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Policja 
podsumowała 
długi weekend

Kilkaset mandatów na-
łożyli funkcjonariusze na 
kierowców kontrolowanych  
w długi weekend majowy na 
drogach regionu. Najwięk-
szym grzechem zmotoryzo-
wanych było przekroczenie 
dozwolonej prędkości.

Działania prowadzi-
li policjanci z Komendy 
Miejskiej Policji w Olsz-
tynie. Udział w nich wzię-
ło ponad 530 funkcjonariu-
szy. Skontrolowali oni 539 
pojazdów. 

Mundurowi, za na-
ruszenia przepisów ru-
chu drogowego nałoży-
li 262 mandaty karne,  
w tym 180 za przekro-
czenie dozwolonej pręd-
kości. Policjanci spraw-
dzali również trzeźwość  
kierowców. 

Dzięki badaniom alko-
matem, policjantom udało 
się wyeliminować z ruchu 
drogowego sześciu amato-
rów jazdy na tzw. „podwój-
nym gazie”. 

W czasie trwania policyj-
nej akcji „majowy weekend” 
na drogach Olsztyna i po-
wiatu olsztyńskiego doszło 
do 50 zdarzeń drogowych. 
W większości przypadków 
były to niegroźne kolizje. 

– Na drogach naszego 
regionu w trakcie trwania 
policyjnych działań nikt 
nie zginął. Oczywiście, 
ten wynik nie byłby do 
osiągnięcia gdyby nie fakt, 
że kierowcy na terenie na-
szego miasta i powiatu 
starali się jeździć zgodnie  
z przepisami – zaznaczają 
olsztyńscy policjanci. 

Majówka z książką
W sobotę, 11 maja,  

w godz. 12-15 w Galerii Stary 
Ratusz w Olsztynie odbędzie 
się „Majówka z książką”, na 
której swoje publikacje wy-

stawią dziennikarze i pisarze 
z Warmii i Mazur. Kiermasz 
organizowany jest przez re-
gionalny zarząd Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Rze-

czypospolitej Polskiej wraz 
z oddziałami Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Polskich  

i Związku Literatów  
Polskich. 

Nabór w straży 

miejskiej
Straż Miejska w Olsz-

tynie ma dziewięć waka-
tów. Chętni muszą przygo-
tować się na test wiedzy, 
sprawności i rozmowy  
kwalifikacyjnej.

Nabór trwa do 14 ma-
ja. Aby zostać strażnikiem, 
trzeba spełnić kilka warun-
ków, m.in. posiadać oby-
watelstwo polskie, mieć 
ukończone 21 lat, nie być ka-
ranym, posiadać nienagan-
ną opinię i być sprawnym 
pod względem psychicznym  
i fizycznym.

Nic dziwnego, wszak-
że kandydaci będą musie-
li przejść test sprawności. 
Co na nim będzie sprawdza-
ne? Wytrzymałość (wejście 
i zejście ze stopnia w okre-
ślonym czasie), test zwinno-
ści, czyli bieg do dwóch cho-
rągiewek z przewrotem czy 

rzut piłką (mężczyźni 3-, ko-
biety 2-kilogramową).

– Strażnicy miejscy mu-
szą wykazać się ponadprze-
ciętną sprawnością fizyczną, 
ponieważ pełnią służbę w te-
renie – mówi Kamil Sułkow-
ski, rzecznik prasowy Straży 
Miejskiej w Olsztynie.

Aby wziąć udział w pro-
cesie rekrutacji, należy do-
starczyć CV, list motywa-
cyjny, kopie dokumentów 
poświadczających wykształ-
cenie (dyplomy, świadec-
twa), wypełnić kwestiona-
riusz osobowy dla osoby 
ubiegającej się o przyjęcie 
do pracy, kserokopię dowo-
du osobistego, podpisane 
własnoręcznie oświadcze-
nie o niekaralności, o uregu-
lowaniu stosunku do służby 
wojskowej oraz o ochronie 
danych osobowych.

Debata nt. 
przyszłości 
Polski i regionu

W poniedziałek odbyła 
się debata o potrzebie zrów-
noważonego, systemowe-
go rozwoju Warmii i Mazur. 
Jej organizatorem była or-
ganizacja WWF. Zaproszo-
no znanych polityków w re-
gionie. Uczestniczyli w niej 
Monika Falej z partii Wio-
sna i Andrzej Maciejewski z 
Kukiz’15. Oprócz nich, byli 
również eksperci: Piotr Nie-
znański z WWF oraz prof. 
Zbigniew Endler.

Na debacie były poru-
szane różne zagadnienia: 
rozwój transportu kolejo-
wego, systemowe „odejście 
od węgla”, edukacja Pola-
ków nt. ekologii – to głów-
ne założenia.

Jednym z tematów, któ-
ry został mocno zaakcento-
wany w trakcie debaty by-
ła potrzeba modernizacji i 

rozbudowy warmińsko-ma-
zurskiej kolei. Paneliści pod-
kreślali, że konsekwencją 
dynamicznego rozwoju cen-
trów logistycznych na tere-
nie województwa jest szyb-
kie niszczenie dróg przez 
samochody ciężarowe.

Poruszonym wątkiem 
była też edukacja pro-śro-
dowiskowa oraz współpraca 
między politykami a obywa-
telami w tym zakresie. Po-
seł Kukiz‘15 wyraził wątpli-
wość, czy decyzje polityczne 
mogą być skuteczne, biorąc 
pod uwagę niski, w jego oce-
nie, poziom świadomości 
ekologicznej Polek i Pola-
ków. Piotr Nieznański, eks-
pert WWF Polska przypo-
mniał jednak, że obywatele  
i obywatelki od dawna pró-
bują współdziałać z polity-
kami na rzecz środowiska, 
m.in. zgłaszając obywatel-
skie projekty zmian ustaw. 

– Projekty społeczne 
są regularnie ignorowane  
i trafiają do kosza. Doświad-
czyliśmy tego chociażby 
podczas ochrony Puszczy 
Białowieskiej – powiedział  
Nieznański.

Nie żyje Stanisław 
Dąbrowski

Dąbrowski w latach 
2010-2014 był Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Śro-
dowiska w Olsztynie.

Od 1971 r. Stanisław 
Dąbrowski związany był  
z Olsztynem. Pracę rozpo-
czął w olsztyńskim oddzia-
le Biura Urządzania Lasu  
i Geodezji Leśnej.

Następnie był kierow-
nikiem Lasu Miejskiego,  
a w latach 1981-1999 peł-
nił funkcję wojewódzkie-
go konserwatora przyrody. 
Przed objęciem stanowi-
ska Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska  
w Olsztynie, od lipca 1999 
r. pracował w Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Olsztynie. Kiero-
wał tam zespołem do spraw 
komunikacji społecznej  
i certyfikacji.

Prywatnie był pasjo-
natem historii regionu.  
W ostatnich dwóch latach 
wspierał RDOŚ w Olszty-
nie w organizacji spacerów  
krajobrazowych.

Stanisław Dąbrowski  
w latach 2010-2014 był 
Regionalnym Dyrekto-
rem Ochrony Środowiska  
w Olsztynie. Stanowisko to 
zwieńczyło jego wieloletnią 
pracę zawodową na rzecz 
środowiska województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

Początek kolei 
aglomeracyjnej?
 

Prezydent Piotr Grzy-
mowicz propozycję robo-
czych rozmów w sprawie 
uruchomienia kolei aglome-
racyjnej składa marszałkow-
ski województwa. 

W tej sprawie w ratuszu 
przygotowano pismo. 

– Chciałbym zwrócić 
się z inicjatywą rozpoczę-
cia roboczych rozmów na 
temat możliwości urucho-
mienia kolei aglomeracyj-
nej w oparciu o modernizo-
waną obecnie sieć kolejową 
na terenie Olsztyna – czyta-
my w piśmie skierowanym 
do marszałka województwa. 

Prezydent dodaje, że 
ostatnie prace moderniza-
cyjne na liniach kolejowych 
zaowocowały powstaniem 
nowych przystanków kole-
jowych na terenie miasta i 
realnymi planami budowy 
kolejnych. 

– Jest to więc znakomi-
ty moment do rozpoczęcia 
rozmów na temat lepsze-
go wykorzystania potencja-
łu transportu kolejowego  
w mieście i jego aglomeracji 
– czytamy w piśmie.

Zdaniem prezydenta ist-
nieje realna szansa na pozy-
skanie środków na ten cel. 

– Tylko w Krajowym 
Programie Kolejowym do 
2023 roku na inwestycje za-
planowano blisko 67 mld zł. 
PKP PLK podpisały wła-
śnie umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej 
i wykonanie robót na linii 
kolejowej nr 220 na odcin-
ku Olsztyn-Gutkowo – mó-

wi prezydent Grzymowicz. 
– Dodatkowym wsparciem 
może tu być nasz wspólny 
projekt Interreg Południowy 
Bałtyk, w ramach którego 
planowane jest wypracowa-
nie innowacyjnych rozwią-
zań w zakresie kolei aglome-
racyjnych. 

Prezydent dodaje, że 
na takie rozwiązania decy-
duje się coraz więcej miast  
w kraju. 

– Mam na myśli m.in. 
funkcjonującą już Łódzką 
Kolej Aglomeracyjną i SKM 
w Krakowie, do tego docho-
dzi Wrocław, a w połowie 
2018 roku ruszyła Poznań-
ska Kolej Metropolitalna  
– mówi prezydent. 

Najważniejszym elemen-
tem przedsięwzięcia wy-
daje się budowa nowego 
peronu w Śródmieściu o ro-
boczej nazwie Olsztyn Cen-
trum. Powstanie on nieda-
leko przejścia podziemnego 
dla pieszych, które łączy ul. 1 
Maja z al. Wojska Polskiego. 
Jeden z peronów będzie od 
Zatorza, drugi po przeciw-
nej stronie torowiska. Mia-
sto chce, by przy tej okazji 
powstał parking na zapleczu 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji przy ul. Partyzan-
tów. Niezależnie od plano-
wanych łącznie czterech no-
wych przystanków, kolejny 
powstanie na trasie Olsztyn 
Główny-Gutkowo. Powstał 
on przy okazji remontu linii 
Olsztyn-Działdowo, przy ul. 
Bławatnej – Olsztyn Dajtki.
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Zabójcza furia synowej
Był piątkowy wieczór w marcu 1973 roku, gdy przystojny zaopatrzeniowiec o imieniu Ryszard wrócił do domu na olsztyńskim Zatorzu. Na schodach siedziała jego żona 
Halina, tłumacząc, że pewnie teściowa zamknęła mieszkanie od środka. A że ona nie miała własnego klucza, więc drzwi otworzył jej mąż, by od progu ujrzeć wyrzucone 
z szafy rzeczy. A w drugim pokoju leżącą w kałuży krwi matkę. Wyglądało to na napad rabunkowy.

Jednak milicjanci 
nie przyjęli takiej wersji, 
bo według opinii sąsia-
dów 72-letnia Władysła-
wa była bardzo ostroż-
na i obcym drzwi nie 
otwierała. Zabrano więc 
na komendę oboje mał-
żonków, a nawet jedne-
go z ich trzech synów. 
W pewnym momencie 
Halina zaczęła obciążać 
Ryszarda. On tłuma-
czył, że to zemsta żony, 
bo ją zdradzał z inną ko-
bietą. Lubił z kochan-
ką spędzać czas, np.  
w restauracji "Koloro-
wa". W przeciwieństwie 
do Haliny, zahuka-
nej ajentki kiosku spo-
żywczego przy dworcu 
PKP. 

Ożenił się z Haliną 
tuż po zakończeniu wojny, 
gdy 20-letnia dziewczyna, 
zatrudniona w prywatnej 
knajpie jego matki w Płoc-

ku, zaszła z nim w ciążę. Ta-
ki "mezalians" restauratorce 
się nie podobał, co synowej 
wytykała na każdym kroku. 

Gdy władza ludowa zabrała 
jej lokal, całą rodziną prze-
nieśli się do Ostródy, gdzie 
również pracując w gastro-

nomii (już uspołecznionej) 
Władysława doczekała eme-
rytury. Halina wychowywa-
ła dzieci, zaś Ryszard praco-

wał w handlu, by po 12 
latach przenieść się do 
pracy w Olsztynie. Tro-
chę dojeżdżał, potem 
dostał mieszkanie na Za-
torzu. I tam owego mar-
cowego wieczora doszło 
do tragedii... 

Po złożeniu zeznań 
obciążających męża, wy-
straszona Halina wysko-
czyła z okna komendy, 
ale nie odniosła więk-
szych obrażeń. Przy oka-
zji wyszło na jaw, że była 
to jej druga próba samo-
bójcza. Wcześniej chcia-
ła się zabić przez teścio-
wą, która miała władczy 
charakter, lubiła rzą-
dzić, wytykała synowej 
błędy, karciła, szydzi-
ła z niej. Feralnego piąt-
ku, gdy Halina wróciła 

z pracy, kazała jej zejść do 
piwnicy po kartofle i ogór-
ki. Zmęczona synowa od-
mówiła. Wtedy Władysława 

walnęła ją po plechach obu-
chem siekierki, którą przy-
bijała gwoździki w futrynie. 
Halina obróciła się, wyrwała 
jej narzędzie i w zaślepieniu 
uderzała ostrzem po głowie. 

