorzysta-
nie wizerunku publikujący musi mieć na to zgodę. 
W razie posługiwania się wizerunkiem bez zgody, 
można zażądać usunięcia wizerunku, przeprosin lub 
rekompensaty finansowej. Gdy wykorzystano wize-
runek od tak sobie, nie robiąc nikomu krzywdy, to 
można upomnieć się o kwotę taką jak za pozowanie 

do fotografii. Jeżeli uczyniono to w niecnym celu, 
można zażądać nawet kilkaset tysięcy złotych.

Nieudany dancing
Zdarzyć się mogło, że karnawałowa potańcówka nie 

spełniła oczekiwań. Było kiepskie jedzenie, organizator 
nie zapewnił wszystkich atrakcji, a zamiast zespołu na 
żywo puszczana była muzyka z płyt. W dodatku po za-
bawie zniknęła kurtka pozostawiona w szatni. 

Warto wiedzieć, że napis: „za zaginięcie lub znisz-
czenie garderoby szatnia nie odpowiada” jest niezgod-
ny z prawem. W tej sytuacji organizator balu odpowia-
da za rzeczy pozostawione w szatni niezależnie od tego 
czy jest ona płatna, czy nie. Ponadto na wszystkie in-
ne niedociągnięcia można złożyć reklamację i doma-
gać się zwrotu części pieniędzy. Stosowne formularze 
znajdują się na stronie UOKiK. Jednak aby dochodzić 
swoich praw i wystąpić o odszkodowanie, trzeba udo-
wodnić szkodę, mieć świadków, posiadać zaproszenia 
i rachunki. Po (nie)szampańskiej zabawie „w papierach 
musi grać”.

Spokojni 
mile widziani

Powszechnie wiadomo, że nietrzeźwi awanturnicy 
nie są wpuszczani do schronisk dla bezdomnych. Pod-
chmieleni, głośno zachowujący się wesołkowie nie są 
mile widziani w hotelach i sanatoriach. Kłótliwi pasaże-
rowie wypraszani są z pociągów i autobusów. Pijani, roz-
rabiający w środkach komunikacji miejskiej, mogą nato-
miast trafić do izby wytrzeźwień.

Znany jest przypadek, że z domu pomocy społecz-
nej usunięty został uciążliwy pensjonariusz. Starszy 
pan, któremu przyznano miejsce w DPS, często popi-
jał alkohol, zachowywał się niestosownie w stosunku 
do personelu i był agresywny wobec sąsiadów. Spra-
wa trafiła na drogę sądową i w konsekwencji zapadł 
wyrok, w wyniku którego podopieczny domu pomo-
cy trafił do noclegowni dla bezdomnych. Tam też obo-
wiązuje regulamin, do którego wypada się zastosować. 
Spokojni mają lepiej.

M.R.
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Nowy rok przywi-
tał zapaśników z regio-
nu warmińsko-mazurskie-
go pierwszymi startami. 
W Lidzbarku Warmińskim 
odbyły się zawody nasze-
go makroregionu. O punk-
ty powalczyli młodzicy,  
a także juniorzy z dopusz-
czeniem kadetów. Z olsz-
tyńskich zawodników (Bu-
dowlani) najlepiej spisał 
się Sebastian Wesołowski, 
który zajął pierwsze miej-
sce zarówno w walkach 
kadetów (61 kg), jak i ju-
niorów (60 kg). Jego klu-
bowy kolega Dzmitry Kar-
nitski zajął trzecie miejsce 
w tej samej wadze (60 kg). 
Natomiast wśród młodzi-
ków dobrze wypadł Mi-
łosz Ziółkowski, który w 
wadze do 52 kg wywalczył 
drugie miejsce.

Jeśli chodzi o punkta-
cję drużynową to w tych 
dwóch kategoriach wie-

kowych wygrała Warmia 
Lidzbark Warmiński. Bu-
dowlani Olsztyn wśród 
młodzików zajęli dziewią-
te miejsce, zaś w grupie ju-
niorów czwarte.

– Nasz region zdecydo-
wanie stawia na młodzież 
– powiedział Bolesław Ju-
rewicz, prezes Warmiń-
sko-Mazurskiego Związku 
Zapaśniczego. – Naszym 
celem jest dobre przygoto-
wanie do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. 
Mamy wielu zawodników 
i zawodniczek, którzy zdo-
bywają punkty w rywali-
zacji ogólnopolskiej 

Dobre starty naszych 
młodych zapaśników 
przekładają się na zdoby-
te punkty w rywalizacji 
sportów młodzieżowych. 
Na tej podstawie tworzy 
się ranking osób, które do-
staną się na ogólnopolskie 
szkolenie. Ten program 

jest sponsorowany m.in. 
przez Ministerstwo Sportu 
oraz Urząd Marszałkow-
ski (tj. pół na pół środków 
finansowych).

