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OLSZTYN I OKOLICE

Mieszkańcy 
przeciw nocnej 
prohibicji

W zeszłym numerze opublikowaliśmy raport dotyczą-
cy nocnej prohibicji w mieście. W tekście było zaznaczono, 
że służby porządkowe od czasu jej wprowadzenia odno-
towały spadek liczby interwencji. Jak wynika z informacji 
przekazanych przez operatorów monitoringu miejskiego, 
po wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22, 
zmniejszyła się liczba osób gromadzących się wokół skle-
pów oferujących alkohol, „które następnie przemieszcza-
ły się w inne rejony miasta (parki, podwórka) w celu jego 
spożycia”. 

Wyraźnie też spadła liczba zgłoszeń do dyżurnego 
miasta związanych z alkoholem. W pierwszym miesiącu 
– we wrześniu 2018 roku – było takich przypadków 52.  
A w analogicznym okresie 2017 roku było ich 122. Łącz-
nie na koniec roku liczba ta zmniejszyła się z 316 przypad-
ków do 173. 

Odczuwalny spadek nastąpił również w statysty-
kach dotyczących zgłoszeń z jednej z najgorszych ulic 
w Olsztynie, jeżeli chodzi o sprzedaż i spożywania al-
koholu oraz rozróby wynikające z tego faktu. Chodzi o 
ul. Grunwaldzką. Dane pokazują, że jeżeli przez 4 mie-
siące 2017 roku było ich 34, to po wprowadzeniu noc-
nej prohibicji było ich 12. 

Autorzy raportu przyznają, że mimo wszystko wciąż 
na mapie Olsztyna znajdują się „czarne punkty” związa-
ne ze spożywaniem alkoholu. To m.in. Nagórki i okolice 
przedszkola miejskiego nr 32 oraz ul. Murzynowskiego, to 
również ul. Żołnierska. Miejscem libacji alkoholowych sta-
ła się odnowiona niedawno Górka Jasia. 

Życie pokazuje, że można legalnie sprzedawać alko-
hol w godzinach nocnych. Przykładem jest sklep przy 
ul. Mochnackiego. Tam po godz. 22 odbywają się tzw. 
eventy, w trakcie których każda osoba wchodząca do 
lokalu musi kupić bilet, który później i tak jest odli-
czany od ceny alkoholu. Dodatkowo przy dworcu ma 
powstać lokal gastronomiczny, co pozwoli jego wła-
ścicielowi prowadzić sprzedaż alkoholu po godz. 22. 
Tyle, że jego cena będzie zbliżona do cen detalicznych  
w sklepach. 

W nawiązaniu do artykułu postanowiliśmy na Face-
booku zapytać czytelników, co myślą o nocnej prohibicji  
w mieście. W sumie oddano 155 głosów. 79 proc. mieszkań-
ców jest zdania, że wprowadzenie prohibicji to zły pomysł.

Do żłobków 
tylko ze 
szczepieniem

Ruchy antyszczepionkowe przekonują do swoich argu-
mentów coraz więcej rodziców. Mimo to lekarze i epide-
miolodzy się nie poddają. I starają się walczyć z antyszcze-
pionkowymi mitami.

W tej atmosferze olsztyńscy radni Koalicji Obywatel-
skiej ogłosili, że złożą poprawkę do statutów miejskich 
żłobków. Zamknie ona drogę do tych placówek dzieciom, 
które nie przyjęły obowiązkowych szczepionek. 

– Do żłobka będą mogły się dostać tylko te dzieci, któ-
re zostały zaszczepione zgodnie z kalendarzem szczepień, 
ewentualnie są chore i nie mogą być szczepione – wyjaśnia 
Ewa Zakrzewska, radna PO i lekarz, zasiadająca w prezy-
dium Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Poprawka została zgłoszona tego samego dnia i od ra-
zu przyjęta. Poparło ją 17 radnych przy pięciu wstrzymu-
jących się.

Na naszym profilu na Facebooku zamieściliśmy ankie-
tę, w której zapytaliśmy czy to dobry pomysł. Czytelnicy 
oddali 88 głosów. 83 proc. głosujących zaaprobowało tę  
decyzję.

Podwyższono 
opłatę za 
śmieci

Najmniej zapłacimy segregując odpady – jak? Wydział 
Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna przygotował dla 
olsztynian informacje: jak, gdzie i co wyrzucać. 

Za odpady segregowane zapłacimy 18 zł od osoby a za 
zmieszane 36 zł. Nowe stawki weszły w życie od 1 kwiet-
nia 2019 r. Nowe ceny mają swoje źródło w ustawowym za-
kazie składowania odpadów o tzw. kaloryczności powyżej 
6 MJ, co spowodowało że cena odbioru produkowanego 
przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi pali-
wa alternatywnego wzrosła o ponad 100 zł za tonę. Do-
datkowo na cenę ma wpływ obowiązek selekcjonowania 
odpadów biodegradowalnych i kuchennych – to możemy 
obserwować w naszych śmietnikach, bo pojawił się nowy, 
brązowy kosz na te odpady. Wzrosła także opłata ustala-

na przez Ministerstwo Środowiska za składowanie odpa-
dów, z 24,15 zł w 2017 roku do 170 zł w tym roku. Ważny 
jest także wzrost ilości śmieci, które produkujemy – z 320 
kg na osobę do 400 kg. Po podsumowaniu, koszt uniesz-
kodliwiania odpadów od 2013 roku do dziś wzrósł o 115 
proc. Segregując śmieci oszczędzamy nie tylko środowi-
sko, ale także pieniądze.

Wzrasta 
liczba spraw 
zgłaszanych 
straży miejskiej

– Był to dla nas rok trudny, ale udało nam się spełnić 
wszystkie stawiane przed nami wymagania – mówi Jaro-
sław Lipiński, komendant Straży Miejskiej w Olsztynie.  
– Spada liczba przestępstw, ale wzrasta liczba zgłoszeń,  
w ubiegłym roku było ich ponad 17,5 tysiąca. Dotyczyły 
bardzo wielu obszarów, m.in. interwencji podczas libacji 
alkoholowych, ratowania osób bezdomnych, szczególnie 
w okresie zimowym, wyłapywania zwierząt bezdomnych  
i dziko żyjących, nieprawidłowego parkowania czy usu-
wania wraków samochodów.

Wśród zgłoszeń, którymi zajmowała się straż miejska, 
prawie 700 dotyczyło problemu zanieczyszczenia środo-
wiska, a konkretnie spalania śmieci. Od kilku lat wzrasta 
świadomość mieszkańców w tym zakresie, więc coraz czę-
ściej zgłaszają nam takie przypadki, w ubiegłym roku by-
ło ich o 250 proc. więcej w stosunku do roku 2017. I nic 
dziwnego, bo z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Pol-
sce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach 
domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej 
pyłów, niż łącznie emituje sektor produkcji i transforma-
cji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tyl-
ko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie od-
padów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu 
– zjawisko to jest niestety nadal powszechne. Co więcej, ci 
mieszkańcy, którzy spalają odpady, nie widzą w tym żad-
nego problemu. Nie zdają sobie sprawy, że skutkiem takie-
go spalania są szkodliwe substancje o toksycznych i rako-
twórczych właściwościach.

red.

Budujemy Olimpijski Stadion Rugby 
w Olsztynie przy ul. Gietkowskiej. 

To nasz i Wasz wkład dla dzieci i młodzieży. 

https://zrzutka.pl/s6nnht
Wkrótce pojawi się 300 skarbon do zbiórki pieniężnej zbiórka 
nr 2019/1187/KS. Pamiętajcie, to wszystko, aby odbudować stadion.
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Pod Barczewem fini-
szują prace związane z bu-
dową nowego zakładu Pie-
karni Tyrolska. Będzie on 
miał około 20 tys. mkw. 
powierzchni. Jego właści-
ciel – Jarosław Goszczycki 
– zapowiada, że prowadzo-
na będzie tam produkcja 
nowej grupy pieczywa, 
prozdrowotnego z dodat-
kiem m.in. buraka i łubi-
nu. Przedsięwzięcie jest tak 
ogromne, że zainteresowa-
ły się nim władze Minister-
stwa Inwestycji i Rozwoju. 
W środę obiekt wizytowa-
ła Andżelika Możdzanow-
ska, wiceminister Inwesty-
cji i Rozwoju. Była ona pod 
ogromnym wrażeniem tej 
inwestycji, a także, co z ko-
lei zrobiło ogromne wraże-
nie na właścicielu Piekarnia 
Tyrolska, miała dużą wie-
dzę na temat samej firmy  
z Olsztyna. 

– Ważne jest, że to wła-
śnie tacy ludzie, jak wła-
ściciel Piekarni Tyrolska,  
z polskim kapitałem, ma-
ją pomysł na biznes i z po-
wodzeniem go realizują 
– mówiła wiceminister Moż-

dzanowska w trakcie zwie-
dzania powstającego zakładu. 
Symbolicznie uruchomi-
ła nowy piec do wypieku 
pieczywa. Na taśmie zna-
lazła się próbna seria chle-
ba Optymista z dodatkiem 
buraka. Po jego wyprodu-
kowaniu przełamała go 
i podzieliła się z innymi  
gośćmi.

– Dzięki temu zakłado-
wi powstaną nie tylko no-

we miejsca pracy na miej-
scu, ale skorzysta na tym 
wielu kooperantów, któ-
rzy będą mogli dostarczać 
dla nas potrzebne produk-
ty – mówi Jarosław Gosz-
czycki, właściciel Piekarni 
Tyrolska. 

W nowym zakładzie 
Piekarni Tyrolska znajdą 
się zbiorniki i maszyny roz-
drabniające m.in. łubin czy 
amarantus tak, by można 

było zastosować je do wy-
pieku chleba. Piece piekar-
nicze zostały tak zaplano-
wane i zbudowane, że całe 
ciepło powstające przy pie-
czeniu pieczywa jest od-
zyskiwane m.in. do ogrze-
wania wody w zakładzie 
i pomieszczeń. Linie pro-
dukcyjne zostały maksy-
malnie zautomatyzowane. 
Urządzenia piekarnicze Ja-
rosław Goszczycki kupił 

w Czechach i Niemczech. 
Wartość inwestycji to 50 
mln zł, z czego ok. 40 proc. 
to dofinansowanie Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości. Nowa inwesty-
cja Jarosława Goszczyckie-
go już wielokrotnie była 
wskazywana jako przykład 
przedsiębiorczości lokal-
nych biznesmenów, którzy 
śmiało mogą konkurować 
na krajowych rynkach. 

– Tak nowoczesnych 
rozwiązań potrzebujemy, 
pańska inwestycja jest god-
na podziwu – mówił wice-
wojewoda warmińsko-ma-
zurski Sławomir Sadowski, 
który w lutym uczestniczył 
w uroczystym odpaleniu 
głównego pieca piekarni.

Właściciel zakładu wy-
jaśnia, że jego nowa inwe-
stycja to połączenie trady-
cji z najnowocześniejszymi 
trendami. 

– Założyłem sobie, że 
zbuduję piekarnię, która 
zachowa maksymalnie du-
żo tradycji w recepturach,  
a jednocześnie maksymal-
nie zautomatyzuję proces 
wypieku chleba. Chodzi  

o to, że trudno jest znaleźć 
piekarzy, młodzi ludzie nie 
garną się do tego zawodu, 
nie mam żadnych czeladni-
ków. Dlatego uważam, że 
trzeba piec porządny chleb 
oparty wyłącznie na natu-
ralnych składnikach i jed-
nocześnie ograniczać przy 
produkcji pracę ludzi – mó-
wi Jarosław Goszczycki. 

Obecnie Piekarnia Ty-
rolska Goszczyckiego ma 
punkty od Ciechanowa  
i Przasnysza na południu, 
po Mrągowo na Mazurach, 
aż do Trójmiasta. Docelo-
wo Piekarnia Tyrolska chce 
podwoić liczbę punktów 
sprzedaży pieczywa i pla-
nuje dalszą ekspansję. 

– W ciągu 2-3 lat pie-
ce, które tu zbudowaliśmy, 
mogą wypiec dziennie 
200 tys. bochenków chle-
ba. Muszę znaleźć nowe 
miejsca zbytu – stwierdził  
Goszcycki. 

Krzysztof Szymański

Piekarnia Tyrolska podbija Polskę
Andżelika Możdzanowska, wiceminister Inwestycji i Rozwoju odwiedziła nowy zakład Piekarni Tyrolska pod Olsztynem. Była pod wrażeniem.