Gdy teściowa leża-
ła we krwi, oprzytomniała  
i chciała powiadomić są-
siadów, aby wezwali pogo-
towie. Wtedy przez okno 
dojrzała wracającego z "Ko-
lorowej" męża... 

Podczas procesu sędzia 
wykazał duże zrozumie-
nie dla zabójczyni, skazując 
ją tylko na 3 lata więzienia 
i kierując do zakładu psy-
chiatrycznego. Po odsie-
dzeniu połowy kary ten sam 
sąd wypuścił ją na wolność. 
Zamieszkała z krewnymi  
w Ostródzie. Ryszard wziął  
z nią rozwód i wyjechał na 
południe kraju. Oczywiście 
z kochanką. 

Skryba Olsztyński 
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Radni podzielili oszczędności
Ponad 300 tysięcy złotych na budowę ulicy Kwiatowej w Dywitach, 430 tysięcy złotych na transport publiczny, co pozwoli na uruchomienie negocjacji z przewoźnikami 
oraz dalszy rozwój komunikacji gminnej, w tym uruchomienie trzech zakupionych minibusów, czy 300 tysięcy złotych na ułożenie warstwy ścieralnej na drodze do 
Strefy Przedsiębiorczości – na takie zadania przeznaczyli środki z oszczędności na innych inwestycjach radni z Dywit podczas sesji 24 kwietnia.

Zanim sesja rozpoczęła 
się na dobre, to przed radny-
mi wystąpił Paweł Jarząbek, 
prezes zarządu Fundacji 
„Fundusz Ziemi Olsztyń-
skiej”, który zachęcał do 
wspierania i przekazywa-
nia datków na stypendia 
dla uczniów szkół średnich  
i studentów z terenu po-
wiatu olsztyńskiego, w tym  
z gminy Dywity.

Jedną z ważniejszych de-
cyzji, jaką podjęli radni na 
sesji, był podział środków 
finansowych, które pocho-
dzą z oszczędności na in-
nych inwestycjach. Pro-
pozycje zmian w budżecie 
objęły kilkanaście pozycji, 
a do najważniejszych z pew-
nością można zaliczyć zada-
nia drogowe i w transport  
publiczny.

– Trzy zmiany są bar-
dzo istotne, więc warto po-
wiedzieć o nich kilka zdań 
– wyjaśniał radnym wójt Da-
niel Zadworny. – Pierwsza  
z nich to przeznaczenie 430 
tysięcy złotych na transport 
publiczny. To kwestia istot-
na tym bardziej, że zarówno 
radni, jak i sołtysi zwracają 

uwagę na uruchomienie lep-
szego transportu dla miesz-
kańców z obszarów mniej 
zaludnionych i oddalonych 
od centrum gminy. Rząd pó-
ki co nie zajął się uruchomie-
niem dodatkowych środków 
na odbudowanie transpor-
tu na terenach wiejskich, ale 
my staramy się działać sami 
w tym temacie. Mamy za-
kupione trzy miniautobusy  
i chcemy je uruchomić na li-
niach gminnych uzupełnia-

jąc to, co funkcjonuje obec-
nie na liniach D1, D2 i D3. 
Żeby uruchomić taką ko-
munikację, wprowadzić no-
we autobusy i rozpocząć ne-
gocjacje z przewoźnikami, 
musimy mieć zabezpieczo-
ne środki w budżecie. Kwo-
ta 430 tys. zł według wstęp-
nych szacunków powinna 
wystarczyć na zabezpiecze-
nie funkcjonowania trans-
portu w ostatnim kwarta-
le 2019 roku, bo do końca 

sierpnia mamy jeszcze umo-
wę z aktualnym przewoź-
nikiem. Liczymy na wy-
negocjowanie dobrych 
stawek za wozokilometr  
z przewoźnikami.

Kolejna ze zmian w bu-
dżecie dotyczyła przezna-
czenia 300 tys. zł na do-
kończenie budowy drogi 
gminnej do Strefy Przedsię-
biorczości, gdzie do wyko-
nania została ostatnia tzw. 
warstwa ścieralna asfaltu.

– Finalizacja tej inwesty-
cji i opłacenie prac wyko-
nanych przez firmę pozwoli 
nam ubiegać się o refunda-
cję poniesionych nakładów 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, gdzie złożyliśmy 
odpowiedni wniosek – mó-
wi wójt Daniel Zadworny. 
– Mam nadzieję, że z cza-
sem uda się też włączyć no-
wo wybudowaną drogę do 
DK51, co będzie alternaty-
wą dla obecnego wyjazdu 
na DK51 przez ul. Spółdziel-
czą przy Urzędzie Gminy  
w Dywitach.

Następna propozycja 
wójta, to dołożenie 35 tys. 
zł na dokumentację projek-
tową ścieżki pieszo-rowero-
wej z Osiedla Leśne do miej-
scowości Słupy.

– Pozwoli to na wykona-
nie dwóch wariantów trasy, 
jednego przy drodze powiato-
wej i drugiego od wewnątrz – 
mówi wójt Daniel Zadworny. 
– Poza tym mając dokumen-
tację będziemy mogli starać 
się o dofinansowanie tej inwe-
stycji, która połączy centrum 
miejscowości z osiedlem, któ-
re do niego należy.

Wójt zaproponował 
też dołożenie 311 tys. zł z 
oszczędności na budowę 
ul. Kwiatowej w Dywitach. 
Gmina miała w budżecie pół 
miliona na inwestycję, dzię-
ki której na ostatnim odcin-
ku z płyt powstanie asfalt, 
ale w postępowaniu przetar-
gowym okazało się, że naj-
niższa oferta opiewa na kwo-
tę o 311 tys. zł większą, stąd 
propozycja przeznaczenia 
dodatkowych środków na 
ul. Kwiatową. Radni w licz-
bie 10 osób zagłosowali za 
takim podziałem środków, 
jedna osoba wstrzymała się 
od głosu.

Rada Gminy Dywity jed-
nogłośnie przegłosowała też 
uchwałę w sprawie nada-
nia imienia księdza Walen-
tego Barczewskiego Szkole 
Podstawowej w Spręcowie, 
o co wystąpiły Rada Peda-
gogiczna, Rada Rodziców  
i Samorząd Uczniowski 
szkoły. Dodatkowo rad-
ni zgodzili się też na przy-
znanie dotacji w wysokości 
35 tys. zł na remont mu-
ru oporowego przy kaplicy  
w Bukwałdzie.

Na kwietniowej sesji Rady Gminy Dywity radni podjęli sporo decyzji dotyczących realizacji kilku 
inwestycji

Gmina Dywity kończy inwestycje drogowe w trzech miejscowościach

Nowe drogi, deszczówka i lampy
Kieźliny, Różnowo i Słupy – w tych trzech miejscowościach gmina Dywity kończy inwestycje drogowe o łącznej wartości około 3,4 mln zł. Mieszkańcy zyskali nowe ulice 
z kostki betonowej, kanalizację deszczową, a w Kieźlinach także energooszczędne lampy.  

Inwestycje drogowe roz-
poczęte w ubiegłym roku 
w Kieźlinach, tzw. nowym 
Różnowie i w Słupach do-
biegają końca. 

– Jeszcze w maju miesz-
kańcy powinni w pełni ko-
rzystać z wszystkich inwe-
stycji – mówi wójt Daniel 
Zadworny. – We wszystkich 
lokalizacjach zamiast dróg 
gruntowych powstały dro-
gi z kostki betonowej, któ-
re ułatwią poruszanie się 
mieszkańcom.  

Aż dwie inwestycje zo-
stały zrealizowane w Słu-
pach. W miejscowości za-
kończyła się już budowa 
sieci kanalizacji deszczowej 
o długości ponad 500 me-
trów wzdłuż drogi powiato-
wej na odcinku od skrzyżo-
wania do Tamexu do jeziora 
Wadąg. Koszt tej inwesty-
cji to milion złotych, wyko-
nawcą była firma Wodrol. Na 
ukończeniu jest też budowa 
tzw. drogi do Tamexu wraz 
z odwodnieniem. W miej-
sce drogi gruntowej, któ-

ra po opadach zamieniała się  
w bajoro, powstała odwod-
niona droga z kostki betono-
wej. Wykonawcą tej inwe-
stycji o wartości około 600 
tysięcy złotych jest firma Wit-
ka z Olsztyna. Droga powin-
na być gotowa jeszcze w maju.

Do 15 maja zakończy się 
też budowa ulicy przy pętli 
autobusowej w tzw. nowym 
Różnowie. Powstała ulica  
z kostki betonowej o długo-

ści około 400 metrów oraz 
dodatkowo również frag-
ment kanalizacji deszczo-
wej. Do wykonania pozo-
stał jedynie drugi z wjazdów 
na osiedle. Wykonawcą in-
westycji jest firma Budow-
nictwo Nadzory z Zalbek. 
Koszt inwestycji to kwota 
ponad 830 tys. zł. 

W Kieźlinach dobiega 
końca inwestycja drogowa 
zrealizowana we współpra-

cy z mieszkańcami ul. Edy-
ty Stein, którzy w 2016 roku 
zawiązali inicjatywę lokal-
ną w sprawie przebudo-
wy około 400-metrowego 
odcinka swojej ulicy wraz  
z uzupełnieniem kanalizacji 
deszczowej i nowymi lam-
pami. Żeby przyspieszyć in-
westycję mieszkańcy sami 
zapłacili za dokumentację 
techniczną, przekazali na 
mienie gminne zbudowaną 

przez siebie wcześniej ka-
nalizację i wodociąg, a także 
zadeklarowali pracę własną 
przy realizacji inwestycji. 
Jeszcze w maju nowa droga 
z kostki betonowej powin-
na być gotowa, lampy już 
stoją. Wykonawcą inwesty-
cji wartej około 930 tysię-
cy złotych jest firma Hydrol 
z Olsztyna. Wkład wniesio-
ny przez mieszkańców zo-
stał wyceniony na 155 tysię-
cy złotych. 

– Oczywiście zachęcamy 
innych mieszkańców do ko-
rzystania z tego ciekawego 
instrumentu, jakim jest ini-
cjatywa lokalna – mówi wójt 
Daniel Zadworny. 

Warto też dodać, że już 
niedługo zakończy się rów-
nież budowa ul. Jeżynowej 
w Dywitach i ulicy za Agro 
Heleną w kierunku Opty-
ka Tracewicz wraz z łącz-
nikiem do bloków przy ul.  
Olsztyńskiej. 

Na tzw. nowym Różnowie zamiast drogi gruntowej mieszkańcy maja do dyspozycji  drogę z kostki 
betonowej o długości 400 metrów

Budowa kanalizacji deszczowej w Słupach przy drodze powiatowej 
kosztowała milion złotych 
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Kierunek Kraków!
 

Siatka połączeń z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury powiększyła się właśnie o kierunek do stolicy Małopolski. Wielu z nas poleciało na „majówkę” do Krakowa, jeszcze 
więcej mieszkańców południowej Polski wylądowało w Szymanach. Frekwencja na tej trasie przekroczyła 75 proc. 

 — Dwa kilometry auto-
strady zawiodą cię donikąd, 
dwa kilometry pasa star-
towego otwierają drogę na 
cały świat — powtarzam tę 
złotą myśl w wyjątkowych 
sytuacjach, związanych  
z funkcjonowaniem Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazu-
ry — mówił podczas reak-
tywacji połączenia marsza-
łek Gustaw Marek Brzezin. 
— Cieszę się, że przywraca-
my łączność Warmii i Mazur 
z Krakowem. To ważne wy-
darzenie dla mieszkańców 
Warmii i Mazur, a także dla 
mieszkańców Małopolski,  
o czym świadczy odnotowa-
na liczba pasażerów.  

Realizowane są dwa rej-
sy w tygodniu: w czwartki  

i niedziele. Samolot startuje  
z Krakowa o godz. 20.20, że-

by następnie wylądować  
w Szymanach o godz. 21.30. 

Start z Szyman przewidzia-
ny jest na godz. 22, natomiast 
lądowanie w Krakowie pla-
nowane jest na godz. 23.10. 
Trasę obsługują Polskie Li-
nie Lotnicze LOT.

Dla osób chcących doje-
chać na lotnisko w Szyma-
nach POLREGIO przygo-
towało specjalne połączenia. 
W każdy czwartek i niedzie-
lę o godzinie 20.15 ze stacji 
Olsztyn Główny będzie od-
jeżdżał pociąg, który dowie-
zie podróżnych na miejsce 
w 55 minut, za jedyne 10 zł. 
W tej samej cenie i tym sa-
mym czasie, pasażerowie 
przylatujący z Krakowa bę-
dą mogli dojechać do Olsz-

tyna. Pociąg POLREGIO  
z Szyman wyjedzie w czwart-
ki i soboty o godzinie 22.00.

Na razie loty między Ma-
zurami a Krakowem są zapla-
nowane do końca września. 
Przewoźnik jednak zapo-
wiada, że jeśli zainteresowa-
nie tym kierunkiem podró-
ży będzie się utrzymywać, to 
terminy wydłuży, być może 
dołoży także dodatkowy lot  
w środku tygodnia. Wszystko 
zależy od mieszkańców re-
gionu, zaangażowania branży 
turystycznej w pozyskiwaniu 
klientów z Małopolski, a tak-
że od biur, które będą chcia-
ły organizować wycieczki do 
Małopolski.

