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Włamania 
na Pieczewie
Na os. Pieczewo doszło do włamań, w  wyniku 
których ofiarami padły rodziny, którym zostały 
skradzione kosztowności. Policjanci mówią 
o dwóch potwierdzonych przypadkach.

Poszkodowane rodzi-
ny przyznały policji, że do 
włamań doszło, gdy nikogo 
nie było w domu. Miała im 
zostać skradziona m.in. bi-
żuteria czy pieniądze.

Policjanci z  Komendy 
Miejskiej Policji w  Olszty-
nie potwierdzają, że do wła-
mań na terenie os. Piecze-
wo doszło. Otrzymali dwa 
zgłoszenia.

– W okresie od 21.10 do 
31.10.2019 roku otrzymali-
śmy dwa zgłoszenia o  wła-
maniach do mieszkań na 
terenie osiedla Pieczewo – 
powiedział sierż. Andrzej 
Jurkun z  zespołu prasowe-
go KMP Olsztyn. – W obu 
przypadkach na miejsce zo-
stała skierowana grupa do-
chodzeniowo-śledcza wraz 
z  technikiem kryminali-

styki, zostały przeprowa-
dzone oględziny miejsca 
zdarzeń oraz przesłuchani 
świadkowie.

Dowiedzieliśmy się, 
że w  tych sprawach poli-
cjanci prowadzą czynno-
ści dochodzeniowo-śledcze 
i operacyjne.

Podczas długiego week-
endu funkcjonariusze nie 

odnotowali zgłoszeń zwią-
zanych z  włamaniami, jed-
nakże policjanci ostrzegają, 
żeby zachować czujność, 
w  razie dłuższego wyjaz-
du poprosić sąsiada o  nad-
zór nad domostwem, czy 
zwracać uwagę na niezna-
jomych, którzy przebywa-
ją na klatkach schodowych 
lub w pobliżu domów.

Rekordowa 
kwesta na 
cmentarzach
Takiego wyniku jeszcze nie było. Podczas do-
rocznej kwesty 1 listopada na olsztyńskich cmen-
tarzach zebrano blisko 24 tys. zł.

To była już XVII edy-
cja zbiórki na rzecz ra-
towania zabytkowych 
cmentarzy stolicy regio-
nu. Tradycyjnie już wzię-
ło w  niej udział wielu lu-
dzi kultury, dziennikarzy, 
sportowców, samorządow-
ców, polityków. Łącznie na 
nekropoliach przy ul. Po-
przecznej i  w  Dywitach 
z puszkami pojawiło się po-
nad 40 wolontariuszy.

Zebrano 23 566 zło-
tych. To najwyższy z  do-
tychczasowych rezultatów. 
Bez wątpienia przyczyni-
ła się do tego także dobra 

aura, która sprawiła, że ne-
kropolie były licznie od-
wiedzane przez olsztynian 
i przyjezdnych.

– Dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom za szczo-
drość, wolontariuszom za 
ofiarność i  poświęcony 
czas, harcerzom z  Hufca 
Rodło za pomoc, pracow-
nikom Zakładu Cmenta-
rzy Komunalnych za or-
ganizację i obsługę kwesty 
– mówią przedstawicie-
le organizującego kwe-
stę Społecznego Komite-
tu Ratowania Dawnych 
Cmentarzy na Warmii 

i Mazurach. – Dzięki Wam 
w  przyszłym roku ura-
towany zostanie kolejny 
fragment cmentarza św. 
Jakuba.

Zbiórka na rzecz ra-
towania dawnych cmen-
tarzy prowadzona jest od 
2003 roku. Przed tego-
roczną akcją zebrano ok. 
300 tys. złotych. Reno-
wacje wspierane są także 
przez budżet miasta Olsz-

tyna. Od 2006 roku na ten 
cel przeznaczono prawie 
800 tys. złotych.

Dzięki tym pienią-
dzom możliwe było odre-
staurowanie wielu mogił, 
krzyży, ogrodzeń, a  tak-
że kaplic na historycznych 
nekropoliach stolicy regio-
nu – św. Jakuba, św. Józefa 
oraz św. Jana Nepomucena 
w Dajtkach.

Basen na Mariańskiej 
w weekendy będzie 
zamknięty
Powodem są sprawy oszczędnościowe.

25-metrowa pływal-
nia przy ul. Mariańskiej to 
najmniejszy basen miejski 
w  Olsztynie. Został on za-
mknięty w 2017 roku z po-
wodu problemów tech-
nicznych. Obiekt został 
wyremontowany i  niedaw-
no został ponownie oddany 
do użytku. Jednak, jak wy-
nika z  zapowiedzi Ośrod-
ka Sportu i  Rekreacji, jego 
administratora, funkcjo-
nowanie obiektu zostaje 
ograniczone. 

– Z  dniem 1 listopada 
zawieszamy weekendowe 
funkcjonowanie Zespołu 
Krytych Obiektów Sporto-
wych II przy ul. Mariańskiej 
– informuje Zbigniew Szy-
mula, rzecznik OSiR-u.

Dodaje, że doszło do te-
go z trzech powodów. 

– Braku przynajmniej 
dostatecznego zaintere-
sowania naszych klientów 
weekendową ofertą base-
nową, ogromnymi trud-
nościami z  pozyskaniem 
pracowników do obsłu-
gi obiektu i  koniecznością 
wprowadzenia procedur 
oszczędnościowych – in-
formuje Szymula.

Funkcjonowanie ba-
senu związane jest z  ko-
niecznością opłacenia jego 
obsługi i  zapewnienia bez-
pieczeństwa kąpiącym się. 

– Na dziś nie ma osób 
zainteresowanych pracą 
w OSiR według stawek, ja-
kie możemy zaoferować – 
zaznacza Szymula.

red.
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OBO 2020 rozstrzygnięte
Znamy zwycięzców najnowszej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Propozycje z największym poparciem będą realizowane w przyszłym 
roku.

Wyniki tych oryginal-
nych konsultacji zosta-
ły przedstawione podczas 
wtorkowej (5 listopada) 
konferencji prasowej. Au-
torzy najlepszych propozy-
cji nie kryli radości z osią-
gniętego rezultatu.

– Bardzo dziękuję 
wszystkim za aktywność 
– mówił prezydent Olsz-
tyna, Piotr Grzymowicz. 
– Zarządzanie naszym bu-
dżetem nie jest łatwe. Ale 
to doskonale, że mieszkań-
cy tak licznie włączyli się w 
to przedsięwzięcie. Przed 
nami trudy realizacji, ale 
mamy nadzieję na dobrą 
współpracę z wnioskodaw-
cami i pomysłodawcami.

Olsztynianie w tym roku 
wybierali spośród 118 pro-
jektów, które przeszły oce-
nę formalną i merytorycz-
ną. Można było wskazać po 
trzy zadania z puli miejskiej 
i trzy z osiedlowej. Wśród 

projektów obejmujących 
całe miasto bezkonkuren-
cyjna okazała się propozy-
cja budowy siedzisk klubo-
wych z 460 miejscami oraz 
boksu na biuro zawodów na 
stadionie przy ul. Gietkow-
skiej. Projekt zdobył niemal 

cztery tys. głosów (ponad 
10,6 tys. punktów).

– Udowodniliśmy, że 
rugbyści to jedna wielka ro-
dzina – mówi Henryk Pach 
z Warmińsko-Mazurskiego 
Okręgowego Związku Rug-
by. – Zarażamy ludzi opty-

mizmem, ochotą do pracy 
i są tego efekty. Wynik gło-
sowania jest dla nas ogrom-
nym świętem, ale mam też 
świadomość, że zostali-
śmy obdarzeni ogromnym 
zaufaniem. Na stadionie 
trwają teraz prace związa-

ne z budową nowego ogro-
dzenia, wkrótce ruszą ro-
boty dotyczące boiska. To 
cały czas jest stadion miej-
ski, zapraszamy wszystkich 
do odwiedzin.

Do realizacji spośród 
projektów miejskich skie-
rowanych zostało łącznie 
10 projektów. Aż 31 pomy-
słów zostanie zrealizowa-
nych w przypadku zadań 
osiedlowych.

Mieszkańcy wskaza-
li na następujące projekty 
miejskie: 

* Budowa widowni  
z 460 miejscami na terenie 
boiska do rugby przy ul. 
Artyleryjskiej,

* Urządzenie łąk 
kwietnych,

* Kastracja kotów wol-
no żyjących,

* Rozbudowa skatepar-
ku na plaży miejskiej,

* Starówka Muzyczne 
Serce Olsztyna – Targ Rybny,

* ZaBujaj się w 
Olsztynie – huśtawki 
ogólnodostępne,

* Wrotkowisko dla każ-
dego – przy hali Urania,

* Koszykówka dla mło-
dzieży – zajęcia z koszy-
kówki dla młodzieży,

* Koszykówka dla każ-
dego: treningi i obozy dla 
chętnych,

* „Powróćmy jak za 
dawnych lat”, czyli bożona-
rodzeniowa iluminacja wo-
kół stawu z fontanną w par-
ku Jakubowo.

– Budujący jest fakt, że 
z roku na rok w głosowa-
niu uczestniczy coraz więcej 
mieszkańców, a i zgłaszane 
pomysły są coraz ciekawsze. 
Gratuluję autorom zwycię-
skich projektów, mieszkań-
com dziękuję za głosowanie 
– stwierdził Łukasz Łuka-
szewski, radny pilotujący re-
alizację OBO.
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Podatki, gratulacje i finanse na sesji 
Gratulacje z okazji wyboru na posła dla Janusza Cichonia, nowe stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok, wybór ławnika do sądu rejonowego czy 
pomoc finansowa dla powiatu olsztyńskiego – to tylko część spraw, które miały miejsce na XII sesji Rady Gminy Dywity w środę 30 października. 