Andżelika Możdzanowska, wiceminister Inwestycji i Rozwoju była pod ogromnym wrażeniem 
nowego zakładu Piekarni Tyrolska
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Inwestycja z Dywit 
znalazła się w ścisłym 
finale ogólnopolskie-
go konkursu w katego-
rii „Obiekty szkolnic-
twa”. Żeby zagłosować 
na obiekt z Dywit trzeba 
kliknąć na link: www.mo-
dernizacjaroku.org.pl/pl/
edition/1104/object/1118/
rozbudowa-zespolu-
-szkol-o-przedszkole-i-
szkole-oraz-budowe-obs
erwatorium?fbclid=IwA
R3RXQWyfnNf841oHXt
XYTJS1uJXvAVloVaG6bd
OZxur36nL-mdaK8-47PY  
i stosować się dalej do ko-
munikatów organizato-
ra. Dywicki obiekt można 
również odnaleźć wcho-
dząc na stronę główną 
www.modernizacjaroku.
org.pl, a następnie kliknąć 
na zakładkę „Edycja XXIII 
2018” i z lewej strony po 
rozwinięciu się menu kli-
kamy na zakładkę „Finał – 
obiekty”. 

– Jesteśmy dumni, że 
nasza ciekawa inwestycja 
w infrastrukturę społecz-
ną znalazła się w finale pre-
stiżowego ogólnopolskiego 
konkursu, który jest orga-
nizowany od ponad 20 lat 
– mówi wójt Daniel Za-

dworny. – Zachęcam do 
wsparcia i oddawania gło-
sów na szkołę z Dywit.

Konkurs „Moderniza-
cja Roku” pokazuje i pro-
muje najciekawsze dokona-
nia polskich budowlańców 
w zakresie modernizacji, 
remontów, renowacji czy 
adaptacji. Najwyższy laur 
– statuetka i tytuł „Moder-
nizacja Roku” jest obiektem 
pożądania zarówno inwe-

storów, wykonawców jak  
i projektantów moderni-
zacji. Do tegorocznej edy-
cji zgłosiło się prawie 350 
obiektów z całej Polski. Po 
selekcji, do finału konkursu 
zakwalifikowane zostały 23 
obiekty w kilku kategoriach.

Finałową inwestycję, 
czyli rozbudowę szkoły w 
Dywitach, gmina Dywity 
realizowała od lipca 2016 
do czerwca 2018 roku. Za-

kres inwestycji obejmował:
– rozbudowę szkoły o 

przedszkole dwuoddziało-
we na parterze wraz z pla-
cem zabaw o powierzchni 
82,20 m2 i wyposażeniem,

– sześć nowych oddzia-
łów szkolnych do nauki,

– budowę niezależnie 
funkcjonującego obserwa-
torium astronomicznego,

– modernizację zaplecza 
kuchennego dla funkcjono-

wania nowobudowanych 
oddziałów przedszkolnych,

– przebudowę i rozbu-
dowę zaplecza sportowe-
go (w skład pomieszczeń 
budynku wchodzą: skła-
dane trybuny, gabinet wy-
chowawcy, pomieszcze-
nie gimnastyki korekcyjnej, 
magazyn sprzętu, dwie 
przebieralnie, natryski dla 
dziewcząt, natryski dla 
chłopców oraz cztery WC, 

w tym dwie przystosowa-
ne dla niepełnosprawnych 
oraz mniejsza salka gimna-
styczna).

Budynek został dostoso-
wany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych poprzez 
wykonanie podjazdów,  
a także wykonanie windy  
w nowodobudowanej czę-
ści umożliwiającej korzy-
stanie z istniejącego bu-
dynku poprzez wykonanie 
przejść i połączeń. Dosto-
sowane pracownie umoż-
liwią efektywne wyko-
rzystanie doskonałej bazy 
dydaktycznej oraz kształ-
cenie na najwyższym po-
ziomie również dla osób 
niepełnosprawnych. Łącz-
ny koszt inwestycji wyniósł 
ponad 7 mln zł, z czego 
udało się pozyskać dotację 
celową wojewody warmiń-
sko-mazurskiego w kwocie 
miliona złotych. Część za-
plecza sportowego została 
dofinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020. 
Otrzymana kwota dofinan-
sowania to 759.128,92 zł.

Ruszyło głosowanie w finale ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku”

Zagłosujmy na rozbudowę szkoły 
w Dywitach!
Drodzy czytelnicy, mieszkańcy gminy Dywity i Olsztyna! Mamy do Was dużą prośbę o wsparcie! Ruszył plebiscyt internetowy związany z udziałem gminy 
Dywity w finale ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Gmina Dywity jest w finale tego konkursu z inwestycją „Rozbudowa 
Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowę obserwatorium astronomicznego”. Prosimy Was o oddawanie głosów na nasz obiekt (raz 
dziennie z jednego adresu e-mail) i rozsyłanie linka do głosowania przez pocztę, Messengera, FB czy SMS. Z góry Państwu dziękujemy za pomoc.

Tak z lotu ptaka wygląda szkoła w Dywitach po rozbudowie 

Mieszkańcy z dużym 
zainteresowaniem przyję-
li możliwość udziału w bez-
płatnych szkoleniach, na któ-
re gmina Dywity pozyskała 
grant w wysokości 150 tys. zł 
z programu „Ja w Internecie”. 

– Szkolenie było dobrą 
okazją do poznania wielu 
nowych i praktycznych rze-
czy, które przydadzą się w 
codziennym funkcjonowa-
niu z Internetem, a dodat-
kowo to była również oka-
zja do integracji z sąsiadami 
– uważa pan Zbyszek z Sę-

tala, który ukończył szkole-
nie z modułu „Moje finanse 
i transakcje w sieci”. 

Mieszkańcy szkolą się 
w 12-osobowych grupach 
na laptopach zakupio-

nych z projektu, które po 
zakończeniu programu 
trafią do szkół z terenu 
gminy Dywity. Warszta-
ty prowadzą profesjonal-
ni trenerzy wyszkoleni 
przez operatora progra-
mu, jakim jest Fundacja 
„Legalna Kultura”. 

– Grupy są zdyscyplino-
wane, chętnie się uczą i nie 
narzekają – mówi Jacek Wi-
śniewski, jeden z trenerów. 

Partnerem projektu  
w gminie Dywity jest Fun-
dacja Mazury PL. 

– Cały czas trwa re-
krutacja do projektu, za-
praszamy do zgłaszania 
się kolejnych chętnych 
mieszkańców gminy po-
wyżej 25. roku życia – 
zachęca Kamil Petynka, 
prezes Fundacji Mazury 
PL. – Dokumenty rekru-
tacyjne, opis projektu i 
jego regulamin znajdują 
się na stronie www.gmi-
nadywity.pl/aktualno-
sci/1638.

Szkolenia będą re-
alizowane do końca lip-

ca w zakresie 7 ciekawych  
modułów: 

1. Mój biznes w sieci,
2. Działam w mediach 

społecznościowych,
3. Rolnik w Internecie,
4. Rodzic w Internecie,
5. Moje finanse i trans-

akcje w sieci,
6. Tworzenie strony  

– blog,
7. Kultura w sieci.

Udany pierwszy miesiąc realizacji 
projektu „Ja w Internecie”
Dokładnie 60 mieszkańców gminy Dywity udało się przeszkolić podczas pierwszego miesiąca realizacji projektu podnoszenia kompetencji cyfrowych „Ja w Internecie”. 
Wiedzę o tym jak poruszać się w sieci, jak realizować usługi przez Internet czy zapewnić bezpieczeństwo w sieci dzieciom, przyswoili mieszkańcy Dywit, Kieźlin, Słup, 
Sętala, Gradek i Frączek.

Uczestnicy szkolenia w Sętalu z certyfikatami ukończenia kursu 
„Moje finanse i transakcje w sieci”
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Chodzi o budowę dro-
gi dojazdowej do ogrodów 
działkowych „Na wyspie” 
w pobliżu rzeki Wadąg. Po-
mysł ten został zgłoszony 
do Olsztyńskiego Budże-
tu Obywatelskiego rok te-
mu jako projekt osiedlowy  
z osiedla Podleśna. W jego 
ramach miasto miało sfinan-
sować utwardzenie obecnej 
gruntowej drogi oraz wyło-
żenie jej betonowymi płyta-
mi. Koszt to 110 tys. zł. 

Drogę zgłosili 
z innego osiedla 
Projekt ten wzbudził 

wiele emocji nie tylko na 
osiedlu Podleśna. Zaczęło 
się od tego, że na ogrodach 
swoje zielone azyle ma tyl-
ko 77 właścicieli ogródków 
i ich rodziny, to w ubiegło-
rocznym budżecie obywa-
telskim głos na ten projekt 
oddało blisko 1,5 tys. osób. 
To zdecydowanie najwięcej 
spośród wszystkich osie-
dlowych projektów zgło-
szonych do OBO. 

– Wielokrotnie występo-
waliśmy do ratusza o napra-
wę tej drogi, ale bezskutecz-
nie – mówili pomysłodawcy 
projektu. – W końcu zgłosi-
liśmy tę inwestycję do OBO 
i wygraliśmy. 

Z nieoficjalnych 
informacji wynika, 
że wynik był tak 
dobry dzięki 
sojuszowi między 
mieszkańcami. 
Pomysłodawcy 
doszli do 
porozumienia  
z emerytami, którzy 
zebrali kilkaset 
dodatkowych 
głosów. Zgłaszający 
projekt drogi 
popierali natomiast 
projekt zgłoszony 
do OBO przez 
emerytów. 

Na taki bieg sprawy zare-
agowali mieszkańcy osiedla 
Podleśna, których zgłoszo-
ny projekt przepadł w OBO. 

– Pomysłodawcy budo-
wy drogi, jak inni działko-
wicze z ogródków „Na wy-
spie”, na co dzień mieszkają 
w innych rejonach Olszty-
na. – Denerwuje się pan 
Mirosław z osiedla Podle-
śna. – Jeden z nich jest na-
wet przewodniczącym Ra-
dy Osiedla Kętrzyńskiego. 
Ci ludzie mieli decydować, 
co jest najważniejsze na na-
szym osiedlu! 

Dostęp tylko 
dla wybranych 
Na drugi problem od 

początku zwracali uwagę 
mieszkańcy os. Podleśna. 
Byli oburzeni, bo działko-
wicze zgarnęli wszystkie 
pieniądze przeznaczone na 
ich osiedle, a tymczasem 
droga, którą miasto mia-
ło wyremontować z OBO, 
prowadzi na zamknięty dla 
osób postronnych teren, do-
stępny tylko dla właścicieli 
ogrodów działkowych.

Napisali więc skargę 
do ratusza. W końcu roz-
patrzyła ją Komisja Prawa  
i Bezpieczeństwa Rady Mia-
sta. Radni przyznali prote-
stującym rację. 

– Komisja podziela ar-
gumenty skarżących co 
do nieprawidłowości po-
pełnionych na etapie we-
ryfikowania wniosków 

przez Zespół Koordynu-
jący, złożony z urzędni-
ków i radnych, w wyni-
ku czego dopuszczono do 
głosowania jako projekt 
osiedlowy wniosek no-
szący wyraźne znamiona 
projektu zintegrowane-
go – stwierdził Zbigniew 
Dąbkowski z Komisji Pra-
wa i Bezpieczeństwa Rady 
Miasta. 

Jednak ostateczną decy-
zję musiał podjąć prezydent. 

– Wstrzymuję finanso-
wanie tego projektu OBO 
– mówi Piotr Grzymowicz. 
– W ratuszu przygotowy-
wany jest plan zagospo-
darowania przestrzenne-
go, który zakłada budowę 
drogi w sąsiedztwie ogród-
ków. Realizacja projektu 
OBO oznaczałaby, że wy-
rzucilibyśmy teraz pienią-
dze w błoto, bo wykonaną 
nawierzchnię i tak trzeba 
byłoby rozebrać – dodaje 
prezydent.

Zamiast drogi 
plac zabaw 
i biblioteka 
Pieniądze zamiast na 

drogę do ogrodów dział-
kowych zostaną przezna-
czone na drugi w kolej-
ności osiedlowy projekt  
z Podleśnej. Tak wynika  
z regulaminu OBO. De-

cyzje w tej sprawie już 
zapadły. Władze mia-
sta poinformowały o tym 
zainteresowane strony. 
Jedno z pism otrzyma-
li działkowcy. W związ-
ku z wieloma argumenta-
mi, protestami, opiniami  
i dyskusją nad problemem, 
ponownie przeanalizo-
wano możliwość realiza-
cji projektu (budowa dro-
gi – red.). Brak możliwości 
realizacji w zapropono-
wanej przez wnioskodaw-
ców formie był zgłaszany 
na etapie weryfikacji pro-
jektu – czytamy w piśmie 
prezydenta Olsztyna

Dodaje on, że w trakcie 
gromadzenia dokumentacji 
projektu w celu jego reali-
zacji zaistniała konieczność 
ponownego jego skonsulto-
wania pod kątem zgodno-
ści zapisów planu zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta w rejonie rzeki Wa-
dąg i ul. Jagiellońskiej.  
Z konsultacji wyszło, że 
wnioskowana przebudowa 
drogi jest elementem więk-
szej całości komunikacyjnej. 