15 lat Unii Europejskiej 
na Warmii i Mazurach

 

— Nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że integracja europejska kolosalnie rozwinęła Warmię i Mazury. Postęp zauważył i odczuł chyba każdy z nas — mówił podczas uro-
czystej gali Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Region świętuje 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej.

 1 maja 2004 roku do wiel-
kiej europejskiej rodziny do-
łączyła Polska. Wcześniej 
jednak w referendum 2003 
roku 77 proc. mieszkańców 
naszego kraju opowiedziało 
się za przystąpieniem do Unii 
Europejskiej. W naszym wo-
jewództwie było to blisko 82 
proc. mieszkańców. 

W przeddzień 15. rocz-
nicy akcesji w Filharmo-
nii Warmińsko-Mazurskiej  
w Olsztynie samorząd woje-
wództwa zorganizował uro-
czystą galę.

— Dziś, bogatsi o wiedzę 
z perspektywy 15 lat, widzi-
my znaczną poprawę jakości 
życia na Warmii i Mazurach 
w wielu obszarach — pod-
kreślał marszałek Brzezin. 
— To wynik ogromnej ak-
tywności i zaangażowania 
mieszkańców regionu. Bez 
wątpienia przyczyniły się do 
tego również fundusze euro-
pejskie. A są to miliardy zło-
tych – dotychczas na Warmię 
i Mazury z Unii Europejskiej 
trafiło ponad 30 mld zł, środ-
ki te konsekwentnie prze-
znaczamy na stały i zrów-
noważony rozwój naszego 
regionu. Szczególnie cieszy 
postawa samorządów, któ-
re wraz z akcesją do Unii 

sprawdziły się w roli spraw-
nego dysponenta i aktywne-
go beneficjenta europejskiej 
pomocy. To samorządy, 
ze swą wielką umiejętno-
ścią, przewidywalnością  
i zapobiegliwością w wy-
dawaniu publicznych pie-
niędzy, okazały się dobrym  
gospodarzem.

Podczas uroczystości 
zostały wręczone Odzna-
ki Honorowe za Zasługi dla 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego. To najwyż-
sze wyróżnienie regionalne 

odebrali tego szczególne-
go dnia: Urszula Pasławska, 
Bronisław Mazurkiewicz, 
Krzysztof Krasula, Zbigniew 
Raczyński, Jarosław Słoma, 
Stanisław Szatkowski i An-
drzej Tutaj. 

W imieniu odznaczo-
nych głos zabrała posłanka na 
Sejm RP Urszula Pasławska.

— Dziękując za to wy-
różnienie, chciałabym 
przytoczyć słowa Wincen-
tego Witosa, który mówił 
„razem możemy dokonać 
cudów, osobno do niczego 

nie jesteśmy zdolni”, po-
nieważ rocznica 15-lecia 
obecności w Unii Europej-
skiej jest efektem właśnie 
pracy zespołowej. Dzię-
ki niej możemy cieszyć się 
z wielkiego sukcesu, jakim 
jest skok cywilizacyjny na-
szego kraju i naszego regio-
nu — zaznaczyła posłanka. 
— Na budowę i remont za-
niedbanych dróg regional-
nych przeznaczono nie-
mal 800 milionów złotych.  
Z funduszy unijnych zbu-
dowano ponad 740 km no-

wej sieci kanalizacyjnej. 
Dzięki pieniądzom z UE le-
czymy się w lepszych wa-
runkach. Pieniądze z UE 
stały się impulsem roz-
wojowym lokalnej przed-
siębiorczości. Dotacje na 
ponad 1,2 mld zł otrzyma-
ło blisko 1,5 tys. małych, 

średnich i większych firm 
z Warmii i Mazur. Środki 
unijne pomogły nam tak-
że rozwinąć turystykę, za-
dbać o kulturę i edukację. 
Oczywiście wciąż pozosta-
je mnóstwo do zrobienia, 
dlatego potrzebujemy ko-
lejnych pieniędzy z UE.

— Widzimy znaczną poprawę jakości życia na Warmii i Mazurach w wielu obszarach — mówił Gustaw 
Marek Brzezin

W imieniu odznaczonych podziękowała Urszula Pasławska, po-
słanka na Sejm RP z naszego regionu

Uhonorowani za zasługi dla Warmii i Mazur

 Krakowski artysta Jacek Wójcicki był pasażerem jednego z pierwszych lotów z Szyman
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Spór o uliczne patronki
Konflikt dotyczy nazwania m.in. nowej ulicy pomiędzy Krasickiego a Pstrowskiego. PiS chce, by patronką została jedna z kurierek AK. Zaprotestowali mieszkańcy oko-
licznego Pieczewa. 

Organizacje broniące 
praw kobiet od dawna zwra-
cały uwagę, że w Olsztynie 
mamy do czynienia także  
z dyskryminacją w dziedzi-
nie nazewnictwa ulic czy 
skwerów. W mieście na nie-
mal 600 ulic niespełna 30 
ma kobiece patronki. Na 
dodatek niektóre to posta-
cie literackie lub naukowe: 
Skłodowska-Curie, Rodzie-
wiczówna, Świtycz-Wi-
dacka, Zientara-Malewska, 
Grzegorzewska, Karnicka, 
Konopnicka, Erdmanowa 
– lub bajkowe (ul. Graży-
ny, Czerwonego Kapturka 

czy Oleńki). Ponad rok te-
mu swoją listę kobiecych 
patronek w ratuszu złoży-
li aktywiści Partii Razem. 
Znalazły się na niej nie tyl-
ko byłe mieszkanki Olszty-
na i regionu. 

– W Olsztynie 
znajduje się tylko 
25 ulic, których 
patronkami są 
kobiety, 4,4 proc. 
wszystkich ulic 
– i to zakładając, 
że żeńskimi 

patronami są także 
postacie z bajek 
lub mitologii. 

Taka liczba to jawna dys-
kryminacja kobiet w nazew-
nictwie ulic w naszym mie-
ście – oburza się Małgorzata 
Matuszewska-Boruc, olsz-
tyńska aktywistka Partii  
Razem. 

Planty bez kobiety
Dyskusja o kobiecych 

patronkach ulic w Olsztynie 
rozpoczęła się w 2018 roku. 
Wtedy minęła 100. roczni-

ca, kiedy kobiety uzyskały 
prawa wyborcze. Mogły być 
wybierane i mogły też głoso-
wać, co było niezwykle waż-
ne. To był ogromny przełom 
w walce o tożsamość kobiet, 
o możliwość decydowania  
o sobie. 

W 2018 roku pojawił się 
pomysł nadania kobiecej pa-
tronki olsztyńskim plantom. 

– Zaproponowaliśmy 
panu prezydentowi, by od-
nowione planty nazwać 
imionami Joanny i Wandy 
Pieniężnych – przypomi-
na Małgorzata Matuszew-
ska-Boruc, przedstawiciel-

ka regionalnych struktur 
partii Razem. – Wanda Pie-
niężna z Dembińskich była 
żoną Seweryna Pieniężne-
go. Wspólnie angażowali się 
w przedwojenną działalność 
patriotyczną na Warmii. Jo-
anna Pieniężna to matka Se-
weryna Pieniężnego.

Sprawę rozstrzygnął pre-
zydent Piotr Grzymowicz. 
W odpowiedzi przesłanej 
Partii Razem przypomniał, 
że nazwą „planty” określa 
się w Olsztynie teren przy 
murach katedry, który do 
lat 40. XX wieku służył jako 
ogród proboszcza parafii św. 
Jakuba. Nazwa ta – bez żad-
nego dodatkowego określe-
nia – przyjęła się zwycza-
jowo w języku dzisiejszych  
olsztynian. 

– Jest pozbawiona ko-
notacji politycznych, religij-
nych i nie wzbudza kontro-
wersji – wyjaśniał prezydent. 
– W moim przekonaniu bar-
dzo dobrze oddaje charakter 
tego miejsca.

W związku z tym zde-
cydował, że planty nie będą 
miały patrona. 

– Nie widzę potrzeby, 
żeby zmienić obecny stan 
rzeczy – stwierdził. 

Była również propozy-
cja, żeby skwer na pl. Puła-
skiego nosił nazwę „100-le-
cia praw kobiet”, z którą 
wyszedł radny Wspólne-
go Olsztyna Mirosław Ar-
czak. Inicjatywa była czę-
ścią olsztyńskiej akcji pod 
hasłem „Ulice dla Kobiet! 
Olsztynianki na ulice!”. Mia-
ła ona właśnie zwrócić uwa-
gę, jak mało zasłużonych 
kobiet jest patronkami ulic  
w Olsztynie.

Pieczewo 
nie chce kurierki
Teraz doszło do kolej-

nego sportu o olsztyńskie 
patronki ulic. Urzędnicy 
ratusza chcieli odwrócić do-
tychczasowe trendy i zapro-
ponowali w marcu, by nową 
ulicę między Krasickiego i 
Pstrowskiego nazwać imie-
niem Marii Dąbrowskiej. 
To jedna z najważniejszych 
polskich powieściopisarek 
XX wieku, autorka m.in. 
„Nocy i dni”. Ich zdaniem, 
na terenie dawnego poli-
gonu mogłoby w przyszło-
ści powstać nawet „osiedle 
pisarek”. Wskazali już kon-
kretne lokalizacje ulic dla 
dwóch nowych patronek: 
Wisławy Szymborskiej i Zo-
fii Nałkowskiej. 

Te pomysły natrafiły jed-
nak na opór ze strony rad-
nych. Chodziło o niejasną 
procedurę wyboru i brak 
czasu na dyskusję. 

– Dlatego decyzji  
w tej sprawie jeszcze nie ma  
– mówi Łukasz Łukaszew-
ski, przewodniczący komi-
sji gospodarki komunalnej 
rady miasta zajmującej się 
m.in. nazewnictwem ulic.

Sytuację 
wykorzystali 
radni PiS  
i złożyli swoją 
propozycję. 
Według projektu 
uchwały 
jedna z ulic 
upamiętniałaby 
Elżbietę Zawacką 
(1909-2009), 
która w czasie II 
wojny światowej 
działała w AK  
i była kurierką tej 
organizacji.

Po wojnie pracowa-
ła m.in. w Olsztynie, gdzie 
uczyła matematyki. Została 
aresztowana w mieszkaniu 
przy dzisiejszej ul. Jagiel-
lońskiej i była więziona do 
1955 r. Potem poświęciła się 
pracy naukowej. Dokumen-
towała także działalność ko-
biet w polskim podziemiu 
niepodległościowym. Za-
wacka miałaby – zgodnie  
z propozycją PiS-u – zmie-
nić Dąbrowską. Sprawą za-
jęła się Rada Osiedla Pie-
czewo. Jak zaznaczają 
osiedlowi społecznicy, nie 
mają nic przeciwko Elżbie-
cie Zawackiej, ale ta patron-
ka, ich zdaniem, nie pasuje 
do specyfiki Pieczewa. Dla-
tego, ich zdaniem, w pierw-
szej kolejności patronką 
powinna zostać Maria Dą-
browska. W dalszej kolej-
ności powinna być to Szym-
borska i Nałkowska. 

Przewodniczący Łu-
kaszewski twierdzi, że sta-
nowisko Rady Osiedla 
Pieczewo jest bardzo waż-
nym głosem w toczącej się  
dyskusji. 

– Liczymy się z gło-
sem mieszkańców i nie 
chcemy nic robić wbrew 
nim – stwierdził radny  
Łukaszewski. 

Krzysztof Szymański
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Chroniczny, przewlekły ból 
– czy można z nim wygrać za 
pomocą wibroterapii? 
Spędza sen z oczu, determinuje dzień, wyklucza nas społecznie. Znany światu od pierwszej chwili pojawienia się na nim człowieka. Mroczna wizja i zatrważająca per-
spektywa: ból. Tymczasem polscy badacze zdiagnozowali zmniejszenie intensywności bólu na poziomie 88% w bólu ostrym i o 50% w bólu chronicznym z wykorzysta-
niem wibroterapii – metody bez efektów ubocznych.

Ból – to nie 
jest sprawiedliwe
Ból jest subiektywny, jest 

wrażeniem chorego. Ból jest 
tym, co chory czuje i opisu-
je, a nie wyobrażeniem le-
karza czy otoczenia. Stąd 
też faktyczna ocena inten-
sywności bólu nie jest jed-
noznaczna i standardowa. 
Stopień odczuwania, ro-
dzaju, natężenia i dynami-
ki bólu jest bardzo indywi-
dualny i zależny od wielu 
czynników: osobniczej 
wrażliwości na bodziec, ak-
tywności ruchowej, wieku 
a nawet stanu psychiczne-
go pacjenta. Różnice poja-
wią się już w samych opisach  
dolegliwości.

Bólowi medycyna po-
święca dużo uwagi, a ból 
przewlekły uznała na-
wet za odrębną jednostkę  
chorobową.

Bez względu na przyczy-
nę bólu, każdy jest dolegli-
wością przykrą, utrudniającą 
aktywność i funkcjonowa-
nie, a choremu przysługuje 
prawo do jego uśmierzenia.