Sesja rozpoczęła się od 
miłej uroczystości złożenia 
gratulacji i wręczenia kwia-
tów przez wójta Daniela 
Zadwornego i  Agnieszkę 
Sakowską-Hrywniak, prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Dywity, dla Janusza Cicho-
nia, mieszkańca Tuławek 
z okazji ponownego wybo-
ru na Posła RP.

– Objęcie tej zaszczyt-
nej i odpowiedzialnej funk-
cji, z  tak imponującym 
wynikiem wyborczym, sta-
nowi dowód uznania dla 
Pana dotychczasowych 

działań i  osiągnięć. Jestem 
przekonany, że wiedza, 
doświadczenie i  zaanga-
żowanie to gwarancja rze-

telnej pracy, która będzie 
służyć wszystkim miesz-
kańcom Warmii i  Mazur, 
w  tym również gminy Dy-

wity – mówił wójt Daniel 
Zadworny.

W  dalszej części sesji 
radni uchwalili nowe staw-
ki podatku od nierucho-
mości na 2020 rok. Średni 
wzrost stawek podatku od 
nieruchomości na 2020 rok 
w  stosunku do 2019 roku 
wyniósł 4,83 proc. Z tym, że 
w  latach 2014-2019 w gmi-
nie Dywity nie zmieniano 
stawek podatku od nieru-
chomości dla przedmiotów 
opodatkowania związanych 
z  prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej (grunty 

oraz budynki), stawek po-
datku od budynków miesz-
kalnych oraz budynków 
pozostałych.

– Wysokość podatku od 
nieruchomości dostosowu-
jemy po prostu do siły nabyw-
czej pieniądza i inflacji – wy-
jaśnia wójt Daniel Zadworny. 
– Dodatkowo w żadnej z ka-
tegorii podatków nie sto-
sujemy maksymalnej staw-
ki określonej przez ministra 
właściwego do spraw finan-
sów publicznych.

Wskazane w  uchwale 
stawki na podatek od nie-

ruchomości wygenerują 
wzrost dochodów gminy 
Dywity u  osób fizycznych 
oraz prawnych na pozio-
mie około 330 tys. zł. Rad-
ni wybrali też ławnika do 
Sądu Rejonowego w  Olsz-
tynie. Została nim Ewa Ko-
łodziejek. Ponadto Rada 
Gminy Dywity przeznaczy-
ła około 120 tys. zł pomocy 
finansowej powiatowi olsz-
tyńskiemu na dokumenta-
cję techniczną budowy tzw. 
dużej pętli, która połączy 
DK51 w Spręcowie z DK16 
w Barczewie.

VI Gminny Bieg Niepodległości wokół jeziora Dywickiego

W Dywitach radosne i aktywne 
świętowanie Niepodległej!
Wspólne śpiewanie hymnu Polski o godz. 11.11, wystrzał z armaty, rekonstruktorzy, bębniarze, pamiątkowe flagi dla pierwszych 700 osób, animacje dla 
dzieci, poczęstunek i kąpiel w  jeziorze Dywickim z Morsami Dywity – tak w skrócie będzie wyglądał VI Gminny Bieg Niepodległości wokół jeziora 
Dywickiego, który odbędzie się 11 listopada. Bieg startuje o godz. 11.30, a udział w nim jest bezpłatny! 

Wójt Daniel Zadwor-
ny zaprasza do udziału 
w  aktywnym, rodzinnym 
świętowaniu Niepodległej 
wszystkich chętnych i  całe 
rodziny. 

– Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców, ale i go-
ści z  okolic do wspólnego, 
radosnego świętowania! 
– mówi wójt Daniel Za-
dworny. – Z  roku na rok 
nasza impreza cieszy się 
coraz większym zaintere-
sowaniem. W ubiegłym ro-
ku padł rekord frekwencji, 
bo nad jeziorem Dywic-
kim świętowało ponad 700 
osób! 

W  tym roku z  powo-
du inwestycji zagospo-
darowania terenów przy 
głównym zejściu na plażę 
za Ośrodkiem Zdrowia, 
start i meta oraz biuro za-
wodów będą zlokalizowa-
ne na utwardzonym te-
renie przy końcu ul. Jana 
Pawła II w Dywitach (tak, 
jak miało to miejsce pod-
czas tegorocznej Dywic-
kiej 5-ki). 

Trasę okrążenia li-
czącą około 2,5 km moż-
na przebiec, przespacero-
wać lub przejść z  kijkami 
– najważniejszy jest udział 
i  możliwość wspólnego 
świętowania. 

– Bieg ma charakter za-
bawy i  nie jest nastawiony 
na rywalizację. W biegu nie 
będzie prowadzona klasy-
fikacja zawodników. Liczy 
się udział a nie wynik – pod-
kreśla Karolina Krajewska 
z Referatu Bezpieczeństwa, 
Transportu Zbiorowego 
i Sportu w UG Dywity. 

W  biegu prawo star-
tu mają osoby bez ograni-
czenia wiekowego, a osoby 
poniżej 18. lat startują tyl-
ko za pisemną zgodą opie-
kuna prawnego. Warun-
kiem uczestnictwa w biegu 
jest posiadanie zaświad-
czenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowot-
nych do startu w  zawo-
dach. W  przypadku braku 
zaświadczenia uczestnik 
jest zobowiązany do pod-
pisania w  biurze zawo-

dów od godz. 9:30 do 11.15 
oświadczenia o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych 
oraz o  starcie na własną 
odpowiedzialność i  zgody 
na przetwarzanie danych 
osobowych (w  przypad-
ku osób niepełnoletnich 
oświadczenie i zgodę pod-
pisuje opiekun prawny).

Sygnałem do biegu bę-
dzie wystrzał z armaty, a do 
boju zagrzewać będą bęb-
niarze z Warmia Rythm Te-
am i rekonstruktorzy z epo-
ki, którzy zbadają zdolność 
do biegu w  przenośnym 
szpitalu polowym. Dywic-
ki Gminny Ośrodek Kultu-
ry zadba o animacje dla naj-
młodszych. Po biegu nie 
zabraknie ciepłej strawy, 
gorącej herbaty i  pysznych 
pączków na uzupełnienie 
energii. Podczas wydarze-
nia nie zabraknie też coraz 
liczniejszej ekipy Morsów 
Dywity, którzy wszyst-
kich śmiałków zapraszają 
na godz. 12 na świętowanie 
w  wodzie i  wspólną kąpiel 
w jeziorze Dywickim. 

– To będzie inauguracja 
sezonu morsowego w  Dy-
witach! Serdecznie zapra-
szamy – zachęca Marcin 
Bergmański, prezes Mor-
sów Dywity. 

Organizatorami bie-
gu są: gmina Dywity, GOK 
Dywity, LZS Dywity, Mor-
sy Dywity i  OSP z  terenu 
gminy. Patronat nad dy-
wickim biegiem objął Pro-
gram Niepodległa, który 
przekazał ciekawe gadże-
ty niepodległościowe na 
wydarzenie. Piękne kub-
ki, koszulki, torbę, notatni-
ki i długopisy będzie można 
wygrać w konkursach pod-
czas wydarzenia.  

– Zachęcamy wszyst-
kich do ubrania się w stro-
je biało-czerwone i  przy-
niesienie ze sobą flag 
Polski! – mówi wójt Daniel 
Zadworny.

Regulamin imprezy oraz 
oświadczenia i zgody, które 
należy dostarczyć do biura 
zawodów, są dostępne na 
stronie: http://gminadywi-
ty.pl/aktualnosci/1742.

VI GMINNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
WOKÓŁ JEZIORA DYWICKIEGO
11 LISTOPADA

(PONIEDZIAŁEK)
Start biegu: godz. 11:30

biuro zawodów oraz start i meta – nad jeziorem w Dywitach
przy końcu ulicy J. Pawła II – czynne od godz. 9:30 do 11:15.

O  godz. 11:11 wspólne śpiewanie hymnu!

pierwszych 700 uczestników otrzyma nagrodę rzeczową
(flagę biało-czerwoną 20cm/30cm)!

bębniarze, rekonstruktorzy, szpital polowy!

O GODZINIE 12:00 MORSY DYWITY
ZAPRASZAJA NA WSPÓLNA KĄPIEL!

zabawy i animacje dla dzieci oraz poczęstunek!
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Wibroterapia stawia na nogi
Olsztyńska Poradnia Vitberg oferuje nowoczesną formę fizykoterapii. – Mamy wiele dowodów potwierdzających, że jest ona bardzo skuteczna – mówi 
mgr fizjoterapii Karolina Włodarczyk, prowadząca gabinet na Jarotach. 

Poradnia Vitberg na 
olsztyńskich Jarotach jest 
jednym z  blisko 60. takich 
gabinetów w  całej Polsce 
świadczących zabiegi w za-
kresie wibroterapii, fizyko-
terapii oraz regeneracji.

– Trafiają do nas pacjen-
ci z  różnymi schorzenia-
mi. Najczęstsze są związane 
z bólami kręgosłupa. Docho-
dzą do tego problemy krąże-
niowe, typu żylaki oraz pa-
jączki – podkreśla Karolina 
Włodarczyk. – To także pa-
cjenci z ranami cukrzycowy-
mi oraz osoby po zawałach, 
udarach, ze stwardnieniem 
rozsianym, z  endoproteza-
mi, z rozrusznikami, choro-
bą Parkinsona, więc tak na-
prawdę na co dzień mamy 
do czynienia z  problemami 
ortopedycznymi, neurolo-
gicznymi, kardiologicznymi 
i chirurgicznymi. 