– W związku z tym pod-
jąłem decyzję o czasowym 
wstrzymaniu realizacji pro-
jektu w zaproponowanym 
przez wnioskodawców 
kształcie, ponieważ osta-
teczne wykonanie może od-

biegać od tego planowane-
go – stwierdził prezydent. 

Natomiast mieszkań-
ców osiedla Podleśna pre-
zydent poinformował, że 
skierował do realizacji pro-
jekt nr 26, który uzyskał 
drugie miejsce pod wzglę-
dem oddanych głosów. 

– W związku ze zmia-
ną decyzji w sprawie realiza-
cji projektów Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego VI 
edycji, w osiedlu Podleśna do 
realizacji skierowałem wnio-
sek nr 26: „Dzieci i seniorzy ra-
zem – plac zabaw i biblioteka 
łączą pokolenia” – oznajmił  
prezydent.

To pierwszy taki przy-
padek w dotychczasowych 
edycjach, a drugi gdy mia-
sto ma problem z projek-
tem, przy którym poja-
wiły się osoby związane  
z projektem budowy drogi 
do ogrodów działkowych. 
Wcześniej poszło o budowę 
parkingu przy ul. Kętrzyń-
skiego 9. Choć powstał  
z pieniędzy OBO, miesz-
kańcy zamknęli go szlaba-
nem, by nikt inny nie mógł 
z niego korzystać.

 Krzysztof Szymański

Osiedle skłócone przez 
drogę
Miasto wstrzymało finansowanie budowy drogi na osiedlu Podleśna w ramach budżetu obywatelskiego. Pomysł podzielił mieszkańców.

To pierwszy taki 
przypadek  
w dotychczasowych 
edycjach, 
a drugi gdy miasto 
ma problem  
z projektem, przy 
którym pojawiły 
się osoby związane 
z projektem 
budowy drogi 
do ogrodów 
działkowych
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W środowisku funk-
cjonujesz jako DJ i kon-
feransjer, a to chyba nie to  
samo?

Absolutnie nie. Głównie 
jestem DJ-em, ale czasami 
robię imprezy firmowe czy 
prowadzę wesela dla tych, 
którzy nie chcą typowej 
biesiady, disco polo i cenią 
sobie dobrą muzykę. Za-
mieniam się wtedy w gada-
jącą postać. To są dla mnie 
nowe, ciekawe wyzwanie. 
Sceny i kamery się nie bo-
ję… studiowałem w szkole 
teatralnej. (śmiech)

Aby zostać DJ-em trze-
ba mieć jakieś specjalne 
uprawnienia?

Nie, w tej dziedzinie 
nie trzeba mieć specjalnych 
uprawnień. Trzeba mieć du-
żo energii, szczęścia i cier-
pliwości, żeby się dopchać 
do konsolety (śmiech). Wie-
le osób chce być DJ-ami. U 
mnie była trochę inna sytu-
acja, zostałem DJ-em przez 
zbieg okoliczności. Zawsze 
uwielbiałem tańczyć i chcia-
łem podzielić się muzyką  
z innymi. Taką muzyką, któ-
ra nadaje się do tańca. Tak 
rozpoczęła się moja współ-
praca z nieistniejącym już, 
legendarnym olsztyńskim 
klubem Boom Town. 

Praca współczesnego 
DJ polega tylko na dobo-
rze repertuaru i puszcza-
niu płyt?

Poniekąd. W tym 
wszystkim najważniej-
szy jest pierwiastek ludzki. 
Trzeba w to włożyć spory 
kawałek serducha. Kiedyś 
wszystko trzeba było robić 
„na ucho”, teraz specjalne 
programy przejmują część 
pracy, której trzeba było 
się nauczyć, ale to DJ mu-
si dotrzeć do ludzi na par-
kiecie. Musi zaproponować 
nie tylko to, co wszyscy do-
brze znają, ale także porwać 
i zaskoczyć czymś nowym, 
kreować zabawę. Wszystko 
płynie, kiedy ludzie to czu-
ją, poddają się temu i chcą 
się bawić. Trzeba też du-
żo słuchać różnej muzyki. 
Mam to szczęście, że moje 
życie cały czas kręci się wła-

śnie wokół muzyki. Szu-
kam wszędzie, gdzie tylko 
można (śmiech).

Twój pseudonim chyba 
trochę sugeruje typ muzy-
ki, który preferujesz?

Trochę tak. Zaczynałem 
od muzyki latynoamery-
kańskiej. To był mój pomysł 
na imprezy w Olsztynie. 
Potem wyjechałem na Ka-
raiby i miałem to szczęście, 
że mogłem grać dla ludzi 
z różnych krajów i środo-
wisk. Pracowałem przez pe-
wien czas na dużym statku 
wycieczkowym, który mógł 
zabrać ponad 3 tysiące pa-
sażerów i tysiąc osób z ob-
sługi. Grałem tam na „dys-
kotekach”, miałem okazję 
spotkać wielu interesują-
cych ludzi, latynosi zaczę-
li wołać na mnie Tomasitto 
– przyjęło się. I tak zostało.

Czy jest jakiś rodzaj 
muzyki, której starasz się 
unikać lub puszczasz tyl-
ko wtedy, kiedy musisz?

Pytanie z podtekstem 
(śmiech). Imprezy firmowe 
rządzą się swoimi prawa-
mi, są osoby, które nie mogą 
żyć bez disco polo. Udaje mi 
się uciekać od tego rodzaju 
muzyki – inni nie mają te-
go szczęścia (śmiech). Żeby 
impreza żyła, trzeba cza-
sem sięgnąć tam, gdzie nie-
koniecznie samemu by się 
chciało. W czasie 8-godzin-

nej imprezy, jak zaserwu-
ję 10 kawałków disco polo, 
to w zupełności wystarczy. 
I dla publiczności i dla mnie 
– na pewno (śmiech). Od ja-
kiegoś czasu traktuję to jako 
rodzaj przaśnego polskiego 
folkloru. Wesela jednak to 
inna sprawa, młodzi szuka-
ją mnie dlatego, żeby wła-
śnie nie było tego swoiste-
go, nowego folkloru, więc 
ku naszemu szczęściu we-
sela są wolne od disco po-
lo! (śmiech). 

Jakiego rodzaju impre-
zy lubisz prowadzić naj-
bardziej?

Uwielbiam prowadzić 
imprezy dla ludzi, któ-
rzy kochają i dużo słu-
chają muzyki. Jeżeli na 
imprezie są takie oso-
by, wtedy wszystko jest 
proste. Można się bawić 
(śmiech). Słucham bardzo 
dużo różnych gatunków 
muzycznych, od muzyki 
poważnej, przez taneczną, 
jazz, po ciężki metal – cią-
gnie mnie wszystko to, co 
dobre i piękne. Słuchając 
zastanawiam się, jak moż-
na by zatańczyć do po-
szczególnych kawałków. 
Wracając, jeśli wokół są 
ludzie zakochani w muzy-
ce i tańcu, to jest właśnie 
taka impreza, na której 
chciałbym grać. Gatunek 
muzyki nie ma już takiego  
znaczenia.

Zawód DJ jest jednym 
z zawodów weryfikowal-
nych podczas pracy. Czy  
w związku z tym, nie jest 
to zajęcie stresujące?

Zawsze stresuję się 
przed imprezą, chociaż je-
stem DJ-em od 2003 roku, 
więc już trochę lat minęło. 
Jest to taki rodzaj mobilizu-
jącego napięcia, zawsze sta-
ram się podchodzić świeżo 
do imprezy. To jest ekscy-
tujące, dodaje energii. Wi-
dzisz ludzi po raz pierwszy 
i musisz ich zarazić muzy-
ką. Rutyna jest chyba naj-
gorszą rzeczą, która może 
się przytrafić DJ-owi. Trze-
ba obserwować ludzi i po-
znawać ich.

Czy w związku z tym 
zdarzyło Ci się kiedyś 
zmienić repertuar pod 
wpływem uczestników?

Oczywiście. Jeżeli wi-
dzę, że coś się nie klei, nie 
ma sensu dalej brnąć. DJ 
jest w końcu po to, żeby ro-
bić imprezy, na których jest 
zabawa. Łatwiej jest, kiedy 
gra się imprezę tematyczną. 

Wtedy ludzie przychodzą z 
pewnym nastawieniem. Je-
żeli jest to impreza firmowa, 
to jest sporo różnych prefe-
rencji. Trzeba zrobić tak, że-
by większość była zadowo-
lona. Udaje mi się to robić  
i dlatego robię to, co robię  
i kocham to. Praca powinna 
dawać szczęście.

Czy do każdej imprezy 
przygotowujesz się w jakiś 
specjalny sposób?

Kiedy przygotowuję 
muzykę, w przypadku we-
sela szczególnie, konsultu-
ję listę utworów. Poznaję 
w ten sposób upodobania i 
gust muzyczny klienta. 

Jaki jest zakres Twojej 
DJ-skiej działalności?

Klubowo często jest to 
muzyka karaibska, afry-
kańska i latynoamerykań-
ska. Urban-etno. Ale zda-
rzają mi się także imprezy 
firmowe, studniówki, ju-
bileusze, bale i oczywiście 
wesela. Jak mówiła kultowa 
bohaterka „Czterdziestolat-
ka”: żadnej pracy się nie bo-

ję (śmiech). Chyba, że ktoś 
zażyczyłby sobie, abym 
rozgrzewał publikę wyłącz-
nie muzyką disco polo. Ta-
kiej imprezy nie poprowa-
dzę. Nie umiem. Trzeba to 
czuć. Sam nie czuję…

Jako DJ pracowałeś tak-
że za granicą. Czy jest ja-
kaś różnica między taką 
pracą w Polsce i w innych 
krajach?

Pozornie mogłoby się 
wydawać, że ludzie lubią 
się bawić przy muzyce, któ-
rą znają. U nas może się wy-
dawać, że bardziej się spo-
żywa, niż tańczy, ale nawet 
latynosi znani ze swoje-
go temperamentu i spon-
taniczności, potrafią pod-
pierać ściany. Jak jest fajna 
muzyka, to ludzie się ba-
wią. Sama ciągnie do tańca. 
Są chęci: jest muzyka, jest 
zabawa – internacjonalnie.

Czym charakteryzuje 
się dobry DJ?

Przede wszystkim po-
winien lubić ludzi i oni go 
powinni lubić – oczywiście, 
za jego bohaterskie czyny. 
Powinien być dobrym ob-
serwatorem i słuchaczem. 
Musi być elastyczny. Nie 
grać muzyki tylko dla sie-
bie. Być jak pryzmat, „roz-
dawać” kolory.

Jest jakieś stałe miejsce 
w Olsztynie, gdzie można 
Cię usłyszeć i zobaczyć?

Cyklicznie zapraszam 
w każdy wtorek do Klu-
bu Mięta i czwartek, już od 
wielu, wielu lat, do Klu-
bu Galerii Sowa. Można 
zaczerpnąć trochę innego 
świata, nauczyć się tańczyć, 
spotkać ciekawych, otwar-
tych ludzi. Zapraszam. 
(Szeroki uśmiech).

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Zb. Brzozowski

Mam to szczęście, że moje 
życie kręci się wokół muzyki
DJ Tomasitto tworzy muzykę dla wszystkich spragnionych dobrej zabawy. Pierwsze didżejskie kroki stawiał w nieistniejącym już, niestety, słynnym olsz-
tyńskim klubie Boom Town. Dużo podróżował po Ameryce Łacińskiej, Karaibach. Przywiózł stamtąd zamiłowanie do muzyki latynoskiej, którą rozgrze-
wa teraz bywalców swoich imprez. Można go spotkać nie tylko w Olsztynie, jest urodzonym olsztynianinem, mieszkańcem stolicy Warmii i Mazur.
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Na miejsce przyjecha-
łem samochodem. Gdy wy-
siadłem, powitała mnie 
kakofonia dźwięków: 
szczekania i wycia. Coś 
smutnego było w tej feerii 
– wydaje się, że to tęskno-
ta za człowiekiem, spoko-
jem, domem. W schronisku 
na) na stałe przebywa ok. 
140 psów (są zaczipowane  
i zaszczepione) oraz 110 ko-
tów. Kilkadziesiąt zwierząt 
przechodzi kwarantannę 
– te, które się zgubiły, cze-
kają na opiekunów, dla in-
nych jest to rodzaj aklima-
tyzacji. Schronisko pomaga 
także wolno żyjącym ko-
tom, które na miejscu są ste-
rylizowane czy kastrowane. 
Na co dzień pracuje tutaj 
15 osób. Nie jest im łatwo, 
bo zwierzęta przypomina-
ją pacjentów i trzeba mieć 
na nie oko przez 24 godzi-
ny na dobę – karmić, wy-
prowadzać, posprzątać po 
nich, prowadzić profilakty-
kę i czasami leczyć.