– Naszym najwięk-
szym pragnieniem są 

punkty zdobywane przez 
młodzież. Zapasy w na-
szym województwie zdo-
bywają wiele punktów. Że-
by to się jeszcze przełożyło 
na inne sportowe aspekty  
– dodał prezes W-M ZZ.

Najbliższe starty mło-
dych zawodników z War-
mii i Mazur to przede 
wszystkim Ogólnopol-
ski Turniej Klasyfikacyj-
ny Młodzików o Puchar 
Warmii i Mazur. Zawo-

dy odbędą się w Olszty-
nie 26-27 kwietnia w HWS  
„Urania”.  

IRON

Zapaśnicy już walczą

Suplesy na macie
W pewnym czasie zapasy były sportem narodowym. Teraz postrzegamy je inaczej. Niemniej cały czas są chętni do rozpoczęcia tej przygody.

Sport w naszym mie-
ście od lat był przetar-
giem między ewentual-
nymi inwestorami. Na 
nieszczęście (dla sportu) 
okazuje się, że to nieza-
przeczalny fakt. Na razie 
skupmy się na piłce noż-
nej, która ogólnie i szcze-
gólnie jest sportem numer 
jeden na świecie. Zresztą 
widać to po ostatnich wy-
czynach w klubie Stomil 
Olsztyn. To żenujące, ale 
nikt w tym wojewódzkim 
mieście nie potrafi (po-
trafił) postawić (przynaj-
mniej na jakiś czas) te-
go klubu na równe nogi.  
O długach Stomilu napi-
sałoby się niezły serial (o 

ile będzie odważny, który 
się na to pokusi). 

Ludzie! Zapomnijmy 
o piłce nożnej w Olszty-

nie. W tym mieście nie 
ma szans na ten sport. Sa-
me liczby mówią za sie-
bie (klub ma ponad cztery 
miliony złotych długu). 
Chwała tym, co zajmują 
się dziećmi i młodzieżą. 
Chwała tym, co za psie 
pieniądze zajmują się 
młodymi adeptami spor-
tu. Niemniej bez mocnego 
wsparcia z zewnątrz nie 
mają szans na dalszy roz-
wój czy wręcz egzysten-
cję. Po odejściu dwunastu 
zawodników, ta druży-
na jest inna. Być może na 
rozgrywki juniorów to by 
wystarczyło, ale...?

Po rewolucji pozosta-
li trenerzy Piotr Zającz-

kowski, Sylwester Cze-
reszewski, Adam Zejer 
i Sylwester Wyłupski 
(wszyscy kiedyś zwią-
zani z tym klubem) oraz 
kilku zawodników (m.in. 
Janusz Bucholc i Lu-
kas Kuban) i sprawdza-
ni juniorzy. Czy wystar-
czy im siły, żeby dotrwać 
do lepszych czasów? Bo 
przecież może być tylko  
lepiej…

Prasa rozpisuje się na 
temat publikacji pracow-
ników klubu. W porząd-
ku. Ktoś musiał pod-
nieść ten problem. Sęk  
w tym, że nie widać chęt-
nych do jego rozwiąza-
nia. Ludzie! Nie myślcie, 

że miasto (jako udziało-
wiec w spółce) od razu w 
czymś pomoże. W prze-
ciwieństwie do siatków-
ki (gdzie Indykpol AZS 
Olsztyn pozyskał nowe-
go inwestora) olsztyńska 
piłka nożna nie ma takich 
możliwości. Być może za 
jakiś czas coś się zmieni. 
Niemniej nie czekajmy 
na cuda. Wydaje się, że 
olsztyńska piłka nożna 
na swoje dni chwały bę-
dzie musiała jeszcze dłu-
go poczekać.

IRON  

Czarne chmury nad Stomilem
Przed wieloma laty wielu z nas fascynowało się przygodami pułkownika Krzysztofa Dowgirda w serialu „Czarne Chmury”. Niemniej była to filmowa 
fikcja. Teraz „czarne chmury” to sportowa rzeczywistość. Olsztyńska rzeczywistość!
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Lek. med. Dariusz Siwik

NZOZ OL – MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn

tel. 604 450 000
www.chelatacja.com
www.doktorsiwik.pl

/Doktor Siwik
– chelatacja, ozon, wit. C i inne terapie

YT: Doktor Siwik

Sceptycyzm wobec te-
rapii usuwającej z organi-
zmu metale ciężkie, w tym 
złogi wapnia z tętnic, to nie 
jest tylko specyfika polska. 
Dotyczy to w pierwszej ko-
lejności medycznych środo-
wisk USA. 