Smutny wynik
Jak podaje deklaracja 

EFIC, na stronach Polskie-
go Towarzystwa Badania 
Bólu, na kilka przeprowa-
dzonych w społecznościach 
lokalnych badań, 50% do-
rosłych osób, w określonym 
czasie cierpiało na jeden lub 
więcej rodzajów bólu. Pa-
cjenci masowo skarżą się na 
bóle przewlekłe dolnego od-
cinka kręgosłupa, bóle stawów  
– wywołane chorobą zwyrod-
nieniową i nawracające bó-

le głowy. Są to schorzenia tak 
powszechne, że często trakto-
wane jak oczywista część ży-
cia. Czy tak musi być?

Okiełznać ból
Współcześnie istnie-

je wiele metod łagodze-
nia bólu, mimo że w pierw-
szej kolejności sięgamy po 
gotowe preparaty farmako-
logiczne. Co gorsza, stosu-
jemy je na potęgę, często na-
wet bez wskazań lekarskich. 
Do znacznie mniej inwazyj-
nych a skutecznych należą: 
aktywność fizyczna, dieta 
minimalizująca udział pro-
duktów wysoce przetwo-
rzonych, sen, olejki aroma-
tyczne oraz masaże. Wśród 
tych ostatnich rozróżnia-

my kilka technik. Nikogo nie 
trzeba przekonywać do wy-
obrażenia ulgi, płynącej spod 
sprawnych dłoni masażysty. 
Ale terapie manualne to nie 
jedyny sposób na uśmierzenie 
bólu bez efektów ubocznych.

Za absolutne sukcesy 
medycyny w ostatnich cza-
sach uznać można wibrację 
i wibroterapię, którą udało 
się zrozumieć i ujarzmić na 
tyle, by stanowiła efektyw-
ne, wydajne i pozbawio-
ne negatywnych skutków 
ubocznych panaceum.

USA – walka z bólem 
przy wykorzystaniu 
wibroterapii
Efekty zastosowań wi-

bracji w terapii bólu, w 

licznych publikacjach po-
twierdzają głównie Stany 
Zjednoczone, które ten ro-
dzaj leczenia wprowadziły 
do standardowych procedur 
medycznych.

Florydzcy naukowcy  
z Uniwersytetu Gainesville, 
USA: Roland Staud, Michel 
E. Robinson, Casey T. Gold-
man i Donald D. Price w eks-
perymencie łagodzenia bólu 
stymulacją wibracyjno-do-
tykową u pacjentów z chro-
nicznym miejscowym (szyja, 
plecy) albo rozsianym bólem 
mięśniowo-szkieletowym, 
wykazali, że skutecznie spo-
wodowała ona działanie me-
chanizmów przeciwbólo-
wych u pacjentów. 

W badaniu uzyskano 
zaskakujący stopień znie-
czulenia wibracyjno-doty-
kowego, prawdopodobnie 
powiązany z hamowaniem 
włókien dochodzących no-
cyceptorów (receptory 
bólowe). W badaniu za-
obserwowano na tyle sil-
ne efekty, że skuteczność 
przeciwbólowa wibrotera-
pii przy różnorakich zabu-
rzeniach bólu pochodzenia 
mięśniowo-szkieletowego, 
w tym fibromialgiach, oka-
zuje się być gwarantowana.

Ból – domowa 
rehabilitacja 
i wibroterapia
Do zalet wibrotera-

pii w walce z chronicznym, 
przewlekłym bólem zali-
czyć można również moż-
liwość samodzielnego sto-
sowania jej w warunkach 
domowych, z wykorzysta-

niem certyfikowanego sprzę-
tu medycznego. Można  
z niego skorzystać między in-
nymi w ogólnopolskiej sie-
ci Poradni Vitberg (www.
poradnia.vitberg.com). Za 
koronny argument, dlacze-
go warto spróbować tej me-
tody w przypadku bólu, na-
leży uznać wyniki badań 
prowadzonych przez pol-
skich badaczy z Uniwersyte-
tu Medycznego w Łodzi. Od-
kryli i dowiedli oni, że terapia 
z wykorzystaniem drgań oka-
zała się być skutecznym 
zabiegiem o działaniu prze-
ciwbólowym u pacjentów  
z dolegliwościami bólowymi 
kręgosłupa w odcinku lędź-
wiowo-krzyżowym. Zmniej-

szenie intensywności bólu 
odnotowano na poziomie 
88% w bólu ostrym i o 50% 
w bólu chronicznym. Do-
datkowo pacjenci zmniej-
szyli ilość spożywanych 
środków przeciwbólowych 
(odpowiednio o 87% i 55%) 
i zauważono znaczną popra-
wę w zakresie aktywności 
ruchowej i czynności życia 
codziennego. Ponadto me-
chaniczne działanie wibro-
terapii wywołuje wzmożone 
wydzielanie przekaźników 
szczęścia, takich jak endorfi-
ny, dopamina i serotonina.

Więcej 
o wibroterapii na portalu 

www.wibroterapia.com.

Ronald Staud
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Niszczymy planetę, eksploatujemy 
dobra, budujemy przyszłość na złych 
fundamentach
Jest ładny majowy dzień. W sam raz na spacer, pomyślałem. Ubrałem buty oraz kurtkę i wyszedłem. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to zalegające śmieci na traw-
nikach. Rozumiem, była majówka, służby porządkowe nie sprzątały – ok. No, ale żeby butelki czy reklamówki zalegały na trawie a nie przy śmietniku? Trzeba być po 
prostu ignorantem. Wpadłem na pomysł, że dobrze będzie porozmawiać z osobą, której na sercu leży czystość w mieście. Do głowy przyszła mi Monika Bem, kobieta, 
która adoptowała szopa Edwarda. Spotkaliśmy się we trójkę. Od razu polubiłem tego sympatycznego zwierzaka, mimo że próbował pogryźć wszystko, co miałem  
w plecaku.

Kiedy 
adoptowałaś Edwarda?
Jest ze mną od dwóch 

miesięcy, a ma dziewięć. Jest 
jeszcze szczeniakiem.

Skąd go masz?
Historia jest prosta.  

W głowie pojawiła mi się 
myśl o poszukiwaniu towa-
rzysza. Mam dwa koty, ale są 
to domowe zwierzęta. Chcia-
łam stworzenie, które będzie 
mnie wyprowadzało na spa-
cer do lasu i z którym będę 
przebywała na łonie natury. 
Początkowo szukałam psa, 
ale w końcu postanowiłam 
adoptować inne zwierzę, np. 
szopa. Znalazłam ogłosze-
nie, które zamieściła pewna 
kobieta. Okazało się, że szu-
ka dobrego domu dla szopa. 
Zadzwoniłam do niej i roz-
mawiałyśmy ponad godzinę. 
Bardzo się polubiłyśmy. Oka-
zało się, że ma dużo zwierząt 
w domu. Edward wymagał 
stałej opieki. Dlatego posta-
nowiła go sprzedać. 

Była zmęczona?
Ma w domu dwójkę dzie-

ci i do tego cztery psy, z któ-
rymi jest bardzo zżyta. Wo-
lała zrezygnować z Edwarda, 
który jest młody i ktoś mógł-
by go ułożyć. No i pojawi-
łam się ja. Zakochałam się w 
nim od pierwszego wejrze-
nia. Można powiedzieć, że  
w pewnym stopniu go adop-
towałam, bo nie wiadomo 
jakie byłyby jego losy póź-

niej. Nie wiadomo do kogo 
mógłby trafić.

Co Edward lubi robić?
Ma specyficzne zaba-

wy. Nie bawi się piłką. Bar-
dzo lubi kąsać ręce, łokcie, 
kostki. Do tego lubi się mi-
ziać, zaczepia nie tylko lu-
dzi, ale i zwierzęta. Tak po-
znaje świat. 

Czy pochodzi 
z nielegalnej hodowli?

Tak na dobrą sprawę nie 
wiadomo skąd pochodzi. Je-
go wcześniejsza właścicielka 
kupiła go od kogoś innego. To 
jest jego trzeci dom, a ma dzie-
więć miesięcy. Nie dostałam 
papierów na tego zwierzaka, 
więc mogę założyć, że pocho-
dzi z nielegalnego źródła.

Czyli do końca nie wia-
domo skąd pochodzi?

Wiem, że szopy są przy-
wożone z Rosji i Niemiec, 

bo tam jest dużo hodowli. 
Nie mam zielonego pojęcia 
czy urodził się w Polsce, czy  
w innym kraju. U nas rów-
nież są hodowle, w tym te 
nielegalne.

Czy Edward się zaakli-
matyzował?

Jako szczeniak poznaje 
otoczenie, jest bardzo cie-
kawski. Nie boi się ani lu-
dzi, ani psów, ani kotów. 
To one przed nim ucieka-
ją (śmiech). Idzie do przodu  
i obserwuje, co się dzieje. Je-
steśmy dopiero dwa miesią-
ce razem, chociaż powoli się 
przywiązuje. Wiem, że jesz-
cze bardziej się zaprzyjaźni-
my. Edward niedługo będzie 
miał towarzysza – psa.

Czy opieka nad szopem 
różni się od opieki nad 
psem?

Zdecydowanie. Miałam 
psa, ale nie szopa. Nie wie-
działam, jak będzie to wy-
glądało. Nie chciałam, żeby 
zostawał sam w domu, więc 
przeniosłam biuro do do-
mu. Obcuję z nim cały czas. 
Nie wiem, co by było, gdy-
bym go zostawiła samego. 

Gdy muszę gdzieś wyjść, to 
widzę, że nie rozrabia zbyt 
mocno. Nie dynda się na ży-
randolu, nie ściąga zasłon 
(śmiech). Trochę nabrudzi. 
Ludzi jeść zadaniowo. Bar-
dzo lubi rozłupywać orzechy 
w łupinie, ale nie sprząta po 
sobie. Na podłodze dosko-
nale widać ślady łap.

A jak wyglądają spacery?
Gdy obserwuję psy, to 

widzę, że idą przy nodze. 
Edward chodzi, gdzie chce. 
To on mnie prowadzi. Ma to 
dla mnie duże znaczenie, bo 
do tej pory tak nie spacero-
wałam. Poznaję nowe miej-
sca. Chodzimy na kilkugo-
dzinne wyprawy.

Dlatego też zobaczy-
łaś, że w mieście jest dużo 
śmieci?

Tak i postanowiłam coś 
z tym zrobić. Nie mogę pa-
trzeć, jak plastikowe butel-
ki leżą na trawnikach. Prze-
cież plastik się nie rozkłada i 
zatruwa otoczenie. Trujemy 
samych siebie.

Masz dużą świadomość 
ekologiczną. Skąd to zain-
teresowanie?

Z obserwacji tego, co 
się dzieje. Widzę, jakie spu-
stoszenie siejemy na Ziemi, 
jak sami siebie wyniszczamy  
i niszczymy planetę, eksplo-
atujemy wszystkie dobra,  
a wcale nie musimy. Buduje-
my przyszłość na złych fun-
damentach. I to mnie najbar-
dziej boli. Możemy to zrobić 
inaczej. I to inaczej chcę po-
kazać ludziom.

Żyjąc w zgodzie 
z naturą?
Tak, w naturalny sposób. 

Możemy sobie wiele rzeczy 
zastąpić. Nawet zaczynając 
od plastikowych sztućców 
czy talerzy, przez butelki, 
opakowania, reklamówki. 
Przecież to wszystko lądu-
je w wodach. Przez to gi-
ną ryby. Całe ekosystemy  
wymierają.

Czy od takich oddol-
nych inicjatyw jak akcje 
sprzątania śmieci, możemy 
uratować środowisko?

Wiesz, akurat jesteśmy 
już w takim momencie, że 
trzeba to robić z każdej stro-
ny: i oddolnie, i odgórnie. 
Na całe szczęście do 2021 
roku plastik ma być całko-
wicie wycofany z produkcji. 
Ale to są nadal dwa lata pro-
dukowania milionów ton te-
go. Albo zaczniemy go prze-
rabiać, albo biodegradować. 
Trzeba znaleźć jakieś roz-
wiązania. Możemy sadzić 
konopie przemysłowe, któ-
re będą pobierać dwutlenek 
węgla, a oddawać tlen. Wie-
le naturalnych rzeczy może-
my z nich zrobić. Są techno-
logie. Ale to społeczeństwo 
jako jedność musi tego  
zażądać.

Czy brałaś wcześniej 
udział w jakichś akcjach?

Nie, sprzątanie mia-
sta organizuję pierwszy raz. 
Poczułam, że powinnam 
to zrobić. Chciałabym coś 
zmienić w tym temacie. Za-
czynam się robić aktywistką 
(śmiech).

Dojrzewałaś do tej akcji?
Tak. I spacery z Edwar-

dem pokazały mi, jak bardzo 
jest brudno. Jak niewiele się 
robi, aby to zmienić. Dlate-
go postanowiłam się w to  
włączyć. 

Jak duże jest zaintere-
sowanie akcją sprzątania 
miasta?

Do akcji włączyło się już 
kilka placówek edukacyj-
nych. Zainteresowanie jest 
więc spore. To pokazuje tyl-
ko, że ludzie mają świado-
mość tego, jak duży jest to 
problem.

Czy w przyszłości pla-
nujesz zorganizować po-
dobne przedsięwzięcia?

Tak, bardzo dużo. Na 
pewno zorganizujemy sprzą-
tanie wysypisk w Olsztynie. 
Są takie miejsca, o które nikt 
nie dba. Tutaj są już potrzeb-
ni dorośli ludzie. Mam też 
wiele innych planów, ale na 
razie nie będę ich zdradzać. 
Wszystko w swoim czasie. 