Pomagają, 
jak tylko mogą
Na szczęście pracowni-

cy mogą liczyć na pomoc 
wolontariuszy oraz stowa-
rzyszenia Zwierzyniec św. 
Franciszka. Stowarzyszenie 
składa się z wolontariuszy  
i w zasadzie ze schroniskiem 
tworzy jeden organizm.

– Cele są wspólne. Za-
leży nam na dobru zwie-
rząt – mówi Grzegorz 
Gromadzki, prezes Zwie-
rzyńca a jednocześnie pra-

cownik schroniska. – Jako 
stowarzyszenie finansuje-
my leczenie zwierząt i uzu-
pełniamy braki. Naszy-
mi członkami są wyłącznie 
osoby kochające zwierzęta, 
które wkładają w wolonta-
riat swój czas, pracę i wie-
dzę.

Liczba wolontariuszy 
w schronisku jest zmienna. 
Jak zostać jednym z nich? 
To bardzo proste. Można 
podpisać z azylem umowę 
o wolontariat, ale również 
po prostu przyjść i zabrać 
któregoś psiaka na spacer 
do lasu. To również jest wo-
lontariat, ale już nie w usta-
wowym znaczeniu. Żeby 
być wolontariuszem trze-
ba ukończyć 16 lat i mieć 
podpisaną zgodę rodzi-
ców. Młodsze osoby mu-
szą przyjść z rodzicami lub 
opiekunami. W zeszłym ro-
ku schronisko odwiedziło 
11 tys. ludzi. 

Koordynatorem wolon-
tariatu jest Agata Jastrzęb-
ska, która pracuje również 
jako behawiorystka. Można 
z nią szczegółowo omówić 
swój plan na wolontariat. 

– Zawsze mamy dobro-
wolność wyboru – wyjaśnia 
Grzegorz Gromadzki. – Sta-
ramy się, aby osoba, któ-
ra chce pomóc, powiedzia-
ła nam, czym chciałaby się 
zajmować. Wolontariusze 
zajmują się wyprowadza-
niem zwierząt, pielęgnacją, 
biorą udział w akcjach pro-
mujących schronisko czy 
adopcje, robią zdjęcia zwie-

rzętom. Chodzi o to, żeby 
wykorzystać potencjał da-
nej osoby. Każdy z nas ma 
jakieś zdolności, ważne, że-
by chcieć coś robić.

Dobra karma 
przepustką na koncert
Schronisko organizuje 

wiele akcji, które dały po-
zytywny efekt. Jedną z nich 
jest znany już w całej Polsce 
„Bieg na sześć łap”, który 
zapoczątkowała i koordy-
nuje Monika Dąbrowska. 
Wzięło się to z chęci. Chcia-
ła po prostu sama pobiegać 
z psem. Gdy zrozumiała, 
że to świetny pomysł, za-
chęciła do tego znajomych. 
Wkrótce zainteresowa-
nie okazało się na tyle du-
że, że wraz ze schroniskiem 
postanowili zorganizować 
bieg. Akcja organizowana 
jest już od sześciu lat a jej 
popularność stale wzrasta.

– Nie każdy może ad-
optować psa czy kota, ale 
większość ludzi może po-
móc zwierzętom w schro-
nisku, choćby biorąc je na 
spacer. Zwierzakom bra-
kuje najbardziej kontaktu 
z człowiekiem. Miejmy na-
dzieję, że takich atrakcji bę-
dzie więcej. Nowe osoby, 
które przychodzą do nas, 
często mają świeże pomy-
sły, które staramy się wcie-
lić w życie – mówi Grzegorz 
Gromadzki.

Pracownicy schronisko 
wspólnie ze Zwierzyńcem 
prowadzą zbiórki, wraz z 
podopiecznymi odwiedzają 

dzieci i seniorów, zaprasza-
ją do siebie szkoły i przed-
szkola, organizują koncer-
ty. Jeden odbędzie się już 
na początku kwietnia.

– Z okazji Światowego 
Dnia Bezdomnych Zwie-
rząt organizujemy koncert 
w Galerii Sowa 4 kwiet-
nia (czwartek) o godz. 
19 – informuje Agata Ja-
strzębska, behawiorysta. 
– Można wesprzeć nasze 
zwierzaczki dobrą kar-
mą lub wrzucić pieniądze 
do puszki Zwierzyńca św. 
Franciszka. To już druga 
tego typu impreza. Zagra-
ją H.O.R.P.Y.N.A, Shantaż 
i Cezary Makiewicz.

Billy od 12 lat 
czeka na dom
Mimo wielu ambit-

nych projektów olsztyńskie 
schronisko, podobnie jak 
każda placówka tego typu, 
ma także swoje problemy. 

– Zawsze jest więcej 
zwierząt, niż chcieliby-
śmy, żeby było. Oczywi-
ście, chcielibyśmy, żeby nie 
było bezdomnych zwierząt, 
ale tego nie da się uniknąć. 
Zwierzęta się gubią, czasa-
mi właściciel umiera, nie 
ma rodziny i przyjaciół i 
nie ma się kto psem zająć – 
wyjaśnia Grzegorz i doda-
je, że często właściciele nie 
szukają swoich podopiecz-
nych, którzy się zagubili.

To dosyć dziwne, że 

nie szukają psa w schroni-
sku. Na szczęście ośrodek 
jest jednym z najlepszych w 
Polsce. Systematycznie w 
miesiącu ok. 20 psów i ko-
tów idzie do adopcji. Mimo 
wszystko rezydują tutaj też 
weterani, których najbar-
dziej szkoda. Jednym z nich 
jest Billy, spokojny, pociesz-
ny czarny mieszaniec. Prze-
bywa tutaj od sierpnia 2007 
roku. W tym roku będzie 
to już 12 lat! To dla takiego 
staruszka jest z pewnością 
traumatyczne. Najdłużej na 
dom czekają zwierzęta du-
że i nierasowe o ciemnym 
umaszczeniu. Smutne, ale 
takie są realia.

Praca w placówce trwa 
przez cały rok. Czas dla 
zwierząt płynie tutaj ina-
czej, szybciej się starzeją. 
Te, które miały szczęście, 
aby znaleźć dom, szybko 
młodnieją. Dla nowych re-
zydentów najbardziej za-
uważalna zmiana następuje 
na przełomie jesieni i zimy, 
bo często po raz pierwszy 
tak długo przebywają na 
mrozie.

– Nie są to warunki do-
mowe. Psy są wyprowa-
dzane zazwyczaj dwa ra-
zy w tygodniu, niektóre 
tylko raz. Ich potrzeby be-
hawioralne, m.in. kontakt  
z człowiekiem, są nieza-
spokojone. Na szczęście nie 
przebywają na betonie, w 
kojcach jest piasek, stara-

my się im dawać jakieś za-
bawki – tłumaczy Agata  
Jastrzębska.

A skoro w ośrodku 
przebywa wiele zwierząt, 
to potrzebna jest karma. 
Niezależnie od tego ile 
jej jest, to i tak się szybko 
kończy, zwłaszcza ta gor-
szej jakości, bo jest w niej 
mniej składników odżyw-
czych, przez co zwierzęta 
muszą zjeść jej więcej. Ko-
lejny problem to profilak-
tyka i leczenie, które jest 
bardzo drogie. 

– I tutaj obecność Zwie-
rzyńca św. Franciszka i jego 
darczyńców (którzy wpła-
cają ten przysłowiowy gro-
sik lub oddają 1 proc. po-
datku) umożliwia działanie 
schronisku. W zeszłym ro-
ku wydatkowaliśmy 70 tys. 
zł, tylko na leczenie. Mia-
sta nie byłoby stać na taką 
kwotę – wyjaśnia Grzegorz 
Gromadzki.

Dzień zaczyna się od 
karmienia. Pieski i kot-
ki budzą się o świcie, łap-
ki chodzą, ogony merdają. 
Latem dostają suchą kar-
mę, a zimą gotowana kar-
mę o podwyższonej kalo-
ryczności. Ma ona wtedy 
konsystencję gęstej zupy, 
z mięsem i warzywami. Po 
jedzeniu jest chwila odpo-
czynku. Weterynarz robi 
obchód i podaje leki. Od 
godz. 9 przyjmowani są 
wolontariusze, którzy wy-

Brakuje im kontaktu  z człowiekiem
Bohaterowie dzisiejszego reportażu nie mówią – no, przynajmniej my ich 
mowy nie rozumiemy – ale mimo wszystko są nam wierni i oddani. 
Niestety, czasem w życiu zdarza się sytuacja, że te sympatyczne istoty po 
prostu muszą trafić do przytułku, który choćby był najlepszy na świecie  
(a nie mamy żadnej wątpliwości, że ten w Olsztynie jest jednym z lepszych 
w Polsce), nie zastąpi im domu. Mowa o psach i kotach ze schroniska przy 
ul. Turystycznej 2.

Na pierwszym planie jest spokojny Billy, który czeka na dom już prawie 12 lat
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Brakuje im kontaktu  z człowiekiem

bierają się ze zwierzakami 
na spacer.

W schronisku przeby-
wają także inni lokatorzy. 
Wśród nich są m.in. króli-
ki miniaturki, indyk, per-
liczka, jeż, świnka morska, 
szczury, węże, zdarzył się 
nawet ptasznik. Swoje miej-
sce znalazły tutaj też egzo-
tyczne chrząszcze, których 
ktoś „zapomniał” zabrać 
do pociągu i terrarium zo-
stawił na peronie.

Zasady adopcji
Każdy pełnoletni czło-

wiek w pełni praw może 
adoptować zwierzę. Trze-
ba mieć przy sobie smycz 
i obrożę w przypadku psa 
i transporter w przypad-
ku kota oraz kwotę opła-
ty adopcyjnej a także do-
wód osobisty. Ważne jest 
to, aby mieć tytuł praw-
ny do zajmowanego loka-
lu, w przypadku stancji 
trzeba poprosić właści-

ciela o wyrażenie pisem-
nej zgody. 

– Zawsze możemy od-
mówić adopcji, bo ponosi-
my odpowiedzialność za 
życie zwierząt. W przypad-
ku, gdy coś nas niepokoi, 
możemy przeprowadzić 
wywiad środowiskowy czy 
zarządzić wizytę przeda-
dopcyjną – wyjaśnia prezes 
Zwierzyńca św. Franciszka.

– Czy zdarza się też 
tak, że ludzie adoptują psa 
i po jakimś czasie oddają 
go z powrotem, bo się „nie 
sprawdził”? – pytam.

– Użył pan tutaj sło-
wa klucza – „nie sprawdził 
się” – mówi Grzegorz Gro-
madzki. – Wielu ludzi ocze-
kuje od psa pewnych wzor-
ców zachowań w sposób 
dosłowny. Ale skąd on ma 
to wiedzieć? Edukujemy 
i tłumaczymy, przy czym 
większość ludzi jest zaafe-
rowana faktem, że wybra-
li zwierzę i później, gdy 
emocje opadną, nie pamię-
tają nic z tego, co im mó-
wiliśmy. Czasami w razie 
problemu ze zwierzakiem 
dzwonią do nas. Pani Aga-
ta udziela ważnych infor-
macji. Panuje mit, że zwie-
rzak ze schroniska będzie 
wdzięczny za adopcję. 
Chcemy, żeby pies miał ta-
kie uczucia jak człowiek  
i nawet tak to wszystko wi-
dział. A przecież tak nie 
jest. Pies się musi przyzwy-
czaić i zaaklimatyzować w 
nowym domu, sam wyczuć 
zasady, wiedzieć gdzie ma 
spać. Często jest tak, że wy-

prowadzamy psa, nakarmi-
my go i czasami się poba-
wimy z nim, jak będziemy 
mieli ochotę. Ale on nie wie 
czy ma prosić o tą zabawę, 
czy i jak prosić o wyjście na 
spacer. Jest to wszystko dla 
niego nowe, trzeba mu po-
kazać nowe otoczenie. Mu-
simy być bardziej wyrozu-
miali, ale i konsekwentni. 