Skuteczność chelata-
cji w leczeniu miażdży-
cy została odkryta w 1948 
r. w USA, poniekąd przez 
przypadek, przy odtruwa-
niu robotników zatrutych 
ołowiem w fabryce aku-
mulatorów. Zastosowano 
kroplówki ze związkiem 
organicznym EDTA. Wia-
dome było, że ten związek 
ma zdolność do wiązania 
jonów metali ciężkich, ta-
kich jak ołów, nikiel, kadm, 
rtęć i innych.

Po zastosowaniu tej 
eksperymentalnej terapii 
okazało się, że kroplówki  
z EDTA wypłukały z or-
ganizmów zatrutych ro-
botników nie tylko metale 
ciężkie, ale i złogi wapnia  
z tętnic (wapń należy do 
grupy metali). Podchwyci-
ło to wielu amerykańskich 
lekarzy i zaczęło stosować 
chelatację EDTA do lecze-
nia swoich pacjentów cho-
rych na miażdżycę. Z do-
brym skutkiem.

Wobec sceptycyzmu 
większości lekarzy ame-
rykańskich National Insti-

tutes of Health wystąpił  
w 2001 r. z wnioskiem  
o przeprowadzenie osta-
tecznego badania klinicz-
nego chelatacji za po-
mocą EDTA, które miało 
rozstrzygnąć spór dotyczą-
cy skuteczności tej terapii 
w leczeniu miażdżycy. By-
ło to pierwsze badanie kli-
niczne przeprowadzone 
na tak szeroką skalę, trwa-
ło ok. 10 lat. Sfinansował je 
rząd amerykański kwotą 30 
mln dolarów. Nazwano je 
– Trial to Assess Chelation 
Therapy (TACT).

Działanie chelatacji 
potwierdzone!

5 listopada 2012 r. na 
dorocznej sesji naukowej 
Amerykańskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego  
w Los Angeles przedsta-
wiono wyniki badania 

TACT. Postawiło ono meto-
dę chelatacji w zupełnie in-
nym, pozytywnym świetle. 

Do badania zostało włą-
czonych 1708 pacjentów po 
zawale serca w wieku 50 
lat lub starszych. Otrzyma-
li oni ponad 55 tys. kropló-
wek z zastosowaniem ED-
TA lub placebo. Następnie 
obserwowano stan zdro-
wia pacjentów w ciągu ko-
lejnych 7 lat.

Badanie, które miało raz 
na zawsze potwierdzić nie-
skuteczność terapii chela-
tacji, przyniosło niezwykle 
pomyślne wyniki. Chociaż 
kroplówki podawano tyl-
ko raz na tydzień, a później 
raz na 2 tygodnie, 30 zabie-
gów na każdego pacjenta 
(co jest bardzo małą liczbą 
zabiegów, ponieważ leka-
rze stosujący chelatację or-
dynują 50 kroplówek 2-3 
razy w tygodniu), to otrzy-
mano niezwykłe rezulta-
ty potwierdzające skutecz-
ność chelatacji.   

Wyniki badania zadzi-
wiły badaczy, którzy byli 
sceptycznie nastawieni do 
tej terapii, ponieważ: 

Leczenie EDTA zmniej-
szyło ryzyko drugiego za-
wału o 18%; 

Gdy z EDTA stosowano 
jednocześnie wysokie daw-
ki witamin antyoksydacyj-
nych, ryzyko spadło do 26%; 

W przypadku osób  
z cukrzycą spadła umie-
ralność tych pacjentów aż 
o 41%!

Jest to znacząco powy-
żej skuteczności wszelkich 
standardowych praktyk 
medycznych dotyczących 
leczenia miażdżycy. 

Świat medyczny w świe-
tle najnowszych badań 
zmienia swoje stanowisko  
w zakresie chelatacji jako 
metody terapeutycznej. Dziś 
jest to metoda powszechnie 
stosowana w bardzo wie-
lu krajach. Tylko w Stanach 
Zjednoczonych z zabiegów 
chelatacji korzysta 120 tys. 
osób rocznie, w tym ponad 
tysiąc w ramach zatwierdzo-
nego badania klinicznego.  
W żadnym kraju nie wpro-
wadzono zakazu stosowania 
terapii chelatowej. 