Marcin Cichy
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Chyba nie jestem do końca 
aż taka liryczna
Agnieszka Symołon – olsztynianka, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Współpracowała i współpracuje z wieloma zespołami i muzykami. Swobodnie poru-
sza się w różnych gatunkach muzycznych, takich jak: jazz, soul, folk, pop oraz piosenka literacka. Artystka poszukująca i nie do zaszufladkowania. Cały czas tworzy, 
nagrywa i występuje na terenie całego kraju.

Większość wokali-
stek twierdzi, że śpiewa od 
dziecka, czy podobnie było 
i w Twoim przypadku?

Rzeczywiście, też tak 
było (śmiech). Teoretycz-
nie śpiewam od dziecka, 
ale tak profesjonalnie za-
częłam śpiewać już jako do-
rosła osoba. To była długa, 
dość kręta droga. Miałam 
różne pomysły na swoje ży-
cie. Chciałam np. zostać pla-
styczką, doszłam jednak  
w końcu do wniosku, że mo-
im największym marzeniem 
jest śpiewanie. 

Kształciłaś się wokal-
nie, czy bazujesz tylko na 
talencie?

Z wykształcenia jestem 
filologiem polskim. Przez 
kilka lat uczyłam się śpie-
wu klasycznego, jeździłam 
także na różnego rodzaju 
warsztaty wokalne po całej 
Polsce. W taki sposób zdo-
bywałam doświadczenie dą-
żąc do profesjonalizmu.

Piszesz teksty z potrze-
by ducha, czy kusi Cię pio-
senka autorska?

Głównie z potrzeby du-
cha. Piosenka autorska, to 
jest pojęcie dosyć szerokie  
i bardzo różnie rozumia-
ne. Piszę dlatego, że mam 
ogromną potrzebę wyraża-
nia swoich uczuć. Zwykle, 
kiedy piszę piosenkę, od ra-
zu pojawia się melodia. Ta-
ka jest specyfika mojej pracy, 
artystycznego podejścia do 
tworzenia piosenki. Aranża-
cje pozostawiam muzykom 
profesjonalistom. Czuję się 
kompozytorką muzyki, kie-
dy mam swoją wizję muzycz-
ną, ale staram się nie narzucać 
tej wizji do końca, zwłaszcza 
w aranżacji utworu. 

Do kogo adresujesz 
swoje piosenki?

To jest bardzo trudne 
pytanie. Gdybym chciała 
adresować do wszystkich, 
to prawdopodobnie robiła-
bym trochę łatwiejsze rze-
czy. Mniej skupiałabym się 
na sensie słowa, a więcej 
na melodyjności piosenki. 
Przede wszystkim chciała-
bym, aby te piosenki były 
o czymś, żeby zawierały ja-
kąś wartość literacką, żeby 
dotykały ludzkiej wrażli-
wości, zmuszały do reflek-
sji. Myślę, że moja muzyka 
nie jest dla każdego. 

Czym różni się piosenka 
literacka od innych piosenek?

W piosence literackiej, dla 
mnie, najważniejszym prze-
kaźnikiem jest słowo. Muzy-
ka, oczywiście też jest ważna, 
bo stanowi dopełnienie tego 
słowa. Słowo musi mieć jed-
nak jakiś przekaz, musi zosta-
wić ślad w odbiorcy.

Nadal poszukujesz, czy 
już znalazłaś swoją arty-
styczną drogę?

Chyba nigdy nie znajdę 
(śmiech). Myślę, że jestem 
taką osobą, która zawsze bę-
dzie szukać. Nawet, kiedy 
sobie analizuję te wszystkie 
projekty, w których brałam 
udział i to, nad czym pracu-
ję teraz, to mam ciągłe uczu-
cie niedosytu. Inspiruję się 
różnymi rzeczami, próbuję 
to miksować, łączyć, ale nie 
zatrzymuję się w jednym ga-
tunku.

W jakich gatunkach 
muzycznych czujesz się 
najlepiej?

Jeżeli możemy mówić  
o piosence literackiej, jako 
gatunku, myślę, że w niej na 
pewno. Muzycznie, zdecy-
dowanie jazz, muzyka im-
prowizowana. Nie lubię szu-
fladkowania muzyki, dlatego 
mam zawsze problem z na-
zywaniem tego, co robię. 
Staram się wszystkie gatunki 
łączyć i mieszać, w zależno-
ści, jak w danym momencie 
postrzegam rzeczywistość. 
Czasami jestem refleksyjna 
i poetycka, a czasem mogę i 
chcę zaśpiewać jakiś żywio-
łowy utwór. Cały czas po-

szukuję własnego brzmienia.
Własny zespół muzycz-

ny to marzenie wielu wo-
kalistek, jak jest w Twoim 
przypadku?

Na szczęście mam przy 
sobie bardzo blisko świet-
nego muzyka, skrzypka, 
Roberta Bielaka. Nie tylko 
mi akompaniuje, ale także 
komponuje i aranżuje. Dba 
całkowicie o stronę muzycz-
ną. Oczywiście dyskutuje-
my na te tematy, bo czasami 
moje muzyczne wizje zde-
cydowanie różnią się od je-
go (śmiech). Znajdujemy 
jednak zawsze wspólny mia-
nownik, bo Robert, podob-
nie jak ja, jest bardzo ela-
styczny muzycznie. 

Nie kusiło Cię nigdy, 
aby spróbować swoich sił 
w programach typu „Talent 
Show”?

Bywały takie momenty, 
ale dochodziłam do wniosku, 
że ja tam po prostu nie pa-
suję. To są oczywiście takie 
miejsca, gdzie ludzie mogą 
się pokazać i świetnie, że to 
robią. Ja jednak chyba chcia-
łam zawsze pójść inną drogą. 

Jaki jest, Twoim zda-
niem, najlepszy sposób 
na zrobienie kariery arty-
stycznej?

To, co powiem, nie bę-
dzie chyba zbyt popular-
ne. To ciężka praca. Tak jest 
przynajmniej w moim przy-
padku. W czasie swojej do-
tychczasowej artystycznej 
pracy napotykałam na różne 
przeszkody. Były momenty 
wzlotów i upadków. To nie 

jest taka prosta droga, jak by 
się wydawało. Nie wiem, czy 
mogę tu mówić o karierze, 
bo ja tego tak nie postrze-
gam. Staram się robić jak 
najlepiej, to co robię, rozwi-
jać się i poszukiwać cały czas 
czegoś nowego. 

Czy jest jakiś rodzaj mu-
zyki, której nigdy nie za-
śpiewasz?

(śmiech) Prowokacyjne 
pytanie. Disco polo? Tak na-
prawdę nie neguję żadnego 
gatunku muzycznego. Uwa-
żam, że każda forma muzy-
ki, która się pojawia, wynika 
z potrzeb słuchaczy. Jeże-
li jest popyt na tego rodzaju 
muzykę, to znaczy, że jakaś 
część ludzi jej potrzebuje. 
Nie wiem tylko, dlaczego tak 
się dzieje. Są ludzie, którzy 
chcą słuchać brzmień, któ-
re ich wyciszają, wzbudzają 
refleksję. Inni chcą się bawić 

przy muzyce. Jeżeli ktoś tego 
potrzebuje to dlaczego nie?

W jakim jesteś obec-
nie momencie swojej arty-
stycznej kariery?

Wydaje mi się, że cały 
czas jeszcze na etapie poszu-
kiwań. Obecnie pracuję nad 
singlem do albumu. Mam 
wybrane piosenki, wiem jak 
chcę je śpiewać, jak one ma-
ją brzmieć… ale nie wiem, 
jak to się rozwinie dalej 
(śmiech). To jest dla mnie 
niewiadoma.

Kto lub co Cię inspiruje?
Dużo jest tych inspiracji 

dookoła. Najbardziej inspi-
ruje mnie muzyka jazzowa, 
soul, funk. Od Elli Fitzge-
rald po współczesne piosen-
karki, nawet te najbardziej 
popularne, które można zo-
baczyć w telewizji lub usły-
szeć w radiu. Sporo jest ta-

kich artystek. Z polskich, 
np. Kayah czy Anna Ma-
ria Jopek. Chciałabym kie-
dyś nagrać płytę z polskimi 
wersjami piosenek królowej 
swingu Billie Holiday. Do-
stałam propozycję takiego 
projektu.

Jakie są Twoje arty-
styczne marzenia?

Takie najbliższe, to na-
granie całego albumu. To 
jest związane z dużym stre-
sem i rozciągłością w czasie. 
Nie wszystko nam wychodzi 
tak, jak byśmy chcieli, a ja  
z natury jestem osobą nie-
cierpliwą. Nie lubię długo 
czekać na efekty swojej pra-
cy. Chciałabym zaskoczyć 
słuchaczy takim przysłowio-
wym pazurem, którego jesz-
cze do tej pory całkowicie 
nie pokazałam, jeżeli cho-
dzi o mój sceniczny wizeru-
nek. Większość moich do-
tychczasowych piosenek to 
ballady. Za dużo tych ballad. 
Chyba nie jestem do koń-
ca aż taka liryczna (śmiech). 
Chciałabym to zmienić.

Jak sobie radzisz z tremą, 
jeżeli ją oczywiście masz?

Zawsze mam tremę. 
Uważam, że tremy nie wol-
no zwalczać. To jest coś, co 
nam towarzyszy na scenie 
i nas mobilizuje. Staram się 
podtrzymywać tremę w ta-
ki sposób, aby pozwalała mi 
na jak najwyższy poziom ad-
renaliny. Wtedy daję z siebie 
100%. Taka trema mnie na-
pędza. To też jest kwestia es-
tradowego doświadczenia. 

Andrzej 
Zb. Brzozowski
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Koniec 
pewnej ery
Kiedyś w Olsztynie były dwa targowiska. Jedno spożywcze z halą targowa przy 
ulicy Kopernika. Drugie przemysłowo-rolne przy ulicy Okrzei, tak zwany „Koński 
Rynek”. Dlaczego taka nazwa? Bo często handel odbywał się na wozach zaprzężo-
nych w konie. 

Przyszedł czas, że olsz-
tyńscy decydenci postano-
wili ucywilizować targo-
wiska, które jakby patrzeć  
w przeszłość, zawsze rządzi-
ły się swoimi prawami, a naj-
ważniejsze z nich, to dawa-
nie profitów miastu.

Zlikwidowano halę tar-
gową przy Kopernika i wy-
budowano pierwsze w Olsz-
tynie centrum handlowe. 
Był to strzał w dziesiątkę, bo 
zastąpiło ono padające PDT-
-y. „Koński Rynek” przenie-
siono głównie na plac przy 
ulicy Grunwaldzkiej. Budy  
z ciuchami ustawiono 
wzdłuż torów tworząc kole-
jowy „Pewex”. Niestety tego 
typu handel, obecnie w do-
bie centr handlowych, oraz 
łatwości dostępu do towa-
rów zagranicznych, nie ma 
racji bytu i dlatego, niestety, 
budy zaczęły świecić pustka-
mi, a część po prostu popadła 
w ruinę. Łaskawie los obszedł 
się z opustoszałym targowym 
placem. Na dawnym bazarze 
pozwolono handlować nad-
wyżkami z ogródków i dzia-
łek. Potem do działkowiczów 
przyłączyli się handlujący  
 zawodowo.

Klientów mnóstwo, 
sprzedających też i stare-no-
we targowisko zaczęło po-
nownie funkcjonować. Naj-
ważniejsze, że była praca, 
jako takie zyski, no i miesz-
kańcy byli zadowoleni, że 
tanio kupują świeże warzy-
wa. Nie! – Powiedzieli decy-
denci. To urąga XX wieko-
wi. Musi być cywilizowanie 
i nowocześnie. Powstał więc 
dom handlowy „Zatorzan-

ka”, takie niby tanie centrum 
handlowe i mnóstwo zada-
szonych ław. Może i pomysł 
dobry, ale niestety zabił on 
idee targu. Sklepiki (stoiska) 
z dobrymi i złymi podróbka-
mi towarów z wysokimi ce-
nami na dłuższa metę nie 

miały racji bytu. Raz wykoń-
czyła je konkurencja dużych 
galerii, dwa koszty. Niestety 
te były i nadal są bardzo wy-
sokie. 

Nadszedł więc koniec! 
Jeszcze miesiąc, dwa, no 
może rok, a „Zatorzanka” 
będzie pusta. Znowu zapo-
mniano. Rynek to rynek. 
Handel z ręki, drobne oszu-
stwa, towar z domowych 
szaf czy z działek. Czyli han-
dlujemy tym, co mamy i tyl-

ko dwa razy w tygodniu. 
To są prawa bazaru. Zato-
rze – to osiedle ludzi star-
szych. Zły dojazd do marke-
tu. Handel targowiskowy nie 
ma racji bytu. Czy jest szan-
sa na powrót bazaru? Może! 
Dajmy ludziom handlować 

jak chcą i czym chcą. Urzęd-
nicy mają tylko pilnować 
opłat placowych. Miasto bę-
dzie miało zysk a ludzie swój 
targ. Centrów handlowych 
mamy pod dostatkiem. Przy 
Kolejowej, a może jak kto 
woli przy Okrzei, powinien 
być tylko mały schludny ba-
zar – miejsce, gdzie ludzie 
pozbywać się mogą nadwy-
żek. Duży dom handlowy 
jest niepotrzebny. Jest jesz-
cze inne wyjście. Zlikwido-
wać pawilon „Zatorzanka”, 
a budynek oddać w dobre 
ręce. Będzie w nim coś, co 
przyniesie dochód właści-
cielom. To nie znaczy, że bę-
dą z tego zadowoleni miesz-
kańcy. A może przerobić na 
dom kultury z pięknymi ga-
leriami wystawowymi? Tego 
Olsztyn jeszcze nie ma.