Pies też człowiek
Trzeba pamiętać, że każ-

de zwierzę, podobnie jak 
każdy człowiek, ma swój 
temperament, osobowość  
i doświadczenia. Postawmy 
się na miejscu psa, który tra-
fia do schroniska. Idzie na 
kwarantannę, która jest w 
ciasnym kojcu, dostaje jeść 
raz dziennie, spotyka ob-
cych ludzi, dookoła panu-
je hałas, zostaje przywiezio-
ny samochodem (nie każdy 
zwierzak to lubi), traci swo-
jego właściciela i pojawia się 
w tak nienaturalnym dla sie-
bie środowisku, że siłą rze-
czy stres z niego wychodzi. 

– Psy różnie reagują na 
pobyt w schronisku – opo-
wiada Agata Jastrzębska. – 
Niektóre przyjmują to do-
syć łatwo, od początku są 
przyjazne w stosunku do 
nas. Część się boi, unika lu-
dzi. Czasami zdarza się, że 
zwierzęta są na początku 
agresywne, ale nie wynika 
to z tego, że pies chce nas 
skrzywdzić. On nie wie, co 
ma zrobić. Wydaje mu się to 
jedyną skuteczną strategią. 
Inne nie radzą sobie w za-
mknięciu. Kręcą się w kół-

ko i dopiero na spacerach 
się uspokajają. Naszą rolą 
jest to, żeby ich nastawienie 
się zmieniło.

Na szczęście psiaki do-
syć szybko się otwiera-
ją. Nie znaczy to jednak, 
że problemów nie będzie 
po adopcji. Spowodowa-
ne są one często błędami 
w komunikacji, zwłaszcza 
gdy właściciele mają dzie-
ci. Okres aklimatyzacyjny 
trwa zazwyczaj od 3 tygo-
dni do 3 miesięcy.

– Staram się tłuma-
czyć, że dzieci nie powin-
ny wkładać dłoni do mi-
ski z jedzeniem, głaskać 
gdy pies śpi w kojcu czy 
klepać go po głowie, tego 
zwierzęta nie lubią – prze-
strzega Agata. – Wyobraź-
my sobie, że ktoś obcy nas 
tak poklepuje. Chcemy, że-
by pies poznał całą rodzi-
nę, dlatego zachęcamy, 
aby wszyscy przyjecha-
li do schroniska. Dla psów 
dom to nowe otoczenie  
i mogą się czegoś bać. Mu-
simy zaakceptować zwie-
rzaka takiego jakim jest. 
Zdarza się, że pies jest cho-
ry, zwłaszcza senior. Mo-

żemy się wtedy zwrócić do 
Zwierzyńca z prośbą o po-
moc finansową na leczenie.

Cezary Kapłon

Niedaleko Olszty-
na zlokalizowane 
są także inne pla-
cówki pomagające 
bezdomnym zwie-
rzakom. Wśród 
nich są schroni-
ska: w Tomarynach 
(gm. Gietrzwałd), 
Świątkach czy Je-
zioranach. Ponad-
to w Dobrym Mie-
ście prężnie działa 
stowarzysze-
nie Miasto dobre 
dla zwierząt, któ-
re niejednokrot-
nie ogłaszało się na 
naszych łamach.

Jedną z głównych rozrywek zwierząt w schronisku jest spacer z ludźmi. Czekają na niego z utęsknieniem

fo
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rys. Zbigniew Piszczako

Firmy likwidowano, 
sprzedawano, bo uważano, 
że wszystko co państwowe 
jest niedobre i trzeba się te-
go pozbyć. Wprowadzono 
„kuroniówkę”, czyli zasi-
łek dla tych, którzy stracili 
pracę i nagle w Polsce po-
wstała ogromna rzesza bez-
robotnych. Po zasiłek za-
częły się zgłaszać nie tylko 
ci, co stali się bezrobotny-
mi, ale także osoby, które 
nigdy nie pracowały. Mię-
dzy innymi kobiety, które 
prowadziły gospodarstwa 
domowe i były na utrzyma-
niu mężów. Powstały nowe 
instytucje – urzędy pracy. 
Ich zadaniem było pośred-
nictwo w znajdowaniu pra-
cy dla bezrobotnych oraz 
przysposabianiu do innych 
zawodów. Pracy było spo-
ro, a niepracujących i tych, 
którzy twierdzili, że dla 
nich pracy nie ma, jeszcze 
więcej i... stało się! W na-
szym kraju, a szczególnie w 
regionie bezrobocie okaza-
ło się zmorą, a niepracowa-
nie często świetnym intere-
sem. Co najciekawsze nikt 
nie cierpiał skrajnej biedy. 

Teraz nasze społeczeń-
stwo podzieliło się na tych, 
co pracują i na tych, którzy 
wolą nic nie robić, a pie-
niążki mieć. Część osób wy-
jechała za pracą za granicę, 
bo tam, przy niskim kursie 
naszej złotówki, opłaca się 
byle co robić, bo i tak ma się 
3-4 razy więcej niż w kraju. 

Jeżeli to jest para, to druga 
osoba siedzi w kraju i nic 
nie robi. O, przepraszam! 
Pobiera zasiłki! I mamy pa-
ranoję połączoną z cudem 
gospodarczym. 

Teraz często opłaca się 
nie pracować, a mięć nie-
złe pieniądze i najważniej-
sze: ubezpieczenie i pomoc 
państwa. Bywa tak, że spo-
ro bezrobotnych zaczęło 
specjalizować się w pozy-
skiwaniu różnego rodzaju 
zasiłków, dopłat, 
refundacji itp. Bar-
dzo pracowici za-
rabiają w ten spo-
sób nawet około 
3-4 tysięcy zło-
tych, nie hańbiąc 
się legalną pracą. 
Powstał nowy za-
wód „bezrobot-
ny wyciągacz”. Ja-
ko premie dostają 
jeszcze bezpłatną 
żywność. Średnio 
warta ona jest oko-
ło 70-80 złotych 
miesięcznie. A my 
jako państwo za-
miast zdopingo-
wać ich do pracy, 
robimy to, co się 
da, aby otrzyma-
li wszystko za nic. 

Dopracowali-
śmy się roszcze-
niowej grupy lu-
dzi, na którą my, 
społeczeństwo, ło-
żymy niezłe pie-
niądze. Dobrze, że 

na razie socjal nie jest w na-
szym kraju za wysoki, bo 
jakby był, jak w zachodnich 
krajach, to chyba nikt by nie 
pracował. Zastanawiam się 
dlaczego ja mam utrzymy-
wać nierobów. Mnie nikt 
za darmo nie chce dać na-
wet marnej złotówki. Co 
jest w naszym kraju nie tak, 
że ludzie zastanawiają się 
czy pracować, czy nie pra-
cować! 

Jacek Panas

Pracować czy 
nie pracować?
Jak byłem świeżo upieczonemu absolwentem WSR, stanąłem przed dylematem, 
gdzie podjąć pracę, bo do głowy mi nie przyszło, żeby nic nie robić. Zresztą nie do 
pomyślenia w tamtych czasach była praca na czarno. Poszedłem do pośrednika, 
bo taka funkcja kiedyś istniała. Ten otworzył czarny zeszyt, komputerów wtedy nie 
było i spytał, gdzie chcę pracować. Musiałem na coś się zdecydować, bo był nakaz 
pracy, czyli każdy dorosły obywatel musiał obowiązkowo pracować. Potem zlikwi-
dowano nakazy i praca stała się dobrowolna. I się zaczęło. 

Nie ma nakazów pra-
cy, bo przecież nikt nie 
jest w stanie zapew-
nić pracy na etacie dla 
wszystkich chętnych. Do-
chodzi do tego zróżnico-
wanie w zarobkach, nie 
zawsze związane z wy-
kształceniem. Kapita-
lizm, o którym marzyli-
śmy przez lata, pokazał 
swoje prawdziwe oblicze, 
chociaż pewnie jest nie-
wiele osób tęskniących 

za tym, co było. Czyżbyś 
był, Jacku, jedną z nich?

Skąd także to zdziwienie 
u Ciebie, że ktoś pobiera za-
siłek? Określają to przepisy 
i jakiś urzędnik to przecież 
weryfikuje. Poza tym jest 
to świadczenie okresowe, 
właśnie dla tych, którzy na-
gle stracili pracę. Jeżeli ktoś 
kombinuje i mu się to uda-
je, to znaczy, że przepisy są 
złe. Trudno mieć pretensje 
do ludzi, że korzystają z ta-

kich świadczeń, jeżeli 
są to działania zgod-
ne z obowiązującym 
prawem. 

Z tym robieniem 
byle czego za grani-
cą, chyba trochę prze-
sadziłeś, bo gdzie, jak 
gdzie, ale za granicą 
(przynajmniej tą za-
chodnią), to jednak 
za robienie byle czego 
nie płacą. I to jak sam 
piszesz 3-4 razy wię-
cej niż w kraju. Po-
pularne swego czasu 
powiedzenie: „czy się 
stoi, czy się leży”, tam 
raczej się nie spraw-
dza. Praca za gra-
nicą w wielu przy-
padkach, to jedyny 
sposób na utrzyma-
nie rodziny. Czasami 
wybór na całe życie. 

Pomoc socjal-
na państwa powin-
na oczywiście być 
skierowana przede 
wszystkim dla tych, 

którzy znaleźli się w cięż-
kiej sytuacji materialnej nie 
z własnej winy. Na pewno 
nie z tego powodu, że nie 
chce im się pracować. Płace 
w niektórych branżach są 
jednak tak niskie, że pomi-
mo bezrobocia (które suk-
cesywnie maleje) to pra-
codawcy ciągle poszukują 
pracowników. Nikt jakoś 
nie wpadł na pomysł, aby 
podnieść zarobki. Praco-
dawcom to się nie opłaca? 
A ma się opłacać pracow-
nikom?

Możliwość założenia 
własnej firmy pozwala na 
samodzielne kierowanie 
biznesem. Nie każdy jed-
nak się do tego nadaje. Tu 
liczy się przede wszystkim 
pomysł i wyczucie rynku. 
Dobry „prywaciarz” daje i 
dawał sobie radę także za 
PRL-u. 

Pytasz się: pracować czy 
nie pracować? A jaki przy-
kład dostaje młodzież? Za-
miast inwestować w sie-
bie, można przecież odkryć 
w sobie talent… i pójść np. 
do Big Brothera czy inne-
go show i zostać celebry-
tą. Każdy ma taką szansę i 
widać, że wielu chce z niej 
skorzystać. Tylko czy dla 
wszystkich chętnych wy-
starczy miejsca? 

Andrzej 
Zb. Brzozowski

Przywilej czy 
obowiązek?
Nie wiem, Jacku, czy zauważyłeś, ale od czasów, kiedy skończyłeś studia, trochę się 
zmieniło na tak zwanym rynku pracy. Samych absolwentów UWM (który swoimi 
uczelnianymi korzeniami sięga przecież także WSR) jest każdego roku zdecydowanie 
więcej. Do tego w ciągu ostatnich kilkunastu lat przybyło w Olsztynie szkół wyższych, 
których absolwenci w dużej mierze chcieliby zasilić miejscowe kadry. A są przecież 
jeszcze studia zaoczne i licencjaty, których za Twoich (i moich) edukacyjnych czasów 
nie było. Pracodawcy mają w kim wybierać i nie ma co ukrywać, to czynią.
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Pierwszą kłodą, którą sa-
mi sobie rzucamy pod nogi, 
jest błędne przekonanie, że 
dystans trzeba pokonywać 
szybko. Samo słowo „biega-
nie” oznacza przecież pew-
ną dynamikę. Nam jednak 
chodzi nie o bieg na złama-
nie karku, który pamiętamy 
z dzieciństwa, ale o jogging, 
czyli o bieg w tempie mar-
szu. Powolutku, spokojnie. 
Mamy biec tak wolno, by-
śmy mogli rozmawiać. Bez 
żadnych zrywów do przo-
du, bez przyśpieszania, go-
nienia. Wydaje się to prostą 
zasadą, ale wielu początku-
jących ma z nią problem. 
Zaczynają trucht w tempie, 
którego po kilku minutach 
nie wytrzymałby sam Usain 
Bolt, mistrz świata w sprin-
cie. Konsekwencją jest wy-
pluwanie płuc i zarzeka-
nie się, że to był pierwszy i 
ostatni raz. Dlatego truchtać 
trzeba z głową, bo inaczej się 
zniechęcimy.

Drugą pułapką, w któ-
rą zdarza się wpaść oso-
bom początkującym, jest 
błędne wyobrażenie o roz-
grzewce przed bieganiem. 