Wiele zalet i bez wad
Na czym polega specyfi-

ka wibroterapii? 
– Wibroterapia to za-

bieg polegający na oddzia-
ływaniu bodźca fizycznego 
(w  tym wypadku wibracji 
wytwarzanej przez urzą-
dzenie) na organizm czło-
wieka. Nie jest to zabieg 
prądowy i  co za tym idzie, 

ma o  wiele mniej przeciw-
skazań niż inne zabiegi fi-
zykalne. Wykorzystują ją 
w  swojej codziennej pra-
cy fizjoterapeuci z  pacjen-
tami, ale dzięki odpowied-
nim urządzeniom jak RAM 
Vitberg+ można ją stoso-
wać również w domu. 

Jakie są zalety takiej for-
my terapii? Zacznijmy od 
tego, że praktycznie nie ma 
wad – efektów ubocznych, 
co wcale nie jest oczywiste. 

Jeżeli chodzi o korzyści 
dla Pacjenta, Karolina Wło-
darczyk wskazuje na trzy:

* Wibroterapia dzia-
ła jednocześnie miejscowo 
i  na cały organizm – czy-
li jeżeli stosujemy zabieg 
na kolano, to poprawia-
my też ukrwienie w  całym 
organizmie.

* Mamy dużą kontro-
lę nad samym bodźcem 
– możemy kontrolować 
jego intensywność, ampli-
tudę, przyspieszenie w  po-
wtarzalny sposób. Czy-
li pacjent jest poddawany 
w pełni bezpiecznemu, po-
wtarzalnemu i  skuteczne-
mu zabiegowi.

* Ma szerokie spek-
trum działania – lista scho-
rzeń i  problemów, na jakie 
wibroterapia pomaga jest 

długa, co więcej są one po-
twierdzone w niezależnych 
badaniach naukowych.

Pierwsze efekty już 
po kilku dniach 

U  pacjenta, który przy-
jedzie pierwszy raz do Po-
radni Vitberg, przepro-
wadzany jest wywiad 
medyczny. Na jego podsta-
wie zabiegi dostosowywa-
ne są do schorzeń. 

Przykładowo, program 
Szyja wytwarza złożone, 
wielokierunkowe impul-
sy wibracyjne i  ma falowe 
działanie „uderzeniowe”, co 
wspomaga rozkurcz mięśni 
gładkich w ścianach naczyń 
krwionośnych. Skutkiem 
tego procesu jest poszerze-
nie światła naczyń i spadek 
ciśnienia krwi. 

Inne programy stoso-
wane są np. do schorzeń 
bioder, nóg, kolan, a także 
poprawy metabolizmu. Jak 
mówią specjaliści wibro-
terapia to w  dużym stop-
niu substytut ruchu. Tu 
mięśnie są pobudzane do 
pracy 300 razy na minu-
tę, cały czas mamy skurcz 
i  rozkurcz. Przez pierw-
sze dwa dni takiej terapii 
doprowadzamy do rozluź-
nienia mięśni, tak by zli-

kwidować odczuwany ból. 
Następnie mamy fazę od-
budowy mięśni. Po 3-4 
dniach możemy poczuć się 
już rewelacyjnie. 

Wibroterapię stosują 
już teraz czołowi sportow-
cy w  Polsce i  na świecie. 
Ich doświadczenie połączo-
ne z  badaniami prowadzo-
nymi między innymi przez 
Akademię Wychowania Fi-
zycznego wskazuje, że jest 
to skuteczny sposób na re-
generację organizmu. 

– Dla organizmu osoby 
aktywnej fizycznie odpo-
czynek jest równie ważny, 
jak sam trening. Wibrote-
rapia to jedno z rozwiązań, 
które przyspiesza regene-
rację – zaznacza Karolina 
Włodarczyk, która w prze-

szłości sama uprawiała za-
wodowo koszykówkę. 

Zdrowie pacjenta jest 
podziękowaniem 

W Poradni Vitberg pro-
wadzony jest program 
profilaktyczny. Daje on 
możliwość skorzystania 
z pierwszych ośmiu nieod-
płatnych zabiegów. 

– Celem tego programu 
jest także uwrażliwienie pa-
cjentów, by ci brali jak naj-
mniej leków, w  ten sposób 

chcemy zwrócić uwagę, jak 
ważna jest rehabilitacja – 
wyjaśnia rozmówczyni.

Karolina Włodarczyk 
podkreśla, że dla niej praca 
terapeutki jest pasją. 

– Odnotowaliśmy wie-
le sukcesów. Jednego z  pa-
cjentów udało się uratować 
przed amputacją nogi. Te-
rapia trwała około pół roku. 
Ale udało się. Z tego jestem 
bardzo dumna. Tak samo 
jak z  postępów w  rehabili-
tacji pana Stanisława, u któ-
rego wykryto zwyrodnienie 
stawu biodrowego. Wszyst-
ko zaczęło się dobrze ukła-
dać. Z wibroterapii korzysta 
w  domu od dwóch miesię-
cy. Co najważniejsze, robi to 
systematycznie. W ten spo-
sób uniknął operacji – mó-
wi Karolina Włodarczyk 
i dodaje: – Codziennie kie-
dy idziemy do pracy, wierzy-
my, że powtórzy się taka hi-
storia. Zdrowie pacjenta jest 
dla nas największym podzię-
kowaniem za włożony trud. 

Poradnia Vitberg w Olsztynie znajduje 
się przy ul. Dolnej 16/lokal nr 46

 – w budynku dawnego Lech Centrum 
na Jarotach. Godziny otwarcia to 10-17. 

Numer kontaktowy to: 662-266-219.

U pacjenta, który przyjedzie pierwszy raz do Poradni Vitberg, przeprowadzany jest wywiad medyczny. Na jego podstawie zabiegi dostosowywane są do schorzeń
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Kosztowny brak segregacji
Nawet 54 zł od osoby mogą płacić mieszkańcy Olsztyna za odbiór odpadów. To bat wiszący nad nimi.

Rewolucję w  gospoda-
rowaniu odpadami spowo-
dowała nowelizacja tzw. 
ustawy śmieciowej. Wpro-
wadza ona obowiązek se-
gregacji produkowanych 
przez nas śmieci. Obecnie 
mieszkańcy Olsztyna pła-
cą co miesiąc po 18 zł od 
osoby za odbiór śmieci. Jest 
to jednak stawka za odpa-
dy posegregowane. I  ty-
le płacą osoby, które za-
deklarowały prowadzenie 
segregacji odpadów. Ta-
kie deklaracje złożyła więk-
szość osób. Praktyka poka-
zuje, że nie jest tak dobrze. 
W  Olsztynie i  36 pozosta-
łych gminach z terenu War-
mii i Mazur, które wspólnie 
prowadzą gospodarkę śmie-
ciową, szacowany obecnie 
poziom odzyskiwania su-
rowców wtórnych nie prze-
kracza 30 proc.

Zgodnie z  nowelizowa-
ną tzw. ustawą śmieciową 
mieszkańcy nie będą mieli 
już wyboru. Olsztyn zdecy-
dował się na wyjście prakty-
kowane w innych miastach. 
Wprowadzono właśnie no-
we opłaty za wywóz śmieci. 
Ich wysokość nie zmieni się 
w  mieszkaniach i  domach, 
których właściciele będą 
odpady segregować. Kto 
oddziela od śmieci zmie-
szanych papier, szkło czy 
plastik, będzie nadal pła-
cił 18 zł miesięcznie za oso-
bę jak dotychczas. Z drugiej 
jednak strony ratusz zdecy-
dował się na wprowadzenie 
kar, które będą nakładane 
za odstąpienie od segrega-
cji. Jednak nie jest to stra-
szak bez pokrycia. 

„Nie będzie lepiej, bę-
dzie tyko drożej”

Decyzje w  tej sprawie 
zapadły na ostatniej, paź-
dziernikowej sesji rady mia-
sta. Zgodnie z nimi, ci któ-
rzy nie będą segregować 
zapłacą po 54 zł od osoby. 
To trzykrotny wzrost opłat 
obecnie obowiązujących. 
Za głosowało 12 radnych, 
2 było przeciw, a 7 wstrzy-
mało się. 

– Dyskusja o  segregacji 
funkcjonuje już od około 3 
lat – mówił na sesji wicepre-

zydent Olsztyna Ryszard 
Kuć. – Segregacja istnieje, 
ale nie jest ona przestrzega-
na szczególnie przez spół-
dzielnie mieszkaniowe. 
Wprowadzając nowe stawki 
nie mówimy o  karaniu, ale 
o  wytworzeniu sytuacji, że 
to co deklarujemy, będzie-
my wykonywać. 

Dyrektor ratuszowego 
Wydziału Środowiska nie 
ma wątpliwości.

– Nie będzie lepiej, bę-
dzie tylko drożej. Musimy 
się z tym pogodzić. Rozwój 
cywilizacji przyniósł nam 
opakowania. Sami się do te-
go przyczyniliśmy. Musimy 
się nad tym pochylić. Dziś 
trzeba się zająć tą sytuacją 
i prowadzić segregację i ro-
bić to dobrze. W  przeciw-
nym razie spowoduje to ko-
nieczność zmian stawek na 
wyższe – stwierdził dyrek-
tor Zdanowski. 

Jak odbiera on wpro-
wadzenie stawek sięgają-
cych 54 zł za brak segrega-
cji odpadów? 

– To instrument nad-
zwyczajny, który może zo-
stać wykonany – tłumaczy. 

Jak będzie wyglądała 
kontrola tego, czy ktoś pro-
wadzi segregację, czy nie? 