Jacek Panas

Kapitalizm 
bazarowy
Trudno nie odnieść, Jacku, wrażenia, że dużym sentymentem darzysz dawne olsz-
tyńskie targowiska i bazary. Pamiętam czasy, kiedy jako dziennikarz Radia Olsztyn, 
zajmowałeś się nimi także zawodowo. To zapewne kształtuje Twój punkt widzenia 
na sprawy, o których piszesz. 

Takie były wtedy czasy i 
tak wyglądał drobny handel. 
Wiele osób, również dzisiaj, 
ma większe zaufanie do przy-
słowiowej pietruszki z baza-

ru, niż do różnego rodzaju 
warzyw w marketach. Zwłasz-
cza, że jak informują media, 
prawie wszystko wokół jest 
naszpikowane chemią. Więk-
szość jednak głęboko wierzy, 
że produkty z działek są bar-
dziej ekologiczne. Niestety, 
nie jest tak do końca. Sam się 
o tym przekonałem kupując 
ogórki na przetwory w ubie-
głym roku. Miały być na natu-
ralnych nawozach, ale rzeczy-
wistość okazała się zupełnie 
inna. Nie generalizuję, ale fakt 
jest faktem.

Wracając do Twoich 
rozważań, Jacku, zapomnia-
łeś chyba o dawnym baza-
rze koło stadionu Stomilu. 
Co prawda był on w więk-
szości opanowany przez 
obcokrajowców, głównie 
zza wschodniej granicy, ale 
na różnorodność towarów  

i cen nikt raczej nie narze-
kał. Można tam było kupić 
nie tylko tanio (w zależności 
od jakości), a nawet zamó-
wić konkretny produkt. 

Na Pieczewie też był ma-
lutki rynek, ze stoiskami 
owocowo-warzywnymi. Pi-
szę był, bo kiedy zajrzałem 
tam jakiś czas temu, funkcjo-
nowało już tylko kilka stra-
ganów. Widocznie nie ma 
takiej potrzeby. Kiedyś przy-
jeżdżali rolnicy spod Olszty-
na i w sezonie było mnóstwo 
działkowców.

Hala targowa przy ulicy 
Kopernika (o której piszesz) 
pod koniec swojej działal-
ności została zamieniona w 
zwykłe targowisko, gdzie 
handlowano głównie na le-
żakach, co dodawało kolo-
rytu początkom kapitalizmu 
w naszym kraju. Nie ma więc 
się czemu dziwić, że taki wi-
dok w centrum miasta mu-
siał ulec zmianie. Pośrednio, 
dzięki coraz większemu do-
stępowi towarów w sklepach 

i sieciach handlowych. Wie-
lu bazarowych sprzedawców 
otworzyło stoiska w takich 
właśnie miejscach. Gdyby-
śmy mieli w Olsztynie coś na 

wzór warszawskiego Baza-
ru Różyckiego, z takimi tra-
dycjami, wtedy wyglądałoby 
to zapewne zupełnie inaczej. 

W „Zatorzance” nato-
miast bywam dosyć regu-
larnie, bo mam kilka ulu-
bionych produktów, które 
mogę kupić właśnie w tym 
miejscu. Nie chodzi o to, że 
gdzie indziej ich nie ma, tyl-
ko po prostu tam są najlep-
sze. Swoje stoiska mają pro-
ducenci żywności, nie tylko 
z naszego regionu, i widocz-
nie sprzedaż im się opłaca. 
Świadczą o tym nie tylko ko-
lejki, ale duży ruch o każdej 
porze. Przynajmniej wtedy, 
kiedy ja robię zakupy. Dlate-
go nie podzielam Twojego, 
Jacku, zdania, że w niedłu-
gim czasie „Zatorzanka” bę-
dzie świeciła pustkami. Chy-
ba że decyzja o zamknięciu 
zostanie podjęta przez or-
gan administracyjny. Jak na 
razie, na to się jednak nie 
zanosi. Pod koniec Twoje-
go felietonu, znając Twoje 
przyzwyczajenia do takich 
miejsc, wyczuwam, Jacku, 
trochę ironii. 

Andrzej 
Zb. Brzozowski
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Alergia jest niewłaści-
wą reakcją układu odporno-
ściowego na niektóre sub-
stancje z otaczającego nas 
świata. Układ immunolo-
giczny chroni człowieka 
przed drobnoustrojami i in-
nymi szkodliwymi elemen-
tami. Niestety czasami nie-
groźną substancję odbiera 
jako niebezpieczny czynnik 
i zbyt gwałtownie się przed 
nią broni. Taka pomył-
ka zdarza się organizmowi  
w kontakcie z pyłkami ro-
ślin. Gdy je wdychamy, zmy-
lony organizm natychmiast 
uwalnia substancję mające 
zneutralizować podejrza-
nego intruza. Nieproszony 
gość faktycznie zostaje uni-
cestwiony, ale walka obu 
tych sił odbiła się na bło-
nie śluzowej nosa. Zosta-
ła podrażniona i będzie tak 
za każdym razem, gdy tylko 
pyłek zostanie namierzony 
przez czujny – zbyt czujny, 
zbyt przewrażliwiony – or-
ganizm alergika. 

Efektem są kłopoty ze 
swobodnym oddychaniem, 
kichanie, swędzenie nosa  
i gardła, a nawet zapalenie 
spojówek lub astma. Pod-
czas kwitnienia roślin uno-
szą się w powietrzu najróż-
niejsze pyłki: od traw i zbóż 
przez pyłki drzew, na byli-
cy skończywszy. Jak wobec 
wszędobylskich pyłków po-
winna postępować osoba na 
nie uczulona?

Przede wszystkim po-
winna unikać wypoczyn-
ku na łonie natury, prze-
chadzek po polach, łąkach  
i parkowych alejkach,  
w których kwitną drzewa. 
Zamiast tego niech wybie-
rze poranny spacer po lesie  
– rześkie powietrze przy-
niesie ulgę. Najlepszym cza-
sem na przechadzkę jest 
moment tuż po deszczu,  
a najgorszym – wietrzny, su-
chy dzień. Biorąc pod uwa-
gę stężenie pyłków w powie-

trzu, wnioskujemy, że urlop 
lepiej spędzić w górach lub 
nad morzem niż na wsi. 

Jak można unikać nie-
potrzebnego wystawia-
nia się na działanie kwitną-
cych roślin? Odpowiedzią 
jest szereg małych czyn-
ności. Podczas jazdy au-
tem nie opuszczajmy szyb,  
a w trakcie spaceru pamiętaj-
my o okularach przeciwsło-
necznych i nakryciu głowy. 
Warto też mieć przy sobie 
chusteczkę oraz wodę, by  
w razie potrzeby zmo-
czyć materiał i przez nie-
go oddychać. Po spa-
cerze weźmy prysznic  
i się przebierzmy. 

Cudowne 
antidotum na 
alergię nie istnieje. 
Osobom mającym 
alergiczny nieżyt 
nosa pozostaje 
unikanie alergenu 
i ewentualne 
farmakologiczne 
łagodzenie 
uciążliwego kataru 
siennego. Warto 
jednak pamiętać, 
że długotrwałe 
stosowanie kropli 
obkurczających 
błonę śluzową 
nosa wywołuje jej 
ponowny obrzęk. 
Trzeba zatem być 
ostrożnym  
w braniu leków 
mających dać nam 
szybką ulgę od 
alergii. 

Okresy najwyższego ry-
zyka wystąpienia reakcji 
alergicznych poznamy, czy-
tając kalendarz pylenia ro-
ślin opracowywany przez 
stacje aerobiologiczne. Z te-
goż kalendarza wynika, że 
w maju będą alergikom do-
kuczały pyłki dębu, buka, 
wierzby, sosny i świerku; 
maj to także okres pylenia 
roślin zielonych: trawy, bab-
ki, szczawiu czy pokrzywy. 

– Dlaczego znowu ja?!  
– zapyta niejeden alergik, 
dmuchając w chusteczkę 
jak myśliwy w róg. Trud-
no określić powód nad-
wrażliwości na potencjalne  
alergeny. 

Przyczyn alergii 
najczęściej dopatruje 
się w postępie 
cywilizacyjnym. 
Jemy coraz bardziej 
przetworzoną 
żywność, 
oddychamy 
zanieczyszczonym 
powietrzem i prawie 
na każdym kroku 
używamy środków 
chemicznych. 

Przebywamy  w zamknię-
tych pomieszczeniach, za-
kurzonych, sztuczne klima-
tyzowanych. Jesteśmy tacy 
świadomi, tacy wykształce-
ni, tacy zmechanizowani.  
A okazuje się, że dawne pro-
ste swojskie życie bez ate-
stów i certyfikatów było  
w sumie znacznie zdrowsze.

ar

Ach te pyłki!
Alergicy żartują, że to oni, a nie górale powinni prognozować, kiedy nadejdzie wiosna. Jak tylko pierwsze 
rośliny zaczynają masowo kwitnąć, alergicy natychmiast odczuwają wiosenne uroki na własnej skórze. 
Katar sienny, kichanie, bóle głowy i zapalenie spojówek to tylko niektóre objawy, jakie dokuczają 
uczulonym. Jak tu lubić wiosnę, gdy wciąż musimy dmuchać w chusteczkę?
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

Limeryki satyryczne 
Andrzej Zb. Brzozowski

BARAN 21.03-20.04
Nagle otrzymasz po-

myślną wiadomość z ban-
ku lub z urzędu skarbowego. 
Przyznaj, że to nie zdarza się 
zbyt często, więc powinie-
neś to docenić. Poza tym, 
uda Ci się teraz kupić coś 
wartościowego po bardzo 
niskiej cenie.

BYK 21.04-20.05
Prawdziwy, aktywny wy-

poczynek w długi weekend 
jest teraz dla Ciebie najważ-
niejszy. Musisz jednak po-
tem dobrze zorganizować 
sobie pracę. Nie jesteś spor-
towcem wyczynowym. Jak 
przesadzisz, organizm się 
zemści. 

BLIŹNIĘTA 
21.05-21.06
Zaufanie jest podsta-

wą każdego związku, więc 
nie lekceważ tego, że Twój 
partner opowiada Ci o swo-
ich różnych wątpliwościach. 
Poświęcajcie sobie więcej 
czasu i uwagi. Pranie i goto-
wanie nie jest najważniejsze. 

RAK 22.06-22.07 
Poznasz kogoś nowego, 

kto będzie bardzo interesu-
jący (nie interesowny) i przy 
kim nie będziesz się nudzić. 
Nie przeocz tej szansy, bo ta-
ka sytuacja może się już wię-
cej nie powtórzyć. Możesz 
zyskać przyjaciela na całe 
życie. 

LEW 23.07-23.08
W najbliższym czasie nie 

podejmuj żadnych ważnych 
decyzji. Nie dyskutuj z sze-
fem. Musisz po prostu ci-
chutko i bezboleśnie prze-
trwać nadchodzący kryzys, 
zwłaszcza, że Twoja wytrzy-
małość psychiczna jest na 
wyczerpaniu.

PANNA 24.08-23.09
Nowa znajomość raczej 

nie sprawdzi się na dłuższą 
metę. To tylko chwilowa fa-
scynacja. Starannie przygo-
tuj się do ważnej rozmowy. 
Uważaj na podchwytliwe 
pytania. Nie daj jednak tego 
po sobie poznać. Wykaż się 
sprytem.

WAGA 24.09-23.10
W życiu uczuciowym 

niczego nie będzie Ci teraz 
brakować. Może w końcu 
uwierzysz, że osoba, która 
Cię kocha, zrobi dla Ciebie 
naprawdę wszystko. Czy je-
steś w stanie odwzajemnić 
się jej tym samym? Pokaż to. 

SKORPION 
24.10-22.11
Twoi bliscy będą szu-

kać u Ciebie finansowego 
wsparcia, bo nie bardzo bę-
dziesz wiedział co zrobić ze 
swoimi pieniędzmi. Posta-
raj się zachować w tajem-
nicy stan swoich finansów 
i zastanów się co najlepiej  
z nimi zrobić. 

STRZELEC 23.11-21.12
Otrzymasz interesującą 

ofertę pracy. Nie powinie-
neś zbyt długo zastanawiać 
się nad nią, bo ktoś sprząt-
nie Ci ją sprzed nosa. Mo-
żesz spotkać się z działa-
niem nieżyczliwych Ci osób. 
W tym przypadku to chyba  
zrozumiałe. 

KOZIOROŻEC 
22.12-20.01
Szala przechyli się na 

Twoją stronę i wyjdziesz 
zwycięsko z jakiegoś sporu 
o pieniądze. Może chodzi 
o korzystne rozstrzygnię-
cie sprawy spadkowej? Nie 
pozwól się jednak wcią-
gnąć w żadne rodzinne  
intrygi.