Pamiętamy z lekcji wycho-
wania fizycznego te męczą-
ce rozgrzewki, w których 
się biegało, skakało, macha-
ło kończynami jak jakiś na-
wiedzony kosmita. Mając 
w głowie taki obraz „roz-
grzewki”, pomijamy ten ele-
ment przed naszym truch-
taniem. To duży błąd, bo 
zastałe stawy są podatne na 
urazy. Dlatego nie powin-
niśmy przed bieganiem się 

męczyć, ale chociaż pokręć-
my biodrami, okrężnymi ru-
chami rozgrzejmy też staw 
kolanowy i skokowy, zrób-
my kilka wymachów noga-
mi i rękami. Bez tego bóle 
stawów gwarantowane.

Obuwie i odzież do bie-
gania jako bariera, a nie po-
moc to trzeci problem osób 
pragnących zrobić coś ze 
swoim życiem. Wstajemy 
z kanapy i stwierdzamy, 

że schudniemy najszybciej, 
biegając – tak jak to robią ty-
siące ludzi od małolata po 
seniora. Idziemy do szafki 
z butami i oto mamy dyle-
mat: same trampki. Nieste-
ty w nich nie wolno biegać. 
Muszą być buty sporto-
we, popularne adidasy. Je-
śli mamy takie najprostsze 
obuwie sportowe, to już nic 
nie stoi na przeszkodzie, by 
spróbować biegania. Tym-

czasem wiele osób błęd-
nie sądzi, że od razu trzeba 
kupić buty za dwieście czy 
trzysta złotych. W takim 
obuwiu faktycznie biega się 
przyjemniej, ale niech brak 
profesjonalnego sprzętu nie 
zniechęci nas do tego, by 
zasmakować nowej aktyw-
ności. To samo jest z odzie-
żą – na początek wycho-
dzimy w luźnej koszulce  
i zwykłych dresach czy leg-
ginsach. Na własnej skórze 
nauczymy się, jak mamy się 
ubierać, by było wygodnie. 
Nie dajmy sobie wmówić, 
że czegoś nam jeszcze trze-
ba, by zacząć – oprócz naj-
prostszych adidasów ma-
my mieć tylko chęci.

Gustowne trykotki na-
łożone, chęci zebrane  
– idziemy biegać! Ale co są-
siedzi powiedzą? Obawa 
przed oceną innych jest ko-
lejną przeszkodą na drodze 
do rozpoczęcia przygody  
z bieganiem. Cóż. Jak wsty-
dzimy się biegać po uli-
cach, to pojedźmy do lasu. 
Na głównych ścieżkach jest 
wiele osób spędzających 
czas aktywnie, a mało prze-

chodniów. Jeśli wolimy 
biegać po mieście, to war-
to wybrać porę wczesnego 
poranka albo późnego wie-
czora lub też wystartować 
z innego miejsca niż spod 
domu. Najgorzej jest wyjść, 
bo gdy już biegniemy, to 
obojętnieje nam otoczenie. 
Trzeba się przekonać, może 
znaleźć kompana do truch-
tania – inaczej wpadniemy 
w pułapkę wstydu, który 
powstrzyma nas od sportu.

Nawet najdalszą po-
dróż zaczyna się od pierw-
szego kroku – mawiał pe-
wien chiński filozof. Każdy, 
kto zaczął uprawiać sport 
w wieku średnim bądź 
dojrzałym, też kiedyś nie-
pewnie wychodził na swój 
pierwszy trening. Zmagał 
się z obawami, co pomyślą 
o nim rodzina i znajomi, są-
dził, że nie jest dostatecznie 
przygotowany. A więc ma-
my pewien paradoks: nie 
potrzeba nam tężyzny fi-
zycznej do podjęcia biega-
nia, a siły psychicznej. Kto 
ją ma, ten zacznie truchcik 
do nowej sylwetki i lepsze-
go zdrowia. 

Chcesz zacząć biegać? Uważaj 
na te pułapki
Początek przygody z bieganiem bywa zarazem jej końcem – tyle jest pułapek, w które mogą wpaść początkujący amatorzy tej aktywności. A szkoda, bo nawet bardzo 
wolny trucht świetnie poprawia kondycję, wysmukla ciało i napawa nas młodzieńczą energią. Jak zacząć biegać, aby się nie zniechęcić? 

Pływaczki wydają się 
zwiewne jak rusałki, dlate-
go wielu kobietom wydaje 
się, że chodząc regularnie na 
basen, zyskają podobną syl-
wetkę. Niestety, rzeczywi-
stość może nas rozczarować. 
Instruktorzy tego mokrego 
sportu twierdzą, że pływa-
nie może wspaniale przy-
służyć się w odchudzaniu i 
rzeźbieniu sylwetki, ale jedy-
nie wówczas gdy potrafimy 
pływać poprawnie. Więk-
szość z nas pływa sobie wła-

snym tempem – żabką czy 
grzbietem – nie obierając za 

cel techniki. Przez to nie an-
gażujemy mięśni w wysiłek 

tak, jak trzeba. Większość pa-
ry idzie w gwizdek. 

Na co zwrócić uwagę, 
by pływanie aktywowało 
aż trzy czwarte wszystkich 
mięśni i wymuszało na nas 
efektywną pracę? Na po-
czątek opanujmy podsta-
wy techniczne jednego, wy-
branego przez siebie stylu. 
Po drugie, zwiększmy in-
tensywność. Nauczmy się 
pływać nie tylko długie 
fragmenty, ale też robić kil-
kusekundowe mocne przy-
spieszenia co jakiś czas. To 
tak zwane interwały, które 

mobilizują organizm do na-
głego wzmożonego wysił-
ku. Powoduje on gwałtow-
ne zużycie energetyczne jak 
w aucie, które musi znie-
nacka przyspieszyć i pędzić 
na niskim biegu. Dzięki po-
prawnej technice mięśnie 
są autentycznie rzeźbione, 
a poprzez interwały spa-
lanie kalorii rośnie drama-
tycznie. I o to chodzi!

ar

Pływanie – czy odchudza?
Mówi się, że pływanie rzeźbi sylwetkę. Pływaczki słyną z opływowych kształtów ciała, niezwykle subtelnych, czego nie można powiedzieć na przykład o biegaczkach, 
tenisistkach czy rowerzystkach, mających nogi majestatyczne i twarde jak pień dębu. 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

Dedukcja
Który zawód jest misyjny?
Chcę być tutaj precyzyjny.

Czy misyjne są te 
wszystkie,

Gdzie się walczy  
o podwyżkę?
Wniosek dość 
prowokacyjny.

Dobry rok
Rok dwanaście ma 

miesięcy,
Dobry ma ten jeden 

więcej.
To trzynasty miesiąc, 

który
Wpływ ma na emerytury.

I już robi się goręcej. 

Limeryki satyryczne 

BARAN  21.03 – 20.04
Za dużo czasu poświę-

casz rodzinie. Pora po-
myśleć o sobie. Niech do-
mownicy przejmą część 
obowiązków. Zajmuj się 
drobiazgami: gotowaniem 
obiadów, wyrzucaniem 
śmieci, sprzątaniem, wy-
chodzeniem z psem itp. 

BYK  21.04 – 20.05
Nadszedł najwyższy 

czas, byś przeprowadził 
gruntowne zmiany w swoim 
życiu. Zdobądź się więc na 
odwagę i zakończ sprawy, 
które nie przynoszą Ci wy-
miernych korzyści. Nie każ-
dy musi i może być posłem.

BLIŹNIĘTA  21.05 – 21.06
Nie szastaj pieniędzmi 

na prawo i lewo. To, co się 
uda zaoszczędzić, przyda 
się na jakiś większy zakup. 
Poza tym w razie kontroli 
będzie chociaż część pienię-
dzy do zwrotu, co na pew-
no wpłynie na nieco łagod-
niejszy wymiar.

RAK  22.06 – 22.07 
Żyjesz zbyt intensyw-

nie. Twoje siły życiowe mo-
gą trochę osłabnąć i codzien-
ne sprawy wydadzą Ci się 
wymagające większego wy-
siłku. Zacznij się oszczę-
dzać. Po okresie abstynencji 
wszystko wróci do normy.   

LEW  23.07 – 23.08
Kilka najbliższych dni 

upłynie w nerwowej atmosfe-
rze. Potem nastąpi okres zde-
cydowanie lepszy. Aby unik-
nąć takiej huśtawki nastrojów, 
zwracaj uwagę na to, komu 
pożyczasz swoje bardzo cięż-
ko pożyczone pieniądze.

PANNA  24.08 – 23.09
Być może spełnią się 

wkrótce Twoje najskrytsze 
marzenia. Zmiany w orga-
nizacji pracy mogą uwol-
nić Cię od pewnych uciąż-
liwych czynności. Możesz 
jednak jeszcze zatęsknić 
za porannym wstawaniem  
i uwagami szefa.

WAGA  24.09 – 23.10
Wystrzegaj się impul-

sywnego działania, po-
śpiesznych decyzji, które 
mogą mieć nieoczekiwane 
konsekwencje i niepożąda-
ne rezultaty. Zamiast eks-
perymentować w domu, za-
proś rodzinę i znajomych na 
obiad do restauracji.

SKORPION  24.10 – 22.11
Korzystne wyniki 

wszystkich rozmów i ukła-
dów. Wszelkie negocjacje 
powinny zakończyć się po-
myślnie. Nie polegaj jednak 
na innych, licz wyłącznie na 
siebie. Nie wszystko można 
zwalić na grecki kryzys.

STRZELEC  23.11 – 21.12
Pojawią się nowe propo-

zycje. Warto nadal poszerzać 
wiedzę, bywać wśród ludzi, 
nawiązywać kontakty. Twoje 
ostatnie raporty są zbyt ogól-
ne. Szefowie nie są z Ciebie 
zadowoleni. Wiesz, ilu jest 
chętnych na Twoje miejsce? 

KOZIOROŻEC 22.12 – 20.01
Może wpadnie Ci do 

głowy jakieś proste rozwią-
zanie? Jeśli prac e masz nud-
ną, to powinieneś pomyśleć 
o bardziej satysfakcjonu-
jącym zajęciu. Przeglądaj 
ogłoszenia. W finansach 
szykuje się zmiana. Na ra-
zie bez oprocentowania.

WODNIK  21.01– 19.02
W najbliższym okre-

sie powinieneś odpocząć  
i gdzieś wyjechać. Nieważ-
ne, czy za granicę, na wcza-
sy krajowe czy na kilka dni 
w góry. Przedtem zadbaj 
jednak o swój image. Od-
wiedź solarium, idź do fry-
zjera i do banku.

RYBY  20.02 – 20.03
Nieprzewidziane wyda-

rzenia mogą odciągnąć Cię 
od rzeczy obowiązkowych. 
Na szczęście tylko na krótko. 
Dzięki opanowaniu i dyscy-
plinie jakoś przetrwasz ten 
trudny okres. Twoja wątro-
ba, serce i żołądek – też.

Katarzyny Puzyńskiej 
nie trzeba przedstawiać 
żadnemu miłośnikowi po-
wieści kryminalnej. W jej 
książkach obok morder-
stwa pojawia się szeroko 
nakreślone tło społeczno-
-obyczajowe, przez co nie-
kiedy polska pisarka po-
równywana jest do Camilli 
Läckberg. 

Debiutowała powieścią 
„Motylek”, którą rozpoczę-
ła cykl kryminalny z akcją 
osadzoną w fikcyjnej wsi 
Lipowo. Umiejscowienie 
wspomnianych krymina-
łów nie jest przypadkowe 
– to okolice powiatu brod-
nickiego, w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, 
gdzie autorka jako dziecko 
spędzała wakacje. Tylko za-
miast beztroskich obrazów, 
mamy krwawe historie i za-
gadki kryminalne, które łą-
czy postać policjanta, Da-
niela Podgórskiego. 

Oprócz serii o Lipo-
wie, Puzyńska jest autor-
ką książek o policjantach, 
w których ukazuje świat 
przestępstw i zbrodni.  
W „Policjanci. Ulica” roz-
mawia z mundurowymi, 
którzy każdego dnia peł-
nią służbę w prewencji, ru-
chu drogowym czy patrolo-
wym. Na początku kwietnia 
ukaże się druga część, „Po-
licja. Bez munduru”, opisu-

jąca pracę funkcjonariuszy 
operacyjnych i dochodze-
niowych wydziałów kry-
minalnych oraz Centralne-
go Biura Śledczego Policji, 
technika kryminalistyki, 
medyka sądowego czy psy-
chologa policyjnego. 

Niebawem będziemy 
mieli wyjątkową okazję go-
ścić Katarzynę Puzyńską 

w Olsztynie. Na wydarze-
nie zapraszamy 13 kwiet-
nia (sobota) o godz. 13 do 
Planety 11 (al. Piłsudskie-
go 38). 

Rozmowę poprowadzi 
Katarzyna Janków-Mazur-
kiewicz. 