Różni się ona od tych, któ-
re można było wykonywać 
dotychczas. Wcześniej za-
rządcy musieli zostać o niej 
poinformowani przez ra-
tusz. Wcześniej też urzęd-
nicy mogli podwyższyć 
opłaty dopiero po trzykrot-
nym stwierdzeniu niepra-
widłowości. Teraz segre-
gację każdorazowo będą 
sprawdzać firmy wywożą-
ce śmieci. 

– Nowelizacja usta-
wy o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach daje 
nam możliwość sprawdza-
nia u źródła, czy prowadzo-
na jest segregacja odpadów. 
Oznacza to, że firmy, które 
odbierają odpady na nasze 
zlecenie, będą mogły kon-
trolować, czy w  pojemni-
kach na odpady zmieszane 
są surowce wtórne. Jeśli je 
zauważą, będą wykonywać 
dokumentację, np. zdjęcio-
wą i  zgłaszać to do urzędu 
miasta i  do zarządców. My 
z kolei możemy na tej pod-
stawie wydać decyzję admi-
nistracyjną o  podwyższe-
niu opłaty do kwoty jak za 
śmieci niesegregowane – 
mówi Zdzisław Zdanowski, 
dyrektor ratuszowego Wy-
działu Środowiska. 

Śmieci opłaca się 
segregować 

Urzędnicy ratusza prze-
konują, że segregacja odpa-
dów się opłaca jeszcze z in-
nych powodów. 

– Czym więcej śmieci 
będzie posegregowanych, 
tym stawki będą niższe. 
W  2018 roku odebraliśmy 
około 134 tys. ton odpa-
dów nieposegregowanych 
i  tylko około 15 tys. pose-
gregowanych. Z  naszych 
wyliczeń wynika, że w  tej 
pierwszej grupie znalazło 

się około 25 tys. ton śmie-
ci, które powinny być po-
segregowane. W  skali ro-
ku dałoby to oszczędność 
około 10 mln zł, które 
mieszkańcy gmin by od-
czuli – twierdzą. 

Polska do końca grud-
nia 2020 r. musi osiągnąć 
wymagany przez Unię Eu-
ropejską poziom 50 proc. 
recyklingu śmieci i  od-
zysk takich odpadów ko-
munalnych, jak papier, 
metal, tworzywa sztuczne 
i  szkło. A  te odzyskane su-

rowce muszą mieć taką ja-
kość, by dało się je ponow-
nie wykorzystać.

Władze Olsztyna, na 
podstawie odebranych od-
padów, prowadzą statysty-
ki dotyczące mieszkańców 
osiedli, którzy najlepiej ra-
dzą sobie z segregacją odpa-
dów. W czołówce utrzymują 
się Jaroty, osiedle Genera-
łów, dalej Nagórki, Piecze-
wo i osiedle Mazurskie. 

Krzysztof Szymański

Nie będzie 
lepiej, będzie 
tylko drożej. 
Musimy się 
z tym pogodzić.
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Najważniejsza w piosence jest prawda
Stefan Brzozowski – muzyk, gitarzysta, kompozytor, wykonawca piosenek literackich, poetyckich i satyrycznych. Animator olsztyńskiego środowiska 
artystycznego. Współtwórca zespołów: Niebo, Bonieq, Ex, Kaczki z Nowej Paczki, od 1985 roku Czerwony Tulipan. Laureat licznych nagród na konkursach 
i festiwalach piosenki. Członek Rad Artystycznych i  juror m.in. FAMY, krakowskiego Studenckiego Festiwalu Piosenki i olsztyńskich Ogólnopolskich 
Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”. Twórca wielu przebojów piosenki literackiej i poetyckiej.

Czy muzyka zawsze 
była i  jest najważniejsza 
w Twoim życiu?

Myślę, że najważniejsza 
jest ciekawość świata. Śpie-
wanie piosenek, układanie 
muzyki do tekstów, które 
mnie poruszają, czy też pi-
sanie tekstów, jest tylko ta-
kim rodzajem ekspresji do 
porozumiewania się z inny-
mi. Uważam, że sztuka słu-
ży temu, aby w jakiś atrak-
cyjny sposób opowiadać 
o  swoich własnych przeży-
ciach, przemyśleniach, re-
fleksjach, o  swoich poglą-
dach na niektóre sprawy. 
Można do tego używać mu-
zyki, słów czyli piosenki, 
tworząc taki rodzaj autor-
skiej wypowiedzi. To mnie 
najbardziej interesuje.

Powołałeś do arty-
stycznego życia kilka ze-
społów. Czy Czerwony 
Tulipan to Twoje ostatnie 
artystyczne wyzwanie?

Mam zamiar żyć sto 
pięćdziesiąt lat (śmiech). 
W  przyszłym roku mam 
siedemdziesiątkę, więc je-
stem dopiero na półmet-
ku (śmiech). Na razie jestem 
szczęśliwy, że mam takich 
fajnych ludzi wokół sie-
bie. Razem zabieramy głos 
w  artystycznych wypowie-
dziach, refleksjach. Czerwo-
ny Tulipan to jest takie fan-
tastyczne dziecko, które cały 
czas rośnie… i  ma dopiero 
trzydzieści cztery lata.

Nie kusiła Cię nigdy 
solowa kariera chłopaka 
z gitarą?

Ja właściwie cały czas 
mam solową karierę z gita-
rą. Z  grupą przyjaciół Nie-
bo, Bonieq, Ex, Kaczki 
z  Nowej Paczki czy obec-
nie Czerwony Tulipan. My-

ślę, że te nazwy zespołów są 
takim przedłużeniem mnie 
samego. To jest taka ka-
riera solowa pod różnymi 
nazwami. 

Jako szef Czerwone-
go Tulipana decydujesz 
o  działaniach artystycz-
nych. Czy reszta zespo-
łu też ma czasami takie 
szanse?

Wszyscy mają szan-
se artystycznej wypowie-
dzi, tylko musi być jakaś 
inicjatywa. Jeżeli taka jest, 
to wszyscy razem podej-
mujemy decyzję, bo prze-
cież wychodzimy w  piątkę 
na scenę. Wtedy muszę być 
przekonany do tego, co ro-
bię. Zazwyczaj bywa tak, że 
Krysia Świątecka i Ewa Ci-
chocka wczytują się w róż-
ne teksty, które gdzieś tam 
spotkają na swojej drodze 
czytelniczej i  podrzucają 
mi, żeby zrobić z tego pio-
senkę. Andrzej Czamara 
tekstów nie podrzuca, ale 
popisy muzyczne to są je-
go wybory. Każdy z nas ma 
możliwość wyrażenia siebie 
przez zespół. Andrzej Don-
dalski jest muzykiem mają-
cym łatwość poruszania się 
w różnych stylistykach. Wi-
dać i słychać, że dobrze się 
w tym czuje i nie ma na ra-
zie potrzeby pisania wła-
snych piosenek. 

Twoich piosenek słu-
cha już kolejne pokole-
nie, ale przesłania w  nich 
zawarte nadal są chyba 
aktualne?

Często się zdarza na kon-
certach, że publiczność do-
maga się na bis starszych 
piosenek, które pamięta-
ją z  dzieciństwa. Na szczę-
ście wszystkie pamiętamy 
(śmiech). Są piosenki, któ-

re bez względu na czas zdają 
się być wciąż aktualne. Mó-
wią, że ciągle powracamy 
do tych samych, nie zała-
twionych spraw, które są już 
dawno rozpoznane. Chyba 
nie możemy się, jako społe-
czeństwo, wyrwać z  kręgu 
niedoskonałości i  żyć pięk-
niej. Nazywamy to regułą 
błędnego koła. Te piosenki 
chyba ciągle będą ważne.

Do kogo adresujesz 
swoje piosenki?

Bardzo różnie. Bo jeże-
li np. na koncercie są dzie-
ci, to wybieram takie pio-
senki, które są przez nie, 
według mojego rozezna-
nia, możliwe do przyswoje-
nia. Natomiast, generalnie 

rzecz biorąc, nie kupiłem 
sobie domu, aby nie miesz-
kać na odludziu. Miesz-
kam w  bloku, gdzie miesz-
ka większość mieszkańców 
Olsztyna. Takim adresa-
tem, z którym chcę prowa-
dzić artystyczną rozmowę, 
nie jest jakieś wysublimo-
wane grono odbiorców, tyl-
ko ci, którzy otaczają mnie 
na co dzień. 

Jakbyś określił twórczość 
Czerwonego Tulipana?

Chyba najprościej okre-
śliłbym nas jako twórców 
i wykonawców piosenek li-
terackich, poezji śpiewanej 
i piosenki satyrycznej. Czy-
li piosenek z sensem. To są 
takie piosenki, które nio-

są ze sobą pewien rodzaj 
myśli, przesłania, które za-
warte jest w tekście. Do te-
go tekstu, przesłania, my-
ślenia o  rzeczywistości jest 
stworzona muzyka, która 
wyposaża ten tekst w emo-
cje i narzuca ich pewną in-
terpretację. To wszystko 
na scenie jest przefiltrowa-
ne przez nas. To jest ład-
nie opisane przez Jana 
Poprawę, krakowskiego 
krytyka, zawodowego juro-
ra różnych konkursów pio-
senek. On to, czym my się 
zajmujemy, określił mia-
nem piosenki artystycznej. 
Piosenki na najwyższym 
artystycznym poziomie, 
w warstwie tekstowej, mu-
zycznej i wykonawczej.

Co jest dla Ciebie naj-
ważniejsze w piosence?