WODNIK 21.01-19.02
Nie pożyczaj teraz niko-

mu pieniędzy, bo będziesz 
miał problemy z ich odzyska-
niem. Jest natomiast szansa 
na pewną inwestycję, która 
w krótkim czasie może przy-
nieść spore dochody. Nie in-
westuj jednak wszystkiego. 

RYBY 20.02-20.03
Naiwna wiara, że wszyst-

ko ułoży się samo, może 
wpędzić Cię w kłopoty. Ta-
kie są skutki niekontrolo-
wanego lenistwa. Musisz  
w końcu sam zadbać o swo-
je interesy, a wtedy wszyst-
kie decyzje finansowe okażą 
się słuszne. 

Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek #BIBLIOTEKA
W poniedziałek, 9 maja, rozpocznie się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, obchodzo-
ny w tym roku pod hasłem #BIBLIOTEKA. 

Tydzień Bibliotek to 
ogólnopolska akcja, która 
opiera się na idei promowa-
nia czytelnictwa. Ma rów-
nież na celu podkreślanie 
roli bibliotek w poprawie 
jakości życia, edukacji oraz 
zwiększeniu prestiżu zawo-
du bibliotekarza i zaintere-
sowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa.

Jak co roku bibliotekarze 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Olsztynie przygoto-
wali bogaty program zajęć, 
warsztatów i spotkań autor-
skich, aby wspólnie z miesz-
kańcami uczcić to wyjąt-
kowe święto czytelnictwa. 

Zachęcamy do wspólne-
go uczestnictwa w oferowa-
nych wydarzeniach – będzie 
nam miło, jeżeli odwiedzicie 
nas w tych dniach. Tydzień 
Bibliotek potrwa do 15 maja. 

W szczególności zapra-
szamy do udziału w wyda-
rzeniach:

• 10.05. (piątek), godz. 
10.30 – spotkanie autorskie 
z Heleną Piotrowską, znaną 
olsztyńską biografistką, po-
etką i felietonistką w filii nr 
2 (ul. Świtezianki 4);

• 13.05. (poniedziałek), 
godz. 17 – spotkanie autor-
skie z Marcinem Cieleckim 
w ramach cyklu Literacka 

Topografia Miasta. Wyda-
rzenie odbędzie się w Pra-
cowni Literackiej (ul. Ro-
dziewiczówny 3). Z autorem 
rozmawiać będzie Robert 
Lesiński;

• 15.05. (środa), godz. 
16.30 – spotkanie autorskie 
z Joanną Żamejć w filii nr 9 
(ul. Żołnierska 47);

• 15.05. (środa), godz. 17 
– spotkanie autorskie z He-
leną Piotrowską w filii nr 6 
(ul. Jarocka 65).

Pełny harmonogram wy-
darzeń w poszczególnych fi-
liach bibliotecznych pre-
zentujemy na stronie: www.
mbp.olsztyn.pl.

Sztuka konsumpcji
Jest w muzeum, proszę 

pana,
Zdjęcie. Dama je 

banana.
Oprócz artystycznych 

wrażeń,
To był temat do 

skojarzeń
I prób ocenzurowania.

Polityczne marzenia
Goni sondaż za 

sondażem.
Kto wygranym się okaże?

Co obiecać jeszcze? 
Komu?

By suweren wyszedł  
z domu

I potwierdził sondaż 
marzeń. 
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Jak Pawełek historie Olsztyna 
poznaje
Ten mail od Jacka Panasa bardzo mnie zdziwił, ale i ucieszył. O to on:

– Pawełku, wiem, że 
nie masz prawie czasu. Na-
wet ostatnio rowerem jeź-
dzisz tylko po parkowych 
alejkach, bo na dłuższe 
przejażdżki już nic nie wy-
gospodarujesz, dlatego po-
zwoliłem sobie kilkakrotnie 
odwiedzić twoją działeczkę. 
Bądź spokojny, jest wszyst-
ko ok. Warzywa, które po-
sadziłeś i posiałeś, rosną 
jak szalone. Szkód żadnych 
nie ma. Domek jest wy-
malowany i uporządkowa-
ny. Możesz w każdej chwi-
li przyjechać i odpoczywać. 
Zrobiłem trzy łóżka, także 
jest się gdzie przespać. Zain-
stalowałem na rzeczce małą 
wodną pompkę z zegarem, 
także roślinki są podlewa-
ne rano i wieczorem. Myślę, 
że mimo suszy zbiory w tym 
roku będziesz miał obfite. 

Gdy byłem ostatnio na 
twojej działce, odwiedzi-
łem twojego przyjacielem, 
od którego masz ogródek. 
Bardzo sympatyczny czło-
wiek. Posiedzieliśmy przy 
ognisku i powspominali-
śmy dawne czasy. Okazało 
się, że gospodarz, od które-
go kiedyś on nabył gospo-
darstwo to Warmiak, daw-
ny działacz ludowy. Mimo 
to, że przed wojną walczył 
o polskość Warmii, mało co 
nie zginął z rąk wyzwolicie-
li. Uratował go głupi obra-
zek, na którym przedstawio-
ny był Stalin, jak przyjmuje 
polską delegację. Wytłuma-
czył on rosyjskiemu poli-
trukowi, że on przed wojną 
był przedstawicielem Pol-
skiej Partii Socjalistycznej 
na terenie Prus. Oczywiście 
zmyślał, ale to wystarczyło, 
żeby jego gospodarstwo sol-
daty obchodzili dużym łu-

kiem. Opowiadał też, jak to 
1945 roku stał koło trybuny 
i oglądał przemarsz sowiec-
kich wojsk świętujących za-
kończenie wojny. Defilada 
przeszła ulicą Pieniężnego, 
bo na Starym Mieście sta-
ły gruzy i zgliszcza wypa-
lonych domów. Byli nie-
mal sami rosyjscy żołnierze 
– cywilów jak na lekarstwo 
– może dwóch, a może pię-
ciu, tego nie pamiętał. Ta ga-
zetowa fotka Stalina była jak 
klucz. Otwierała drzwi urzę-
dów obsadzonych przez Ro-
sjan, a nawet korzystał z woj-
skowych żywnościowych 
racji. 

Od jego przyjaciela do-
wiedziałem się za to, jak wy-
glądał 1 Maj w 1946 roku. 
Opowiadał o tym już nie ży-
jący Władysław Karbownik, 
który w tamtych czasach, ja-
ko jeden z nielicznych inży-
nierów elektryków, urucha-
miał całkowicie zniszczoną 
przez wyzwolicieli komuni-
kację tramwajową. 

Pewnie dobrze 
wiesz, Pawełku, 
że w Olsztynie 
tramwaje zaczęły 
kursować w 1907 
roku i nieprzerwanie 
jeździły do chwili 
wkroczenia Rosjan 
do miasta, to znaczy 
22 stycznia 1945 
roku. W lutym 
tego roku spalono 
zajezdnię. Nowe 
wozy z częścią 
trakcji wywieziono 
do Rosji. 

W Olsztynie pozostały 
tylko tramwaje pamiętają-
ce I wojnę światową. Dzięki 
Władysławowi Karbowni-
kowi, który można powie-
dzieć dzień i noc siedział  
w maszynie, 30 kwietnia póź-
no w nocy odbyła się próbna 

jazda. 1 Maja tramwaj z wła-
dzami miasta rozpoczął de-
filadę. Pochód ruszył w kie-
runku Starego Miasta spod 
nieistniejącego już kina Od-
rodzenie, czyli z przystanku 
zlokalizowanego naprzeciw-
ko dzisiejszej siedziby Spół-
dzielni Społem. Trasa była 
krótka, bo tylko do Wyso-
kiej Bramy, a trybuna była 
koło nowego ratusza, który 
o dziwo nie został zniszczo-
ny. Z tego co opowiadał Kar-
bownik, wynika, że w mani-
festacji brali udział prawie 
wszyscy mieszkańcy Olszty-
na i nieliczni okoliczni chło-
pi. Wtedy w mieście miesz-
kało jeszcze niedużo ludzi, 
a wsie były wyludnione. Lu-
dzie bali się opuszczać go-
spodarstwa z obawy przed 
szabrownikami, a było ich 
bez liku.

W latach 50. i 60. mani-
festacje z okazji 1 Maja były 
bardzo popularne i sponta-
niczne. Ludzie maszerowali 
w pochodzie, a wielu przy-

glądało się z chodników. Po-
chód zawsze ruszał po wy-
słuchaniu przemówienia  
I sekretarza o godzinie 10. 
Trasy były różne, ale za-
wsze przebiegały koło ratu-
sza. Przez kilka lat kończy-
ły się na stadionie leśnym, 
a potem jak wybudowano 
ulicę Piłsudskiego, pochód 
kończył się za Uranią. Ja 
praktycznie zawsze brałem 
udział w pochodach. Poczał-
kowo jako uczestnik, a pod 
koniec jako widz.

Teraz dwa słowa o ulicy 
1 Maja. Ta nazwa obowią-
zuje od 1945 roku. Pierwot-
na nazwa to Dobromiejska, 

a w okresie międzywojen-
nym nazywała się Hinden-
burg-Strasse. Przy tej ulicy 
naprzeciwko teatru im. Ste-
fana Jaracza oddanego do 
użytku w 1925 roku w po-
dzięce za wygrany plebi-
scyt, w średniowieczu istniał 
dom zarazy, taki przytułek 
oraz cmentarz. W 1737 ro-
ku po opanowaniu epide-
mii dżumy postawiono fi-
gurę Chrystusa Odkupiciela 
Świata, którą w 1949 roku 
przeniesiono koło kościo-
ła Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa. Gdy zlikwido-
wano cmentarz i przytułek, 
powstał plac, na którym sta-
nęły trzy drewniane krzy-
że. Mieszkańcy to miej-
sce nazywali placem Trzech 
Krzyży. Gdy krzyże spróch-
niały, a jeden się wywrócił, 
zostały one spalone, a po-
piół zagrzebany na cmen-
tarzu. W 2004 roku powró-
cono do starej nazwy placu 
Trzech Krzyży. Postawio-
no i poświęcono głaz Trzech 
Krzyży upamiętniający ofia-
ry zarazy, na którym wy-
ryty został napis upamięt-
niający poległych żołnierzy  
napoleońskich. 

Pozdrawiam cię, Pawełku 
Jacek Panas

Maila jak zwykle 
zredagował Pawełek.
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Otyłość jako jedna z cho-
rób cywilizacyjnych stanowi 
istotny problem społeczny. 
Światowa Organizacja Zdro-
wia szacuje, że we współcze-
snym świecie już ponad 2,1 
miliarda osób zmaga się z 
nadwagą lub otyłością. Po-
nad 0,7 miliarda osób na 
świecie jest otyłych a to oko-
ło 30% ww. populacji. Ro-
śnie liczba zgonów powią-
zanych z tymi problemami. 
Bezpośrednimi „czynnika-
mi ryzyka” jest brak aktyw-
ności fizycznej, nieumiarko-
wane spożywanie posiłków, 
uwarunkowania genetyczne 
i choroby. W ostatnich de-
kadach modernizacja świata 
i wzrost technologii dopro-
wadziły do fizycznej nieak-
tywności na wszystkich po-
ziomach życia.

Terapie proponowane 
przez współczesną medycy-
nę bywają kłopotliwe dla pa-
cjentów i nie zawsze przy-
noszą oczekiwane efekty. 
Z tego powodu chorzy czę-
sto szukają alternatywnych 
metod, czego dowodem 
jest znaczne zainteresowa-

nie medycyną chińską i aku-
punkturą.

U osób korzystających 
z zabiegów akupunktury 
skutecznie hamowane jest 
uczucie głodu, poprzez ak-
tywację ośrodka sytości  
w podwzgórzu, dochodzi do 
wzrostu poziomu serotoni-
ny w centralnym układzie 
nerwowym. Innym korzyst-
nym działaniem akupunk-
tury jest wzrost perystal-
tyki jelit i przyspieszenie 
metabolizmu. Stosowanie 
akupunktury w terapii od-
chudzającej jest powszechną 
praktyką w Chinach. Istnie-
je wiele badań i publikacji 
naukowych, które podkre-
ślają, że akupunktura poma-
ga w odchudzaniu. Najlep-
sze efekty można osiągnąć 
łącząc zabiegi ze zrówno-
ważoną dietą i aktywno-
ścią fizyczną. Wszystkich 
zainteresowanych popra-
wą jakości swojego życia za-
praszamy na bezpłatne kon-
sultacje do naszego gabinetu  
w Olsztynie.