Aleksandra Dobies

Katarzyna Puzyńska 
w Planecie 11!
Wyróżniają ją krótkie włosy, liczne tatuaże, skórzana kurtka i glany. Z wykształce-
nia psycholog, ale sama nazywa siebie „seryjnym pisarzem”. W sadze o Lipowie 
czytelników zabiera do nieco idyllicznej krainy, otoczonej lasami, jeziorami i po-
lnymi drogami. To tam, w malowniczo położonej niewielkiej miejscowości w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim dochodzi do tajemniczych zbrodni. 

Andrzej Zb. Brzozowski
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Jechałem tam z pewną 
obawą, bo nie wiedziałem, 
co na miejscu zastanę. Pro-
szę sobie wyobrazić mo-
je zdziwienie, a przy okazji  
i zachwyt, kiedy tam zaje-
chałem. Ziemię zastałem 
zaoraną i zabronowaną. 
Cała działka została ogro-
dzona okorkami. To takie 
deski. Domek wymalowa-
ny. Kto to zrobił? Jacek na 
pewno nie, bo by mi powie-
dział. Zaszedłem do kole-
gi, od którego otrzymałem 
w użytkowanie działkę. Po-
witał mnie słowami: 

– Podoba ci się twój 
ogródek? – zapytał śmiejąc 
się. – Z Jackiem piliśmy roż-
ne napoje i namówił mnie, 
żebym zrobił ci niespo-
dziankę, która będzie przy 
okazji jako prezent. Tro-
chę czasu miałem. Okorki 
wygospodarowałem. Przy 
okazji zaoszczędziłem so-
bie pracy, bo ogradzając 
działkę, zabezpieczyłem ją 
przed dzikami. Moje pole 
pod lasem wygląda jakbym 
tam wiosenną orkę zrobił, 
a tam tylko ozimina rosła. 
Śladu po niej nie ma.

Pełen wrażeń wróci-
łem do Olsztyna. Byłem tak 
zmęczony tym pierwszym 
wiosennym rajdem, że do 
domu przyjechałem tram-
wajem. Jadąc ulicą Żołnier-
ską zwróciłem uwagę na 
naszą olsztyńską wieżę ci-
śnień. W myślach zaczą-
łem ją porównywać z tą, 
którą widziałem na zdję-
ciu otrzymanym od pana 
Wojtka. Przysłał nam fot-
kę, która była odpowiedzią 
na apel o wysyłanie starych 
zdjęć, przedstawiających 
jakieś ciekawe miejsca. Jak 
przyjechałem do domu, na-
tychmiast skontaktowałem 
się z Jackiem Panasem, mi-
łośnikiem starego Olsztyna. 
Najpierw, aby ocieplić sytu-
ację, podziękowałem mu za 
opiekę nad moją działką,  
a potem poprosiłem o przy-
bliżenie mi historii wieży 

ciśnień. Po wysłuchaniu 
tradycyjnych słów: 

– Oj, Pawełku, ty mnie 
zamęczysz! – Uzyskałem 
zapewnienie, że jutro przy-
śle mi maila. Jak powie-
dział, tak zrobił. Oto co na-
pisał.

– W średniowieczu 
mieszkańcy Olsztyna tak 
zwaną wodę bytową czer-
pali z dwóch miejskich 
studni, a do celów komunal-
nych z rzeki Łyny. Nie zna-
li ani wodociągów, ani ka-
nalizacji. Miasto było małe 
i mieściło się między mura-
mi obronnymi. W 1378 roku 
kapituła warmińska zezwo-
liła na  rozwój miasta poza 
murami. Powstało Dolne 
Przedmieście (okolice mo-
stu św. Jana) oraz Przed-
mieście Górne za Wysoka 
Bramą. W dalszym ciągu w 
mieście nie było kanalizacji 
ani wodociągów z prawdzi-
wego zdarzenia. Nieczysto-
ści wylewano wprost na 
ulice i dlatego między in-
nymi ulicę Prostą nazywa-
no Kaczkostrasse, bo bło-
to na niej było po kostki. 
Miasto cały czas się rozwi-
jało, ale nie miało szczęścia, 
bo co jakiś czas nawiedzały 
je epidemie, pożary a tak-
że najazdy i grabieże przez 
różne wojska. 

Taki dynamiczny rozwój 
miasta rozpoczął się dopie-

ro w XIX wieku po utworze-
niu olsztyńskiego powiatu, 
ale tak naprawdę to dopie-
ro po ostatniej epidemii cho-
lery, która miała miejsce w 
1831 roku. Od tego czasu 
miastem przez niemal 30 
lat zarządzał burmistrz Ja-
kub Rarkowski. Dzięki nie-
mu rozpoczęła się rozbudo-
wa Olsztyna. Główne ulice 
wybrukowano i oświetlo-
no. Zasypano fosę. Na Gór-
nym i Dolnym Przedmie-
ściu zaczęto budować nowe 
kamienice. Otworzono ką-
pielisko nad jeziorem Faj-
ferek, które później osuszo-
no. Uruchomiono pierwszą 
miejską szkołę. W Korto-
wie otworzono szpital oraz 
oddano do użytku tereny 
rekreacyjne w Jakubowie. 
Rozpoczęto budowę szpi-
tala miejskiego, który uro-
czyście otworzył w 1867 ro-
ku kolejny burmistrz Robert 
Zakrzewski. Za jego rządów 
do Olsztyna w roku 1872 do-
prowadzono kolej. Rozwój 
miasta trwał. 

Kolejny burmistrz 
to Oskar Belian. Popie-
rał on rozwój budownic-
twa mieszkaniowego, jak 
również stawiał na rozwój 
przemysłu. Powstawały 
nowe dzielnice, przybywa-
ło mieszkańców i wojska. 
Olsztyn stał się miastem 
garnizonowym i ważnym 
węzłem kolejowym. W 1889 
roku uruchomiono gazow-
nię. Trzy lata później zaczę-
ły działać telefony. W mie-
ście mieszkało już ponad 31 
tysięcy obywateli. Zaszła 
więc potrzeba skanalizowa-
nia miasta i doprowadzenie 
bieżącej wody. Prace trwa-
ły kilka lat i w 1898 urucho-
miano sieć kanalizacyjną  
i wodociągową.

Prawdopodobnie pierw-
sze wodociągi w Olsztynie 
zaczęły funkcjonować już w 
XVI wieku. Woda do mia-
sta dostarczana była drew-
nianymi rurami z jezior-
ka położonego u podnóża 
najwyższego pobliskiego 
wzniesienia o wysokosci 

Jak Pawełek historie Olsztyna 
poznaje

Odkurzamy archiwum tekstów 
Jacusia, jest ich ponad 150! 
Będziemy je sukcesywnie 
publikować na naszym portalu  
www.zycieolsztyna.pl 
oraz na facebookowym 
profilu Życie Olsztyna.

Ostatnie dosyć wysokie wiosenne temperatury i trochę luzu w domu wykorzystałem na rowerową wycieczkę na swoją działeczkę. Do tej pory jeździł na nią Jacek, bo 
go o to prosiłem. Podejrzewam też, że nieproszonymi gośćmi były leśne zwierzęta.

143 m. To jest teraz staw po-
łożony między pływalnią  
a hotelem Relaks. Był to 
prawdopodobnie wodociąg 
grawitacyjny. Woda drew-
nianymi rurami docierała 
tylko do dwóch miejskich 
studni, plebanii oraz do-
mów znaczniejszych oby-
wateli. Zbiornik wody nazy-
wany był Stawem Górnym  
i zajmował obszar od obec-
nej ulicy Piłsudskiego za 
szkołą nr 8 i planetarium, aż 
do zbiegu ulicy Głowackie-
go z Żołnierską. 

Z chwilą kiedy Olsztyn 
zaczął się rozbudowywać 
za ulicą Kościuszki, któ-
ra przez jakiś czas w okre-
sie międzywojennym by-
ła granicą miasta, jeziorko 
dwa albo trzy razy było 
osuszane. Ostatni raz, gdy 
budowano w 1967 roku ba-
sen i salę sportową oraz uli-
cę Głowackiego. Teraz jest 
to praktycznie tylko oczko 
wodne. Ukoronowaniem 
prac przy wodociągach by-
ło wybudowanie w 1898 ro-
ku, podobnej do średnio-
wiecznej, wieży ciśnień. Ma 
ona 23 metry wysokości i 8 
metrów szerokości. U pod-
stawy mur ma 1,5 metra 

grubości, a w części szczy-
towej tylko 90 cm. Woda do 
zbiornika na szczycie tło-
czona była z ujęcia wody 
nad jeziorem Ukiel i roz-
prowadzano ją do wszyst-
kich użytkowników. Ma-
ło kto wie, że chociaż 
ujęcie położone jest nad sa-
mym brzegiem jeziora, wo-
da czerpana jest ze studni  
o głębokości ponad 293 me-
trów. Wieża mieszkańcom 
służyła do końca lat 60., po-
tem zbiornik zdemonto-
wano a pomieszczenia wy-
korzystywało archiwum. 
W 1976 roku rozpoczęły 
się prace nad stworzeniem 
w wieży obserwatorium 
astronomicznego. Otwo-
rzono je w 1979 roku. Pro-
wadzone są w nim obser-
wacje nieba przy pomocy 
teleskopów, z których naj-
większy jest ustawiony pod 
3-metrową rozsuwaną i ob-
racającą się kopułą. Z gale-
rii na szczycie można rów-
nież podziwiać panoramę 
Olsztyna. 

Pozdrawiam 
Jacek Panas

Maila jak zwykle 
zredagował Pawełek
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Prawo na 
wesoło, czyli 
prymaaprylisowe 
remanenty

Za mojej młodości, w głębokim PRL-u, naganne by-
ło to, co dziś dla nas wszystkich jest normalne. Między 
innymi przestępstwem było posiadanie zagranicznej 
waluty, szczególnie tej pochodzącej z Zachodu. Jednak 
była pewna furtka. Otóż osoby, które miały „usprawie-
dliwione” dochody z państw tamtego świata, dyspono-
wały bonami dolarowymi, za które można było kupić 
różne rarytasy w Pewexie. Nabywanie takich bonów za 
złotówki od „uprzywilejowanych” znajomych nie było 
zakazane i ścigane. Natomiast handel „prawdziwymi” 
dolarami to niemal zbrodnia. Cinkciarzy ścigano bez li-
tości. Jednak nie zawsze skutecznie. W Olsztynie zda-
rzyło się, że handlarza obcą walutą przyłapano na go-
rącym uczynku i... nie zdołano go ukarać. Milicjanci 
doprowadzili delikwenta na komendę, na moment sa-
mego pozostawili w pokoju zatrzymań i on w tym cza-
sie migiem dolary zjadł. Dowody przestępstwa przepa-
dły i było po sprawie.

To mundurowych nauczyło czujności. Podczas odpra-
wy celno-paszportowej facet wyjeżdżający z Polski okazał 
pogranicznikom fałszywy dowód rejestracyjny, podrobio-

ny dowód osobisty i trefne prawo jazdy. Ale afera! Zrobiło 
się jednak zamieszanie, podczas którego kierowca próbo-
wał fałszywe dokumenty skonsumować. Tym razem funk-
cjonariusze uchronili kombinatora od niestrawności. 

W wydziale komunikacji jednego z polskich miast ko-
bieta wylegitymowała się chińskim prawem jazdy. Czujno-
ścią wykazali się pracownicy urzędu, bo żaden z nich nie 
znał pierwowzoru. Dlatego wystosowali stosowne zapyta-
nie do chińskiej ambasady. Wątpliwości potwierdziły się, 
bo ów dokument okazał się fałszywym chińskim prawem 
jazdy. Wyszło na to, że posługiwanie się takim dokumen-
tem stało się nowym sposobem na wyłudzanie polskich 
uprawnień przez osoby, które w Chinach nigdy nie były.

Kierowca, który ma polskie prawo jazdy, a wymienia 
je na taki sam czasowy dokument za granicą, ma kłopo-
ty, by po powrocie do Polski ponownie otrzymać bezter-
minowe prawo jazdy. To taki nasz przepis. Pewien oby-
watel będący w takiej sytuacji, jako powód ponownego 
składania wniosku o dokument podał zagubienie pra-
wa jazdy. I wówczas spotkała go przykra niespodzianka. 
Otóż w komputerowym systemie pojawiła się adnota-
cja informująca, że prawo jazdy wymieniane za granicą 
zostało odesłane do Polski. Wyszło zatem na to, że kie-
rowca podał nieprawdę i delikwent popadł w niezłe ta-
rapaty. Miał postępowanie prokuratorskie i wynikające 
z tego konsekwencje.

Prawnicze 
dziwolągi ze 
świata

W Anglii wszyscy mężczyźni powyżej 14. roku ży-
cia powinni ćwiczyć strzelanie z łuku i to dwie godziny  
dziennie.