Doktor Dariusz Siwik  
w ciągu ponad 20 lat 
praktyki nigdy ze stro-
ny pacjentów nie spotkał 
się z zarzutem, że chela-
tacja nie działa. Spoty-
ka się z wyrazami uzna-
nia ze strony chorych  
i ich rodzin. Chelata-
cję EDTA stosuje m.in.  
w oczyszczaniu z meta-
li ciężkich, profilakty-
ce i leczeniu miażdżycy,  
w przewlekłym zmę-
czeniu o nieustalonych 

Skuteczna terapia na miażdżycę.
Świat przekonuje się do chelatacji
Doktor Dariusz Siwik jest jednym z prekursorów stosowania terapii chelatacji na gruncie polskim. Poznał ją w USA pod koniec lat 80. i stosuje w swoich 
przychodniach już prawie 25 lat. Przez ten cały czas spotyka się z niedowierzaniem środowiska lekarskiego i farmaceutycznego, pomimo konkretnych 
efektów u swoich pacjentów, potwierdzonych ich wynikami badań. 

przyczynach. Kroplówki  
z EDTA podaje zgodnie  
z obowiązującą procedurą 
i standardami medyczny-
mi, które zostały opraco-
wane przez American Col-
lege for Advancement in 
Medicine (ACAM) – czo-
łową organizację skupiają-
cą lekarzy praktykujących  
chelatację.

W olsztyńskiej przy-
chodni doktor Siwik kon-
sultuje we wtorki w godzi-
nach 10.00-14.00.

„Panie doktorze, chyba 
mam tarczycę” – takie sło-
wa endokrynolodzy słyszą 
na co dzień. Odpowiada-
ją z anielską cierpliwością, 
że tarczycę mamy wszyscy, 
podobnie jak mózg. To, co 
może niepokoić, to podej-
rzenie nieprawidłowej pra-
cy tarczycy – jej nadczyn-
ności lub niedoczynności. 
Problem z tarczycą może 
też polegać na jej powięk-
szeniu, co wykrywa się  

w badaniu USG. Wreszcie 
trzecim objawem schorzeń 
tego narządu bywa wystę-
powanie guzków na szyi, 
które mogą być do wyczu-
cia palcami.

Na choroby tarczycy za-
padają częściej kobiety niż 
mężczyźni, a ryzyko wzra-
sta z wiekiem. Warto cho-
ciaż raz na dwa lata zbadać 
ten narząd. W przypadku 
pań świetną okazją ku te-
mu jest USG piersi, podczas 

którego można poprosić le-
karza o sprawdzenie ultra-
sonografem także gruczo-
łu tarczowego. W skrajnych 
przypadkach zmiany w tar-
czycy mogą prowadzić do 
nowotworu. Raka tarczy-
cy rozpoznaje się w Polsce 
u trzech tysięcy pacjentów 
rocznie. Wczesna diagnoza 
i zastosowanie leczenia da-
ją ponad dziewięćdziesiąt 
procent szans na wyleczenie 
z najczęstszych typów no-

wotworów złośliwych tego  
gruczołu.

Kłopotami powszech-
niejszymi niż nowotwory są 
niedoczynność i nadczyn-
ność tarczycy. Obie niepra-
widłowości w wydzielaniu 
hormonów dają objawy tak 
ogólne, że aż trudno je sko-
jarzyć z tarczycą. To choć-
by wypadanie włosów, 
biegunki, zatwardzenia, su-
chość skóry czy problemy z 
koncentracją. Objawy te są 

następstwem nieprawidło-
wego stężenia hormonów. 
Po wyrównaniu poziomu 
hormonów problem zwy-
kle mija, przynosząc dużą 
ulgę. Chcąc się przekonać, 
czy nasza tarczyca pracu-
je prawidłowo, wykonajmy 
w dowolnym laboratorium 
proste badanie hormonów 
we krwi – najbardziej czu-
łym oznaczeniem jest TSH.

Zła praca tarczycy mo-
że utrudniać zajście w ciążę 

lub prowadzić do kompli-
kacji, nawet do poronienia. 
Dlatego jest tak istotne, aby 
zrobić sobie wspomniane 
badanie TSH. O koniecz-
ności takiego działania po-
winien poinformować gi-
nekolog i zlecić je na jak 
najwcześniejszym etapie 
ciąży. Niejednej kobiecie to 
proste oznaczenie pomogło 
uratować kiełkujące szczę-
ście.

ar

Mało o niej wiemy, rzadko ją 
badamy
Każdy z nas ma w sobie taki mały, pracowity narząd, którym się nie interesujemy, choć odpowiada za jakość naszego życia. Mowa o tarczycy, produ-
centce hormonów, które są rozprowadzane z krwią po całym organizmie i wykorzystywane przez niemal każdą komórkę. 