AcuMedis 
Akupunktura

Olsztyn,
al. Sybiraków 14/3

 tel. 89 534 61 10
www.acumedis.com

Akupunktura 
w walce z otyłością

Grillowanie 
z głową   

Za nami pierwsze spo-
tkanie ze znajomymi  
w ogródku lub na letnisku 
i pierwsze w tym roku gril-
lowanie. Czy pamiętaliśmy 
o ostrożności i zachowaniu 
pewnych ustalonych norm? 
Wiadomo bowiem, że spo-
tkanie przy grillu lub ogni-
sku może być gwarne, z mu-
zyką, głośnymi rozmowami 
lub nawet gromadnym śpie-
wem. Wszystko dla ludzi, 
dopóki biesiada nie prze-
kształci się w dokuczliwy 

hałas. W sumie prawo tego 
nie zabrania, jednak traktu-
je zbyt głośną zabawę jako 
„immisję uciążliwą dla oto-
czenia” i nakazuje pewien 
umiar. Sąsiad, któremu za-
cznie to przeszkadzać, może 
przywołać nas do uspokoje-
nia się. Powinniśmy przy-
jąć to ze zrozumieniem. Jeśli 
tego nie uczynimy, on mo-
że wezwać straż miejską lub 
policję. Gdy huczna zaba-
wa stanie się nawykiem, na-
dal będzie nieznośna i będzie 

się powtarzać, sąsiad może 
wystąpić do sądu o nakaza-
nie zaprzestania hałaśliwych 
spotkań. 

Przy okazji przypomina-
my, że zabronione jest grillo-
wanie na balkonach bloków. 
Przeszkadzają nie tylko dym 
i roznoszące się zapachy. 

Grill na balkonie stwarza za-
grożenie pożarowe i dlatego 
zgodnie z prawem mogą nim 
zainteresować się strażacy  
i nawet przyjechać na sygna-
le. Kara za grillowanie nie-
zgodne z przyjętymi norma-
mi może być dotkliwa. 

Co kraj, 
to obyczaj

Zagraniczny wyjazd nie 
zawsze musi oznaczać sa-
me przyjemności. Z powo-
du różnic kulturowych może 
bowiem dojść do drobnych 
nieporozumień, a z powo-
du nieznajomości prawa do 
wielkich nieprzyjemności. 
Bardziej rygorystyczne niż 
u nas przepisy obowiązu-
ją w wielu krajach Unii Eu-
ropejskiej i oczywiście poza 
nimi. Dotyczą one posiada-
nia w samochodzie gaśnicy, 
żarówek, apteczki, trójkąta 
i kamizelki odblaskowej. We 
Francji w aucie musi być al-
komat. W Hiszpanii kierow-
ca-okularnik musi posiadać 
zapasową parę okularów. Ta-
kie i podobne niuanse wypa-
da znać, by dostosować się 
do nich udając się w daleki 
świat.

Bardzo ważnym jest, by 
w bagażu nie mieć niczego 
podejrzanego, co przypo-
mina broń, materiały wybu-
chowe lub narkotyki. Z tego 
powodu nie podejmujmy się 
przewożenia zamkniętych 
paczek, o nieznanej nam za-
wartości. Taka ostrożność 
zalecana jest nawet wobec 
dobrych znajomych. Nigdy 
nie wiadomo w co nas mo-
gą „wpakować”, bowiem  
w wielu krajach za przemyt 
środków odurzających grozi 

wieloletnie więzienie, a na-
wet kara śmierci. Ostrożno-
ści nigdy za wiele.

Strój może zwracać uwa-
gę i może zostać źle odebra-
ny. W krajach muzułmań-
skich skąpo odziana kobieta 
może wywołać bardzo róż-
ne, nieprzyjemne reakcje. 
W Hiszpanii na plaży opala-
nie topless mało kogo bul-
wersuje, ale za chodzenie po 
ulicy w skąpym stroju plażo-
wym można zapłacić grzyw-
nę. Sporo może kosztować 
wyrzucenie papierka. Są 
kraje, w których grozi za to 
kara chłosty. Winniśmy wy-
strzegać się gestów nawet ta-
kich, które u nas dobrze są 
przyjmowane. Na przykład  
uniesiony w górę kciuk naj-
częściej jest rozumiany ja-
ko „wszystko ok”, a w Grecji 
odbierany jest jako poważ-
na zniewaga. Musimy też pa-
miętać o różnych zasadach 
targowania się, bo u niektó-
rych sprzedawców jest to 
swoisty rytuał. Negocjować 
cenę najlepiej z uśmiechem 
na ustach, znając wcześniej 
prawdziwą wartość towaru. 
W dodatku nie wypada tar-
gować się dla zabawy, bez 
namiaru  zakupu danej rze-
czy. To po prostu drażni han-
dlowców.   

Brak 
obowiązkowego OC

Lepiej takich sytuacji 
unikać, bo w razie wypad-

ku kłopoty z tego mogą być 
wielkie. Pół biedy, gdy krak-

sę spowoduje właściciel sa-
mochodu. Sam sobie nawa-
ży piwa. Gorzej, gdy choćby 
drobną stłuczkę spowoduje 
ktoś inny, na przykład brat 
właściciela. Na nic tłuma-
czenie, że nie wiedział o nie-
zapłaconym OC. Sprawy po-
toczą się same. Na początek 
koszty spowodowanej koli-
zji pokryje poszkodowane-
mu Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny. Potem 
wszystkie wydatki zostaną 

ściągnięte (co do złotówki) 
przede wszystkim od właści-
ciela pojazdu. Fundusz ob-
ciąży go, bo właściciel musi 
wiedzieć, czy ma nieopłaco-
ne OC. Obciążony również 
może zostać kierujący nie-
ubezpieczonym pojazdem. 
Przed złapaniem za kierow-
nicę i wyjechaniem na drogę 
powinien on bowiem spraw-
dzić, czy aktualne jest ubez-
pieczenie OC. 

Co wypada mieć 
w samochodzie?

Podczas wiosennego 
przeglądu warto upewnić się 
czy w naszym samochodzie 
znajdują się wszystkie dodat-
kowe akcesoria, szczególnie 
te wymagane przez prawo o 
ruchu drogowym. 

Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami w każdym 
pojeździe powinna znajdo-
wać się łatwo dostępna ga-
śnica, z kilogramem środka 
gaśniczego i po aktualnym 
przeglądzie. W bagażniku 
powinien być trójkąt ostrze-
gawczy, którym sygnalizu-
jemy postój uszkodzonego 
auta. Za nie wystawienie w 
takiej sytuacji trójkąta grozi 
mandat, który może zostać 
podwojony, gdy do zdarze-
nia dojdzie na drodze eks-
presowej lub autostradzie. 
Trójkątem oznaczamy także 
pojazd holowany.

Apteczka pierwszej po-
mocy musi znajdować się 
w taksówkach, autobusach 
oraz w samochodach nale-
żących do szkół jazdy. Wy-
pada jednak pamiętać, że 
polskie przepisy nakłada-
ją na kierowców obowiązek 
udzielania na drodze pierw-
szej pomocy. Wówczas mo-
że okazać się niezbędna 
apteczka i znajdujące się  
w niej bandaże, kompresy 
gazowe, plastry z opatrun-
kiem, opaski uciskowe, śro-
dek dezynfekujący, ustnik 
do przeprowadzenia sztucz-
nego oddychania, rękawicz-
ki ochronne i inne akcesoria 
medyczne. Apteczka ozna-

cza naszą gotowość niesie-
nia pomocy innym.

Ważnym elementem wy-
posażenia samochodu, w ra-
zie ewentualnego wypadku 
lub konieczności dokonania 
drobnej naprawy na pobo-
czu, może okazać się kami-
zelka odblaskowa. Na dodat-
kowym wyposażeniu warto 
również mieć podstawowe 
narzędzia, które pozwolą 
na samodzielną naprawę,  
w ostateczności ważnym do-
posażeniem może okazać 
się linka holownicza. Przy-
pomnieć również wypada  
o dodatkowym komplecie 
żarówek. Nie są one obo-
wiązkowe, ale za jazdę bez 
wymaganych świateł moż-
na otrzymać mandat. W nie-
których okolicznościach 
policjanci przystają na sa-
modzielne usunięcie usterki. 
W takiej sytuacji samo po-
siadanie żarówki bywa mile 
postrzegane i nieszczęśnik 
odsyłany jest na najbliższą 
stację benzynową.

Bardziej rygorystyczne 
przepisy obowiązują w kra-
jach Unii Europejskiej i poza 
nimi. Dotyczą one gaśnicy, 
żarówek, apteczki, trójkąta 
i kamizelki odblaskowej. We 
Francji w aucie musi być al-
komat. W Hiszpanii kierow-
ca-okularnik musi posiadać 
zapasową parę okularów. Ta-
kie wszystkie niuanse wypa-
da znać i dostosować się do 
nich przed udaniem się w da-
leki świat.
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Filmy i zdjęcia 
z drona w jakości 4K 
- inspekcje (anten, masztów, mostów, kominów, stanu 
pokrycia dachowego oraz miejsc ciężko dostępnych, itp.),
- nieruchomości (działki, domy, magazyny, hale, 
hotele, obiekty sportowe, osiedla, zdjęcia i film z lotu ptaka 
dla nadzoru technicznego inwestycji budowlanych)
- do celów reklamowych, promocyjnych do stron 
WWW, wyceny itp.,
- fotografie lotnicze, oględziny miejsc i obiektów 
z wysokości,
- montaż z podkładem muzycznym
- wystawiam fakturę VAT tel. 513 109 319

Olsztyński OSiR poleca:

Rodzinne rowery 
i dłuższe wypożyczenia!

 

W Olsztynie mamy wiele miejsc, w których można aktywnie spędzić wolny czas. Idealną strefę relaksu stanowi Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel, 
które już w maju otwiera swoje podwoje dla miłośników wodnego wypoczynku.

Wypożyczalnie wodne
Ośrodek Sportu i Rekre-

acji w Olsztynie przez kilka 
miesięcy starannie przygoto-
wywał się do otwarcia letnie-
go sezonu, w efekcie stwo-
rzył bardzo ciekawą ofertę. 
Przede wszystkim Cen-
trum Rekreacyjno-Sporto-
we Ukiel wyjątkowo szybko, 
bo już 1 maja, uruchomiło 
wypożyczalnię sprzętu pły-
wającego, co z pewnością 
ucieszy miłośników wodne-
go wypoczynku. W tym ro-
ku użytkownicy nadal będą 
mogli korzystać z nowocze-
snego systemu, który pole-
ga na tym, że sprzęt będzie 
można wypożyczyć w jed-
nym miejscu, a zwrócić go 
w innym punkcie. Oczywi-
ście wypoczynek nad wo-
dą będzie bezpieczny – na 
akwenie pojawią się pełnią-
ce dyżury patrole Wodne-
go Ochotniczego Pogotowie 
Ratunkowe.

Nowości na plaży
Ważna informacja do-

tyczy także nowego asorty-
mentu – w tym roku nowo-
ścią będzie Plaża Premium, 
na której będzie można wy-
pożyczyć parasole i leża-
ki. W wypożyczalni sprzętu 
pływającego pojawią się pię-
cioosobowe rowery wodne, 
które pozwolą na odpoczy-
nek w gronie rodzinnym czy 

znajomych. Po raz kolejny 
hitem może być deska SUP 
(deska z wiosłem), bardzo 
modny sprzęt, z którego mo-
gą korzystać zarówno po-
czątkujący jak i średnio-za-
awansowani. Co poza tym? 
CRS Ukiel oczywiście dys-
ponuje kajakami (84 sztuki), 
rowerami wodnymi (56), 
deskami z żaglem (10), kite-
surfingami (5), żaglówkami 
typu Omega (20), łodziami 
wiosłowymi (21), skuterami 
wodnymi (4) czy motorów-
kami. W sumie jednocześnie 
z wodnych uciech może ko-
rzystać 550 osób!

Dużym zainteresowa-
niem powinny się cieszyć ża-
glówki Omega, które moż-
na wypożyczyć zarówno na 
Słonecznej Polanie jak też w 
centralnym punkcie przy ul. 
Kapitańskiej. 

– Zdobyłem patent że-
glarski i chciałem pły-
wać tutaj na miejscu – mó-
wi Arkadiusz Wadas spod 
olsztyńskich Gronit. – Kil-
ka lat temu w Olsztynie by-
ło to prawie niemożliwe,  
a obecnie z chęcią korzy-
stam z oferty OSiR, a żeglu-
ga po jeziorze Ukiel to wspa-
niała przygoda. No i ceny są 
przystępne.

Sprzęt sportowy
Olsztyński OSiR do-

konuje wszelkich możli-

wych starań, żeby zachęcić 
mieszkańców miasta i gości 
do aktywnego wypoczynku 
w tym pięknym miejscu, 
także na lądzie. Oprócz 
sprzętu wodnego na tere-
nie CRS Ukiel można wy-
pożyczyć także inny sprzęt 
rekreacyjno-sportowy. Są 
to rowery, w tym rowery 
trekkingowe, łyżworolki 
czy zestawy do gier (m.in. 
badminton, nordic walking 
czy boule). 

– Obecnie mieszkam 
za granicą, ale często przy-
jeżdżam do mojej olsztyń-
skiej rodziny – mówi An-
drzej Żuk, mieszkający na 
co dzień w Berlinie. – Ko-
cham aktywny wypoczynek 
i cieszę się, że nie muszę brać 
ze sobą roweru, gdyż byłoby 
to kłopotliwe. Poza tym ce-
ny są atrakcyjne, a okolice 
piękne.

Na koniec warto wspo-
mnieć, że w tym sezonie 
OSiR wprowadził zmiany 
do cennika – w większości 
przypadków wprowadzo-
no trzy ceny, a najistotniej-
szy jest fakt, że promują one 
dłuższy, sprzyjający relakso-
wi, czas wypożyczeń. 

Więcej informacji 
można uzyskać 

 pod adresem 
osir@osir.olsztyn.pl.
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