W Londynie nie wolno zatrzymywać taksówki osobom 
chorym na dżumę. Nie wolno też umierać w gmachu bry-
tyjskiego parlamentu. 

W Ohio zabrania się łowić ryby po pijanemu i poda-
wać rybom alkohol.

Prawo w Alabamie zabrania prowadzenie samochodu 
z zamkniętymi oczyma. 

W Wirginii zakazane jest gwizdanie pod wodą.
Za ścięcie kaktusa w Arizonie można „zarobić” 25 lat 

więzienia. 
W Alabamie w niedziele nie wolno grać w domino, na-

wet we własnym domu.  

Znalezione zguby 
i większe wygrane 

Znalazłeś „szczęściarzu” 5 groszy. Chuchnij, bo 
to na szczęście. Znalazłeś 5 złotych. Rób, co chcesz.  
W przypływie dobroci oddaj na szczytny cel. Znalazłeś 

50 złotych. Zaczynają się schody, bo jesteś coraz bliżej 
odpowiedzialności karnej. Rozsądek nakazuje pójść z 
banknotem na policję. Prawo dyktuje też inne rozwią-
zania. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami 
znalazca, w przypadku gdy nie jest mu znany właści-
ciel odnalezionej rzeczy, powinien niezwłocznie za-
wiadomić o tym starostę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy 
rzecz została znaleziona w budynku publicznym, w au-
tobusie lub pociągu, wtedy znalazca oddaje zgubę za-
rządcy budynku lub przewoźnikowi. Jak się w takich 
sytuacjach zachować?

Znalazłeś telefon komórkowy? Niekiedy lepiej go nie 
dotykać. Bowiem przy niefortunnym zbiegu okoliczności 
można odpowiedzieć za przywłaszczenie cudzej rzeczy. 
Tak będzie, jeśli człowiek, który telefon albo inną warto-
ściową rzecz zgubił, zgłosi, że został okradziony. Znalazca 
może wówczas zostać oskarżony o zabór cudzej rzeczy ru-
chomej celem przywłaszczenia. 

Prawo nakazuje, by znalazca rzeczy zagubionej nie-
zwłocznie zawiadomił o tym właściciela. Jeżeli nie wie, 
kim on jest i nie zna miejsca jego zamieszkania, kieruje swe 
kroki do urzędu powiatowego lub o znalezisku powiada-
mia inny właściwy organ państwowy. Dopiero, gdy wła-
ściciel nie odbierze w terminie zguby, znalazca może zo-
stać jej właścicielem.

Portfel – jest szansa, że będzie w nim adres właścicie-
la lub dokument ułatwiający identyfikację. Karta płatni-
cza – najlepiej oddać ją do banku, który szybko właścicie-
la odnajdzie i poinformuje o możliwości odebrania zguby. 
Za takie zachowanie znalazca może otrzymać znaleźne w 
wysokości 1/10 wartości tego, co znalazł. Warunkiem jest 
zgłoszenie takiego roszczenia najpóźniej w chwili wydania 
zguby osobie uprawnionej do odbioru.  

Wygrałeś w Lotto więcej niż 2 tysiące złotych. Radość 
wielka. Jednak do akcji wkracza fiskus i przy odbieraniu 
nagrody płacisz podatek od wygranej. Jedno jest pocie-
szające, każdy wyższy podatek oznacza wyższą nagro-
dę. Wówczas na konto wpada więcej. Jeśli z żoną żyjesz 
w zgodzie i nie masz prawem potwierdzonej rozdzielczo-
ści majątkowej, połowa nagrody należy się twej drugiej 
połowie.

Kary za jazdę po 
pijaku

Znów sporo niepokojących wiadomości o zatrzymy-
waniu pijanych kierowców. Dziwnym trafem zapomina-
ją oni, że za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu 
grożą różne sankcje, a przede wszystkim utrata prawa jaz-
dy i ograniczenie wolności. Kary są coraz surowsze. Ma-
ło kto uświadamia sobie, że za jazdę z promilami we krwi 
można również otrzymać jeszcze jedną karę. Sąd może bo-
wiem orzec upublicznienie wyroku. Oznacza to, że infor-
macja o ukaraniu pijanego kierowcy może wówczas zo-
stać umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu lub 
na jego stronie internetowej. Ogłoszenie takie może wisieć 
miesiąc, a nawet pół roku.  
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Od wielu lat dużą popu-
larnością cieszy się Bieg Ja-
kubowy, który w tym roku 
odbędzie się 28 kwietnia. 
A to oznacza, że pozostało 
niewiele czasu, aby zdecy-
dować się na udział. Trasa 
biegu liczy 10 kilometrów, 
start i metę usytuowano na 
Starym Mieście, jego tra-
sa będzie przebiegała uli-
cami miasta oraz ścieżkami 
wzdłuż jeziora Długiego. 

– Bieg Jakubowy to im-
preza z wieloletnią trady-
cją, jednocześnie wspa-
niały sposób aktywnego 
spędzania czasu, dlate-
go gorąco zachęcam do 
startu – mówi Jerzy Li-
twiński, dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji  
w Olsztynie. – W tym ro-
ku trasa doczekała się 
drobnej modyfikacji, bo-
wiem jeden z odcinków 
został wyznaczony na te-
renie parku Centralnego, 
a to oznacza, że uczestni-

cy będą mogli poznać jesz-
cze jeden piękny zakątek  
naszego miasta.

Ze względu na 
duże zaintere-
sowanie w tym 
roku utworzo-
no dodatko-
wą grupę wie-
kową +75 lat. 

Jednocześnie organi-
zatorzy proponują, żeby 
uczestnicy pobiegli chary-
tatywnie wspierając w ten 
sposób Fundację Przyszłość 
dla Dzieci. W ubiegłym ro-
ku w XVI Biegu Jakubo-
wym wzięło udział ponad 
500 osób, w biegu głównym 
triumfował Paweł Pszczół-
kowski z Olsztyna, rywali-
zację kobiet wygrała Emilia 
Wołyniec z Gołdapi.

Bardzo ciekawą formą 
wiosennej aktywności jest 

również slow jogging. Jest 
to forma treningu biego-
wego w wolnym tempie, 
dokładnie chodzi o truch-
tanie bez zadyszki. Slow 
jogging to zdrowy tre-

ning, gdyż pozwala unik-
nąć urazów oraz nadmier-
nego obciążania stawów. 
Pozytywem jest także to, 
że spalamy dwa razy wię-
cej kalorii niż podczas 

normalnego marszu. Tre-
ningi slow joggingu odbę-
dą się 14, 22 i 28 kwietnia, 
zbiórka przy wypożyczal-
ni sprzętu sportowego 
CRS Ukiel.

Kolejnymi zajęciami, 
które wiosną proponuje 
OSiR są marsze nordic wal-
king, czyli popularne spa-
cery z kijkami. To wspa-
niała możliwość spędzenia 
czasu na świeżym powie-
trzu i w miłym towarzy-
stwie, tym bardziej że 
uczestnicy maszerują pro-
menadami i ścieżkami 
wzdłuż brzegów jeziora 
Ukiel. Organizatorzy za-
chęcają do udziału osoby 
indywidualne, ale też całe 
rodziny. Najbliższy marsz 
odbędzie się 6 kwietnia  
o godz. 10. Zbiórka przy 
wypożyczalni sprzętu spor-
towego na terenie Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego 
Ukiel. Kto nie ma kijków, 
będzie miał możliwość ich 
wypożyczenia na miejscu.

Więcej informacji o pla-
nowanych zajęciach moż-

na znaleźć na stronie in-
ternetowej osir.olsztyn.pl.

Rekreacja z OSiR

Bieg Jakubowy to frajda 
i już tradycja!
Dłuższe i cieplejsze wiosenne dni zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu. W tym okresie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie organizuje 
wiele imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla wszystkich chętnych.
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Większość osób w przy-
chodni doktora Siwika  
w Olsztynie przy ul. Janowi-
cza 30a to właśnie pacjenci z 
boreliozą. Najczęściej ozo-
noterapii poddają się chorzy 
z zaawansowaną już choro-
bą. Gdy odwiedzają przy-
chodnię doktora Siwka, są 
po zastosowanych w szpita-
lach terapiach antybiotyko-
wych, które okazały się ma-
ło skuteczne. 

Ozon aplikowany bez-
pośrednio do żyły w for-
mie zastrzyku unieszkodli-
wia w krwiobiegu krętki 
Borrelii oraz inne bakterie 
beztlenowe i grzyby. Po-
dawany do krwi nie obcią-
ża wątroby i nie wyjaławia 
układu pokarmowego, jak 
to ma miejsce w przypad-
ku długotrwałego stosowa-
nia antybiotyków. Terapia 
ozonem trwa ok. 9 miesię-
cy. Zastrzyki aplikuje się 
raz w tygodniu. Ozonote-
rapię wspomaga się wle-
wami dożylnymi wit. C  
w dużych dawkach. W li-
teraturze światowej moż-
na wyczytać, że ozon poda-

wany dożylnie leczy ponad 
100 poważnych chorób. Sto-
sowany jest też, m.in. w le-
czeniu astmy, zatok i zapa-
lenia wirusowego wątroby.

Ozon, czyli tlen o trzech 
atomach, tworzy się w mo-
mencie wyładowań elek-
trycznych. Już w 1873 roku 
brytyjski chemik Benjamin 
Cornelius Fox udowodnił, że 
ten „wzmocniony tlen” ma 
zdolność zabijania drobno-
ustrojów – bakterii, grzybów, 
wirusów. Zapoczątkowało to 
rozwój ozonoterapii. Już pod 
koniec XIX wieku była ona 
uznaną metodą terapeutyczną  
w Stanach Zjednoczonych.

W latach siedemdziesią-
tych ub. wieku zaczęły po-

wstawać międzynarodowe 
towarzystwa ozonotera-
pii, których celem jest roz-
powszechnianie tej metody 
leczenia. W Polsce jej entu-
zjastą i propagatorem był 
nieżyjący już prof. Zyg-
munt Antoszewski, któ-
ry w Katowicach jeszcze w 
latach 80. powołał Polskie 
Towarzystwo Ozonotera-
pii. Jednak wciąż w naszym 
kraju jest to metoda lecze-
nia mało znana.

Borelioza wyjątkowo 
opiera się antybiotykotera-
pii. Rodzina bakterii wy-
wołujących tę chorobę 
liczy około 300 podgatun-
ków. Krętki Borrelii zasie-
dlać mogą stawy, osłonki 

mielinowe nerwów, mię-
śnie, w tym mięsień serco-
wy, nawet oko. Pokonują 
z łatwością barierę krew-
-mózg, często powodują 
objawy neurologiczne jak 
bóle głowy, złe samopoczu-
cie psychiczne, lęki, silne 
rozdrażnienie. Powodować 
mogą też rozregulowa-
nie systemu hormonalne-
go, skoki ciśnienia, złą pra-
cę serca. Zdarza się, że dają 
dolegliwości brzuszne. 

W praktyce terapeu-
tycznej doktor Siwik po za-
stosowaniu ozonoterapii 
obserwował już takie przy-
padki, jak zahamowanie po-
stępującej ślepoty u pacjen-
ta i przywrócenie wzroku, 
ustąpienie silnych alergii, 
cofanie się różnych obja-
wów typu bóle stawów, bó-
le głowy, powrót koncen-
tracji, polepszenie pamięci. 

Należy tu podkreślić, 
że testy bardzo często nie 
wykazują obecności prze-
ciwciał wskazujących na tę 
chorobę. 

Ozonoterapia jest jesz-
cze mało znana w Pol-

Lek. med. Dariusz Siwik

NZOZ OL – MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn

tel. 604 450 000
www.terapia-ozonem.pl

www.doktorsiwik.pl
/Doktor Siwik

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

Ozonem zwalczyć można boreliozę! 
Autorska terapia doktora Siwika przywraca zdrowie
Lek. med. Dariusz Siwik od 20 lat na boreliozę stosuje ozonoterapię. Poznawał ją w Stanach Zjednoczonych  
i w Rosji. Potem jeszcze ją udoskonalił. Ta autorska metoda polega na podawaniu ozonu bezpośrednio do krwi 
w formie zastrzyku, w ściśle określonych dawkach i odstępach czasu.

sce, lecz liczba pacjentów  
w przychodni doktora Siwi-
ka, którzy pozbyli się pro-
blemu boreliozy, wciąż ro-
śnie. Historii powrotu do 
zdrowia niektórych z nich 
można posłuchać na kanale 
YouTube Doktor Siwik.

W przychodni  
w Olsztynie doktor  

Dariusz Siwik konsultu-
je pacjentów we wtorki 

w godzinach 
10.00 – 14.00.