Najważniejsza w  pio-
sence jest prawda. Jeżeli 
wyrażamy ją w  utworach, 
to jesteśmy w stanie zacza-
rować słuchacza i tę prawdę 
mu przekazać. Bo piosen-
ki to są takie komunika-
ty, atrakcyjne komunikaty. 
Kiedy na przykład rozma-
wiamy z  jakimś człowie-
kiem, to lubimy go słuchać, 
jeżeli coś opowiada w spo-
sób fascynujący. Piosenka 
jest właśnie takim fascynu-
jącym sposobem opowia-
dania o czymś. Jeżeli utwór 
niesie prawdę i  tę prawdę 
uda się wydobyć i  przeka-
zać, to moim zdaniem „to” 
jest najważniejsze. 

Czy w związku z tym re-
pertuar dobierasz w czasie 
występu, kreując nastroje 
publiczności?

Doświadczenie podpo-
wiada, w  jaki sposób kon-
struować spotkanie z  pu-
blicznością. Bo nasz koncert 

jest właśnie takim spotka-
niem, gdzie opowiadamy 
swoje przemyślenia. Jest 
oczywiście jakiś scenariusz 
wstępny, ale są sytuacje, 
kiedy trzeba go zmienić, bo 
jest zupełnie inna energia 
i  gdzie indziej trzeba z  pu-
blicznością powędrować. 

Nie męczy Cię takie 
ciągłe podróżowanie, nie 
marzysz o  jakiejś stałej 
scenie?

Kiedyś myślałem o  ta-
kim miejscu, ale nie tęsknię 
już za czymś takim. Mam 
wrażenie, że cała Polska jest 
teraz takim naszym stałym 
miejscem. W różnych zakąt-
kach Polski mamy zaprzy-
jaźnione grono słuchaczy 
i  zaprzyjaźnione miejsca, 
gdzie wracamy co jakiś czas. 

Na koniec poproszę 
o  anegdotę z  udziałem 
Twoim lub zespołu.

Ta anegdota nie jest dla 
nas miła, ale może przez to 
ciekawa. Ostatnio Ewa zna-
lazła jakąś recenzję młode-
go, wkurzonego człowieka, 
że ciągle ten Czerwony Tu-
lipan i  ciągle ten „Olsztyn 
kocham”, że już najwyższa 
pora, aby nastąpiła zmia-
na pokoleniowa. Anegdot-
ka dziwnie brzmiąca, ale 
uświadamia, że następne 
pokolenie jest pełne energii 
i  chce rzeczywistość brać 
w swoje ręce. 

Więc, młodzi, bierz-
cie ten świat w  swoje ręce 
i  śpiewajcie swoje piosen-
ki i  chodźcie na koncer-
ty swoich ulubionych ido-
li. Bo każde pokolenie ma 
swoich Artystów. A piękno 
ocali ten świat. To jest takie 
moje przesłanie.

Dziękuję za rozmowę. 
Andrzej Zb. Brzozowski 
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Bycie rodzicem zastępczym to ciężka 
praca, ale i ogromna satysfakcja
Andrzej i Emilia Lejmanowie mają dwóch synów – 16- i 11-letniego. Od czterech lat są zawodową rodziną zastępczą. Od tamtej pory sprawowali pieczę nad 
sześciorgiem dzieci. Teraz pod dachem mają pięciu chłopców.

Jesteście zawodową 
rodziną zastępczą. Co to 
oznacza?

Emilia Lejman: Mamy 
podpisaną umowę zlecenie 
na czas nieokreślony z  Po-
wiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie. Jedno z nas 
otrzymuje wynagrodzenie 
za pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej.

Jakie są różnice po-
między rodziną zastępczą 
a adopcyjną?

E.: Zastępujemy rodzi-
ców: czy to biologicznych, 
czy przyszłych – adopcyj-
nych. Z  założenia powin-
niśmy sprawować pieczę 
przez jak najkrótszy czas. 
Celem opieki jest to, żeby 
dziecko powróciło do ro-
dziny naturalnej – biolo-
gicznej. Jeżeli z  jakichś po-
wodów nie jest to możliwe, 
to przygotowujemy dziec-
ko, żeby poszło do adopcji. 
W  przypadku gdyby pod-
opieczny nie mógł wrócić 
do rodziców ani zostać za-
adoptowanym, sprawuje-
my pieczę do ukończenia 
przez niego 18. lub 25. ro-
ku życia (w przypadku, gdy 
jeszcze się uczy).

Andrzej Lejman: Ostat-
nio, gdy byłem na sprawie 
adopcyjnej, sąd zwrócił się 
do rodziców adopcyjnych, 
że adoptują tego dzieciacz-
ka z  całą odpowiedzial-
nością, włącznie z  przepi-
saniem majątku. Czyli to 
dziecko różni się od nich 
tylko genami. Natomiast 
w  przypadku rodziny za-
stępczej – dziecko nie dzie-
dziczy po nas nic.

Skąd pomysł na zostanie 
rodzicami zastępczymi?

A.: Pomysł narodził się 
już dawno, jeszcze przed 
wybudowaniem domu. Za-
nim zostaliśmy małżeń-
stwem, byliśmy we wspól-
nocie „Wiara i  Światło”. 
Zajmowaliśmy się niepeł-
nosprawnymi dziećmi. 
Później padł pomysł, aby-
śmy zostali rodziną zastęp-
czą. Żona pracowała w  in-
stytucjach pomocowych. 
Dom został zaprojektowa-

ny pod kątem wychowywa-
nia dzieci. Porozmawiali-
śmy też z  naszymi synami, 
którzy zaakceptowali ten 
pomysł. Gdyby tego nie 
zrobili, nie zdecydowaliby-
śmy się na ten krok. Wspie-
ramy się nawzajem, a dzie-
ci nam w  tym pomagają. 
I  utwierdzają nas w  tej de-
cyzji. Obecnie sprawujemy 
pieczę także nad dwoma in-
nymi rodzeństwami.

Czy jako rodzina za-
stępcza macie jakieś 
problemy?

A.: Wszędzie musimy 
zabierać ze sobą zaświad-
czenia z  sądu, że jesteśmy 
prawnymi opiekunami, bo 
jako rodzina musimy mieć 
rozszerzone kompetencje, 
aby z  dzieckiem pójść np. 
do lekarza. Wtedy zaczy-
nają się schody, bo czasami 
zdarza się, że dziecko przy-
jeżdża do nas z interwencji 
i  trzeba je szybko przeba-
dać. Niestety, musimy cze-
kać w kolejkach. Tutaj poja-
wia się problem, bo kolejki 
do lekarzy są długie, a  np. 
trzeba szybko przebadać 
i zdiagnozować dziecko.

Z jakich rodzin pocho-
dzą te dzieci?

E.: Z rodzin, które prze-
żywają jakieś trudności 

w  funkcjonowaniu i  w  da-
nej chwili nie mogą się 
dziećmi zajmować. 

A.: Niektórzy są cho-
rzy, inni pogubieni. Są róż-
ne powody.

E.: Generalnie jesteśmy 
nastawieni na współpra-
cę i  robimy wszystko, aby 
dzieci wróciły do domu. 
Mimo że się lubimy i  two-
rzymy jakąś więź, to mamy 
świadomość, że dzieci są 
bardziej związane z  rodzi-
cami biologicznymi. Bar-
dzo za nimi tęsknią.

Jak dzieci przeżywają 
rozłąkę z rodzicami?

A.: Różnie. Każde ina-
czej. Staramy się dać dzie-
ciom jak najwięcej ciepła. 
Z  czasem mówią do nas 
ciociu i  wujku. Czteroletni 
chłopiec, który jest u nas, za 
każdym razem, gdy wraca 
od mamy, płacze, przez sen 
woła: mamo, mamo. Jest 
nastolatek, który się buntu-
je, chce się pokazać. Nie ma 
żadnej reguły.

Czy dzieci dogadują się 
między sobą?

E.: Czasami chłopcom 
trudno było przyjąć no-
we dzieci, mimo że roz-
mawialiśmy i  uprzedzali-
śmy ich o  tym. Reagowali 
z zazdrością.

A.: Chcieli pokazać, że 
tu byli pierwsi, są ważniejsi. 
Aczkolwiek większych scy-
sji nie było. Raczej się doga-
dują. Są w  różnym wieku: 
4, 8, 13, 14 i  16 lat. W  do-
datku nasze dzieci też ich 
akceptują.

Na ile jest możliwa re-
integracja dzieci z  ich ro-
dzinami biologicznymi?

A.: To wszystko zależy 
od rodzin biologicznych. 
Czy chcą współpracować, 
czy chcą się zmienić, czy też 
nie. Opiekujemy się trój-
ką rodzeństwa. Ich rodzi-
na bardzo chce, aby dzie-
ci do nich wróciły. Robią 
w  tym kierunku napraw-
dę bardzo dużo. Co dwa ty-
godnie przyjeżdżają do nas. 
My to widzimy, piszemy 
pozytywne opinie. W miarę 
możliwości, gdy sąd wyda 
pozwolenie, wozimy dzie-
ci do nich. 

E.: Liczymy na to, że 
w najbliższym czasie wrócą 
do domu.

Ludzie mają często pro-
blem z jednym dzieckiem, 
a wy macie siedmioro.

A.: Jest to kwestia orga-
nizacji. U nas jest tak, że ja 
jadę z częścią dzieci w jedną 
stronę, żona w drugą z po-
zostałymi. Dogadujemy się.

E.: Mamy rozpisa-
ny tygodniowy plan obo-
wiązków, zajęć. Każdego 
dnia dzieci wykonują in-
ne zadania, np. wyrzuca-
nie śmieci, odkurzanie, za-
ładowanie i  opróżnienie 
zmywarki. Jest nam łatwiej, 
kiedy dzieci wykonują swo-
je obowiązki.

A.: Takimi działaniami 
wszczepiamy im obowiąz-
kowość. Oni sami pilnują 
zadań. Młodsze biorą przy-
kład ze starszych.

Macie kontakt z dzieć-
mi, które wracają do bio-
logicznych rodzin?

E.: Ze wszystkimi, któ-
re opuściły naszą rodzi-
nę. W  tym roku w  stycz-
niu wszyscy spotkaliśmy się 
u nas. Jesteśmy także zapra-
szani do nich. To jest bar-
dzo miłe.

A.: Więzi się utrzymu-
ją. Każde dziecko zabiera 
skrawek nas i myślę, że jest 
to całkowicie normalne. My 
wiemy o  ich problemach 
i  marzeniach. Nie sposób 
się nie przywiązać.

Na jakiej zasadzie od-
bywa się przyjęcie dzieci?

E.: Rodzin zastępczych 
w regionie jest mało, dlatego 
kontakt jest w miarę częsty.

A.: Zazwyczaj dzwoni 
telefon z PCPR z pytaniem, 
czy damy radę przyjąć ja-
kieś dzieci.

E.: Czasami mieliśmy 
godzinę na podjęcie de-
cyzji, bo w  innych rodzi-
nach nie było miejsca, 
więc dzieci mogłyby zostać 
rozdzielone.

A.: Wtedy siadamy 
z naszymi dziećmi i wspól-
nie się zastanawiamy. Jeże-
li wiemy, że mamy miejsce, 
a także wszyscy członkowie 
rodziny się zgadzają, to po-
dejmujemy opiekę.

Jak można zostać ro-
dziną zastępczą?

A.: Trzeba przejść bada-
nia psychologiczne i kursy. 
Po ich ukończeniu ludzie są 
poddawani ocenie. Nie każ-
dy się nadaje na rodzinę za-
stępczą. No i  trzeba mieć 
powołanie.

E.: Rodziną zastępczą 
mogą zostać osoby, któ-
re nie są i  nie były pozba-
wione władzy rodzicielskiej 
czy też nie były skazane 
za umyślne przestępstwo. 
Trzeba mieć także zaświad-
czenie lekarskie o  stanie 
zdrowia.

Co możecie powie-
dzieć osobom, które chcia-
łyby w ten sposób sprawo-
wać pieczę nad dziećmi?

A.: Zachęcamy do szko-
leń osoby, które chciałyby 
zostać rodziną zastępczą, 
ale się wahają. Nie jest to 
lekki kawałek chleba, ale sa-
tysfakcja jest bardzo duża.

Zabawa Andrzejkowa - impreza integracyjna zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Olsztynie - 24.11.2018 r.
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Rys. Zbigniew Piszczako

Brak wyobraźni
Najpierw była aleja Piłsudskiego, potem Pieniężnego, następnie ulica 
Kościuszki, potem radosną twórczość drogowców poznaliśmy na 
Partyzantów. Teraz kolejny bubel drogowy kierowcom przygotowano na 
ulicy Jagiellońskiej. Na całym świecie wszystko robi się w kierunku ułatwia-
nia ruchu pojazdów. Buduje się szerokie arterie. W  Olsztynie dzieje się 
wszystko na odwrót, a nawet bym napisał, że coraz więcej ulic w mieście 
jest węższych niż nawet na Starówce. 

Jak po takich drogach 
jeździć i  do tego mijać się, 
nie mówiąc już o  wyprze-
dzaniu? Brak wyobraźni al-
bo brak kompetencji, albo 
bym brzydko napisał, celo-
we działanie, żeby po olsz-
tyńskich ulicach nie jeździ-
ły samochody.

Kiedyś chyba wszystkie 
wymienione przeze mnie 
arterie były dosyć szerokie, 
a nawet miały po dwa pasy 
ruchu w  obu kierunkach. 
Teraz są wąskie z ustawicz-
nie tworzącymi się kor-
kami, w  godzinach szczy-
tu prawie nieprzejezdne. 
Kto nie wierzy, niech prze-
jedzie się nowym odcin-
kiem ulicy Jagiellońskiej. 
Dwa ciężarowe pojazdy 
prawie się nie wyminą, nie 
mówiąc już o  autobusach. 
Sznur samochodów od uli-
cy Poprzecznej do skrzyżo-
wania koło kościoła. Ruch 
staje się płynny dopiero na 
nieprzebudowanym odcin-
ku od Poprzecznej do lasu. 
Myślę, że to nie na długo, 
bo jak rozpocznie się mo-
dernizacja tego odcinka, to 
prawdopodobnie może być 
podobny do tego ostatnio 
zmodernizowanego.

Jedno, co udało się do-
brze zrobić na wszyst-
kich zmodernizowanych 
ulicach, to dobrze prze-

budować infrastrukturę 
podziemną, ale to mała po-
ciecha dla kierowców. Te-
raz są modne ścieżki rowe-
rowe, jak powstaną takie 
na jezdni ulicy Jagielloń-
skiej, to wszyscy kierow-
cy będą mieli przechlapa-
ne, praktycznie przejechać 
tą ulicą się nie da, chyba 
że jakimiś wąskimi pojaz-
dami. Dwa TIR-y to bę-
dą musiały składać luster-
ka. Inaczej obok siebie nie 
przejadą. Podejrzewam, że 
projektantom zabrakło wy-
obraźni, a ci którzy to zna-
komite bezsensowne dzie-
ło zaakceptowali, to chyba 
świat widzą bez dużych sa-
mochodów albo, aby to tyl-
ko nie było prawdą, dążą do 
paraliżu komunikacyjnego. 
Zastanawiam się czyja to 

wina, a  może to ja jestem 
bez wyobraźni. Mój przy-
jaciel Andrzej, który uwiel-
bia długie spacery, pewnie 
też jest niezadowolony, bo 
gdy idzie chodnikiem i wi-
dzi tylko ścianę aut, to pła-
kać mu się chce. 

Jacek Panas

Jacek, 
postrach 

drogowców
Był kiedyś taki program w  telewizji (a może nawet dalej jest) „Emil, po-
strach fotoradarów”, w którym demaskowano różne absurdy drogowe, nie 
tylko związane z fotoradarami. Świetnie, Jacku, pasowałbyś do tego pro-
gramu i pewnie wkrótce byłbyś nowym, popularnym celebrytą. 

A  teraz na poważnie. 
Skąd u  Ciebie to przeko-
nanie, że większość roz-

wiązań komunikacyjnych 
w naszym kochanym Olsz-
tynie powstaje na złość 
kierowcom? Przynaj-
mniej odnoszę takie wra-
żenie, czytając Twoje fe-
lietony poświęcone tym 
zagadnieniom. Aby je po-
twierdzić, przejechałem 
się nowym odcinkiem uli-
cy Jagiellońskiej (oczywi-
ście jako pasażer, prowa-
dziła żona). Dzień przed 
Świętem Zmarłych, około 
południa. Żadnego korka, 
przejazd płynny w  obie 
strony. Tłok był dopiero 
na ulicy Poprzecznej, przy 
cmentarzu. Może miałem 
takie szczęście, którego 
Ty widocznie nie miałeś. 

Fakt, że przebudowana 
ulica nie jest zbyt szero-
ka, ale są przecież dwa pa-

sy. Więc, o co chodzi? Że 
pewne problemy mogą 
mieć TIR-y? Mają obwod-
nicę i  nie powinny pchać 
się do miasta. Jeżeli już 
muszą jechać (rozumiem, 
że magazyny, zaopatrzenie 
itp.), to po prostu zwol-
nią, co w świetle ostatnich 
wypadków związanych 
z prędkością, wyjdzie tyl-
ko na dobre. Samochody 
nie powinny pędzić przez 
miasto. Zwłaszcza cięża-
rowe. Takie przewężenia 
wymuszają ograniczenie 
prędkości lepiej niż foto-
radary. Ewentualna „ob-
cierka” to dla niektórych 
kierowców większa tra-
gedia niż stłuczka czy wy-

padek. Niestety nie jest to 
śmieszne. Wystarczy za-
obserwować to, co dzie-
je się wieczorami na al. 
Sikorskiego lub ul. Kra-
sickiego. Gdyby nie świa-
tła, zamieniłyby się w  tor 
wyścigowy. Stąd często są 
tam patrole drogówki. Ale 
z  fotoradarami i  suszar-
kami drogówki, kierow-
cy sobie jakoś „radzą", na 
przewężenie nie ma sil-
nych, trzeba zwolnić. Dla-
tego, Jacku, nie oburzaj się 
i  spójrz też na to z  trochę 
innej strony. Nie tylko ja-
ko kierowca. 

Natomiast dziwię się, że 
umknęła Ci sytuacja, zwią-
zana z  nowym ogrodze-
niem cmentarza przy ulicy 
Poprzecznej. Nie tak daw-
no zostało ono wymienione 
i pojawił się pas zieleni, mię-
dzy ogrodzeniem a chodni-
kiem. Pozwól, Jacku, że te-
raz ja się Ciebie zapytam, 
po co? Byłem przekonany, 
obserwując budowę nowe-
go ogrodzenia, że tuż obok 
będzie chodnik, a  w  miej-
scu dawnego chodnika po-
jawią się miejsca postojo-
we, których brakuje, nie 
tylko w  czasie Zaduszek. 
Twoje czujne oko jakoś te-
go nie zauważyło. 

Andrzej Zb. Brzozowski
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Jak być zdrowym zimą?
Nadchodzi najtrudniejszy czas dla zdrowia – mroźna zima. O czym trzeba pamiętać, gdy za oknem ciemno i mroźnie? Oto siedem prozdrowotnych rad, 
które warto wykorzystać podczas najbliższych kilku miesięcy.

1. Zmieniamy kosmety-
ki do mycia twarzy. Aby nie 
usunąć ze skóry naturalnej 
lipidowej warstwy ochron-
nej, rezygnujemy z  pre-
paratów działających od-
tłuszczająco. Wybieramy 
gęstsze preparaty, tj. de-
likatne mleczka i  emulsje 
kosmetyczne.

2. Przygotowujemy so-
bie bomby witaminowe. 
Mrożone od lata truskawki, 
czereśnie czy maliny miksu-
jemy z mlekiem albo jogur-
tem naturalnym i  słodzimy 
miodem. Uzyskujemy nie 
tylko przepyszny deser na 
ponure zimowe wieczory, 
ale i  zdrowy koktajl, pełen 
witamin (zwłaszcza A  i  E) 
oraz wapnia. Ochota na coś 
słodkiego? Lepiej zmikso-
wać banana z  mlekiem niż 
zjeść paczkę ciasteczek.

3. Do butów wkładamy 
wkładki termiczne. Znakomi-
te na lodowate nogi, bo wsku-
tek kontaktu wkładki ze sto-
pą powstaje przyjemne ciepło. 
Jeśli w  czasie mrozów dużo 
chodzimy, to unikajmy butów 
ściskających palce. Utrudniają 
krążenie krwi, co przy niskiej 
temperaturze sprzyja szkodli-
wemu chłodzeniu stóp.

4. Wiążemy luźniej sza-
lik. Nie opatulamy się nim 
ciasno, bo skóra szyi za-
nadto się rozgrzeje i  spo-
ci. Jak na chwilę zdejmie-
my szalik, przeziębienie 
murowane.

5. Hartujemy się pod 
prysznicem. Ciało powin-
no być rozgrzane, więc naj-
lepiej hartować się rano po 
wyjściu z  ciepłego łóżka. 
Zlewamy ciało strumieniem 
zimnej wody od stóp w gó-

rę ciała. Stosujemy naprze-
mienny prysznic: raz zim-
ną, raz ciepłą wodą, przy 
czym ostatni powinien być 
prysznic chłodny. Niełatwo 
się przełamać, ale warto, 
bo ten zabieg pobudza pra-

cę serca, poprawia krążenie 
i ukrwienie tkanek.

6. Wychodzimy na świe-
że powietrze. Ponieważ zi-
mą aż co dziesiąty z nas ma 
objawy depresji sezonowej, 
ważne jest, by jej zapobie-

gać. Zimową chandrę po-
woduje niedobór światła. 
Trzeba przekonać się do 
aktywności na powietrzu 
i  przebywać wśród ludzi. 
Już zwyczajny spacer może 
wyraźnie poprawić samo-
poczucie. Dieta osoby ze 
skłonnościami do depresji 
powinna obfitować w tryp-
tofan, związek pobudzający 
organizm do produkcji tzw. 
hormonu szczęścia (seroto-
niny). Znajdziemy go choć-
by w  ciemnym chlebie, 
mleku, łososiu, żółtym se-
rze czy bananach.

7. Poznajemy smak roz-
maitych herbat. Warto od-
stąpić od rutyny i w sklepie 
z  herbatami zdobyć jakieś 
nietypowe odmiany herba-
ty zielonej, czerwonej albo 
białej. Uważa się, że mają 
korzystny wpływ na zdro-
wie, sporo witamin i mikro-
elementów oraz że pomaga-
ją kontrolować wagę ciała. 
Trudno o niezbite naukowe 
dowody, ale przyjemnie sa-
memu zweryfikować tę po-
toczną wiedzę, smakując 
wieczorem japońskiej her-
baty o  aromacie czekolady 
z pomarańczą.

Nam katar niestraszny
Katar leczony trwa tydzień, nieleczony siedem dni – gorzko puentują udręczone nim osoby, zasmarkawszy kolejną paczkę chusteczek. Na szczęście ist-
nieją proste domowe sposoby na to, by wreszcie móc od kataru odetchnąć.

Najczęściej polecaną 
metodą na uporczywy ka-
tar są ziołowe inhalacje. 
Do garnuszka z  wrząt-
kiem wrzucamy garstkę 
ziół (np. mieszankę dzia-
łających przeciwzapalnie 
rumianku, szałwii i  mię-
ty). Pochylając twarz nad 
garnuszkiem, trzyma-
my nad głową ręcznik, 
by jak najwięcej wonnej 
pary trafiło do płuc, za-
miast rozpłynąć się w po-
wietrzu. Jeśli będziemy 
poddawać się tej rozgrze-
wającej ziołowej inhala-
cji dwa razy dziennie, to 
katar zacznie stopniowo 
ustępować.

Łagodniejsza od inha-
lacji jest aromatyczna ką-
piel, dobra gdy czujemy, 

że katar dopiero powoli za-
czyna nas łapać. Do wan-
ny gorącej wody dodajemy 
około piętnastu kropli olej-
ku sosnowego albo eukalip-
tusowego. Mają działanie 
przeciwbakteryjne i  prze-
ciwzapalne, rozrzedzają 
wydzielinę z nosa. Olejkami 
można delikatnie pokropić 
poduszkę do snu, to będzie-
my inhalować nos również 
przez sen. 

W walce z katarem mo-
gą nam pomóc jeszcze ta-
bletki oraz krople. Dość 
szybko odtykają nos, po-
nieważ obkurczają naczy-
nia krwionośne i  zmniej-
szają gęstość wydzieliny. 
Ważne jednak, że krople 
należy odstawić już po kil-
ku dniach, by nie spowo-

dowały tzw. polekowego 
nieżytu nosa. Takie zagro-
żenie nie wystąpi w  przy-
padku tabletek na katar 
z  pseudoefedryną. Mimo 
to podobne specyfiki mu-
simy stosować ściśle we-
dług zaleceń farmaceuty 
albo producenta leku. Pa-
miętajmy też o błonie ślu-
zowej nosa, która podczas 
kataru ulega wysuszeniu, 
piecze i  staje się podatna 
na atak drobnoustrojów. 
Zadbajmy o  jej nawilże-
nie, zwiększając wilgot-
ność powietrza. Po prostu 
wietrzmy pokoje, a na ka-
loryferach powieśmy po-
jemniczki z osoloną wodą.

W  pozbyciu się kataru 
często pomaga witamina 
C. Może sama nie pokona 

wirusów, ale przynajmniej 
uszczelnia naczynia krwio-
nośne. Dzięki temu obrzęk 
staje się mniejszy, a  z  no-
sa przestaje cieknąć jak 
z zepsutego kranu. Włącz-
my do swojego menu pro-
dukty bogate w  witaminę 
C, jak dżem porzeczkowy 
czy herbatka z  owocu dzi-
kiej róży.

Jeśli uporczywy katar 
trwa około dwóch tygo-
dni, wydzielina jest gęsta 
i  zielonożółta, a w  trakcie 
pochylania głowy czuje-
my dotkliwy ból w  okoli-
cach czoła lub policzków, 
to warto pójść do lekarza. 
Taki katar może być przy-
czyną jakiegoś schorzenia 
albo objawem nadciągają-
cej choroby. Zareagujmy 

w  porę, by przez kolejne 
miesiące móc beztrosko 

cieszyć się zdrowiem oraz 
piękną, białą zimą.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

HOROSKOP DLA WYBRANYCH
BARAN  21.03 – 20.04

Ucz się języków obcych. Najlepiej na pamięć. 
Jak już się nauczysz, to możesz zostać tłuma-
czem. Będziesz mógł się wtedy tłumaczyć ze 
wszystkiego w różnych językach. Nie każdy 

to potrafi, więc łatwo znajdziesz pracę.

BYK  21.04 – 20.05
O tym nie marzyłeś nawet w snach. Poja-
wi się doskonała okazja do zarobienia do-
datkowych pieniędzy. Spadnie jak z  nieba 
w chwili, gdy zupełnie nie będziesz się te-
go spodziewał. Upewnij się jednak, czy nie 

jest to karalne.

BLIŹNIĘTA  21.05 – 21.06
Wygrana w grze losowej na pewno nie zmie-
ni diametralnie Twojego życia, chociaż nieco 
poprawi Ci nastrój. Pozwoli także uwierzyć, 
że i Ciebie może spotkać coś nieoczekiwa-

nego. Uważaj na ulicy, może być ślisko!

RAK  22.06 – 22.07 
Chociaż w  to nie wierzysz, pora dnia ma 
wpływ na nasze życie. Pomimo tego że wie-
czory są teraz dłuższe, a Ty masz coraz więcej 
pracy, znajdziesz czas na wymarzoną, roman-
tyczną randkę. Ciekawe, czy zgadniesz, z kim?

LEW  23.07 – 23.08
Wiele teraz może się zmienić, ale nie będzie to 
dla Ciebie żadną niespodzianką. Sam to prze-
cież wyczuwasz, że od dawna coś wisi w po-
wietrzu. Na wszelki wypadek panuj nad wy-
datkami. I przede wszystkim słownictwem.

PANNA  24.08 – 23.09
Zabierz rodzinę na popołudniowy spa-
cer. Do lasu albo nawet po osiedlu. Tro-
chę świeżego powietrza i  ruchu wszyst-
kim Wam dobrze zrobi. Wizyta w cukierni, 
z wiadomych względów, wykluczona! Cho-

ciaż... decyduj sam!

WAGA  24.09 – 23.10
W związku z planowaną podwyżką akcyzy 
na tzw. używki, nadchodzi najlepszy czas, 
żeby rzucić palenie i zrezygnować z innych 
nałogów. To Ci wyjdzie na zdrowie. Przy 

okazji odciążysz trochę służbę zdrowia.

SKORPION  24.10 – 22.11
Jeśli chcesz mieć znowu kłopoty, to zapy-
taj o radę przyjaciół. Jak by nie doradzali,  
to zawsze doradzą źle. Już się o tym wielo-
krotnie przekonałeś. Wróżka chyba też nie-
wiele zmieni w tej sytuacji, a będzie zdecy-

dowanie drożej.

STRZELEC  23.11 – 21.12
Koleżanka z  pracy nie odwzajemni na ra-
zie Twych płomiennych uczuć. Niestety 
ulokowała je biurko obok. Nie przejmuj się 
tym jednak. Na Ciebie też kiedyś przyjdzie 
kolej. Na razie zajmij się wyłącznie pracą.

KOZIOROŻEC 22.12 – 20.01
Nie najlepszy okres w  pracy. Twój złośliwy 
przełożony ostatnio znowu patrzy krzywo 
na Ciebie. Poradź mu dyskretnie, aby złożył 
wizytę u okulisty. Poza tym raczej wszystko 
w porządku. Ominie Cię grypa. I podwyżka.  

WODNIK  21.01– 19.02
Chcesz zmienić życie znajomych? Napisz 
donos. Nie mów im tego, bo mogą nie zro-
zumieć Twoich intencji. Jeżeli brzydzisz się 
takim postępowaniem, to napisz donos na 
siebie. Wtedy Twoje życie ulegnie zmianie.

RYBY  20.02 – 20.03
Masz zdolność przewidywania zmian, jakie 
następują w Twoim życiu. Awantura z sze-
fem oraz poszukiwania kolejnego miej-
sca pracy są tak cykliczne jak obrót Ziemi 
wokół Słońca. Sprawdza to się za każdym 

razem.

Legendy warmińskie w nowej odsłonie: 
„Czytuś w świecie warmińskich baśni” 
Po ponad czterech latach Czytuś, symbol akcji Olsztyn Czyta, powraca na 
kartach nowej książki dla dzieci. 

Doskonale znana olsz-
tyńskim mieszkańcom ma-
skotka od dłuższego cza-
su zachęca do spędzania 
wspólnego czasu z książ-
ką. Wraz z bibliotekarza-
mi Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej odwiedza placówki 
przywiązujące szczególną 
uwagę do wspierania czy-
telniczych nawyków wśród 
najmłodszych, tworząc jed-
nocześnie jedyną w swo-
im rodzaju literacką mapę 
miasta. 

Pierwsza część przygód 
zatytułowana „Czytuś od-
krywa tajemnice. Skąd się 
biorą książki?”, stworzona 
przez Urszulę Witkowską 
i Iwonę Witkowską (tekst) 
oraz Kamila Iwańczyka 

(ilustracje), zaprasza małe-
go czytelnika do bibliote-
ki, przestrzeni przyjaznej 
literackim poszukiwaniom 
oraz rozbudzaniu wyobraź-
ni. Ciepłe przyjęcie przez 
dzieci (i nie tylko) publika-
cji zachęciło pracowników 
Biblioteki do wydania ko-
lejnej książki. Tym razem  
o tekst zadbała Anna Mi-
kita, znana olsztyńska pi-
sarka, a ilustracje ponow-
nie przygotował Kamil 
Iwańczyk. 

Kłobuki, barstuki, top-
niki, Smętek, Łyna czy Pu-
stelnik – właśnie te postaci 
będą towarzyszyć Czytu-
siowi w nowych bibliotecz-
nych przygodach. Autorka 
w książce „Czytuś w świecie 

warmińskich baśni” bezpo-
średnio nawiązuje do bo-
gatej historii regionu, baśni  
i podań znanych z twórczo-
ści najwybitniejszych pisa-
rzy Warmii i Mazur. Robi 
to jednak w zabawny i przy-
stępny dla dzieci sposób, 
który koresponduje z sub-
telną warstwą wizualną.

Książki nie będzie moż-
na kupić, ale będzie moż-
na ją wypożyczyć w filiach 
Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Olsztyńscy biblio-
tekarze wielokrotnie udo-
wodnili, że Czytuś jest tam, 
gdzie się czyta. Dlatego wie-
rzą, że najnowsza publika-
cja trafi również do szkół 
i przedszkoli w naszym 
mieście. 

Kolega zwierza 
się koledze: 

– Wracam ostatnio z pra-
cy, zaglądam do sypial-
ni, a obok mojej żony 
leży nieznajomy męż-
czyzna. Od razu mi się 
to bardzo nie spodoba-
ło. Zajrzałem do kuch-

ni i rzeczywiście: całą fa-
szerowaną rybę zjedli!

Spotyka Jasio po latach 
dawną nauczycielkę z li-

ceum:  
– No co u ciebie słychać, 

Jasiu, co porabiasz?  
– A wie pani, chemię wy-

kładam.  

– Niemożliwe, a gdzie, Ja-
siu?  

– W „Biedronce”.

W pracy kolega do kolegi: 
– Dlaczego masz podbi-

te oko? 
– Żona mnie pobiła. 

– Za co? 
– Powiedziałem do niej „ty”. 

– I za to cię pobiła? 
– Zapytała mnie, czy by-

śmy się nie pokocha-
li, bo nie kochaliśmy się 
już od roku, a ja jej od-

powiedziałem: chyba ty.

Sierżant mówi do szere-
gowca:  

– Żołnierzu, wymieńcie 
najgroźniejszy nabój.  

– Dziewczyna, panie sier-
żancie.  

– Co wy mi tu mówicie, 
dlaczego akurat dziew-

czyna?  
– Melduję, że jak taka ład-
na wpadnie w oko, to zra-
ni serce, podziurawi kie-

szenie i na koniec wyjdzie 
bokiem, panie sierżancie.

Rozmawia dwóch kumpli. 
– Stary, w jakim dziale 

pracujesz? 
– W kreatywnym. 

– A na jakim stanowisku? 
– Główny kreatyn.
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Jak Pawełek historie Olsztyna poznaje
Pawełku! Jak donieśli mi usłużnie, nasi drodzy znajomi, nie masz czasu na nic, bo obowiązki domowe są ważniejsze niż te z racji wykonywanego zawodu. 
Powiedziano mi, że nie raz widziano cię z dużymi torbami zakupów, nie mówiąc już o tym, że pomału stajesz się „staczem”. 

Za dawnych czasów, 
czyli kiedy w  Polsce obo-
wiązywał przy zakupach 
system kartkowy, było to 
popularne zajęcie. „Stacz” 
to taki obywatel, który za 
pewną opłatą zajmował 
miejsce w  kolejce na przy-
kład za meblami, butami 
czy atrakcyjnymi owoca-
mi cytrusowymi. Za telewi-
zorami czy pralkami ludzie 
stali nawet noc i dzień. By-
ły zapisy, listy, a nawet ko-
mitety kolejkowe. Często 
listy sprawdzano co dwie 
godziny. W latach 80. ubie-
głego wieku kolejki by-
ły praktycznie po wszyst-
ko, bowiem zaopatrzenie 
ludności było niewystar-
czające. Kolejki skończy-
ły się jak ręką odjąć w mo-
mencie, kiedy uwolniono 
ceny. Wszystko podroża-
ło i  w  sklepach nagle poja-
wiło się mnóstwo towarów 
i co najciekawsze, mimo ni-
skich zarobków, ludzi było 
na nie stać. Ty tego nie pa-
miętasz, ale tak na prawdę 
było.

Z mojej młodości, czyli 
w latach 50. i 60., pamiętam 
ogromne kolejki za karpia-
mi. W  Rybolu na Starym 
Mieście. Ogonek za tym 
tradycyjnym żywym towa-
rem zaczynał się czasami 
koło delikatesów. To były 
czasy! Później gdy już po-
jawiły się punkty sprzeda-
ży na wolnym powietrzu, 
na przykład koło Wysokiej 
Bramy czy na rynku oraz 
kiedy ryby zaczęto sprze-
dawać w  większych skle-
pach spożywczych, kolejki 
się zmniejszyły, ale mimo to 
trzeba było trochę na mro-
zie postać. Oczywiście ty 
do „staczy” nie należysz, ale 
z racji domowych obowiąz-
ków w niektórych sklepach 
musisz w  kolejce do kasy 
postać. Pocieszę cię. Do te-
go można się przyzwyczaić.

Ostatnio stojąc w kolej-
ce do kasy w jednym z olsz-
tyńskich hipermarketów, 
spotkałem swojego bliskie-
go kolegę, którego nie wi-
działem z 10 lat. Zaczęliśmy 
wspominki. Mirosław, bo 
tak ma na imię, prawie ca-
łe życie mieszkał w  okoli-
cach dawnej jednostki woj-
skowej KBW. Teraz tam 
swoją siedzibę ma policja, 

a przed wojną koszary wy-
budowane w 1913 roku zaj-
mował 20. Korpus Artylerii 
Ciężkiej. Niemieckie woj-
sko opuściło koszary na 
początku II wojny świato-
wej i już do nich nie powró-
ciło. Brało ono podobno 
udział w ostrzale Warszawy 
w 1939 roku.

Zakończyliśmy zakupy, 
dalsze wspominki prowa-
dziliśmy już w  odpowied-
nim miejscu przy kufelku 
złocistego płynu. Praktycz-
nie tamtego rejonu Olszty-
na jako młody człowiek nie 
znałem, chociaż już w 1956 
roku odbyłem pierwszą wy-
prawę trolejbusem na Ko-
lonię Mazurska. Pojecha-
łem tam z ojcem do Szkoły 
Podstawowej nr 6, w której 
uczył języka polskiego i hi-
storii. Pamiętam, że trajtek 
jechał ulicą, która przebie-
gała koło jakichś baraków, 
potem wśród pól. Te tym-
czasowe domy to sławna 
w  latach 50. i  60. „Korea”, 
czyli dzielnica biedoty, nie-
stety z  siedliskiem pijaków 
i chuliganów. 

Mirek mówił, że nie 
było dnia, żeby nie wy-
buchała tam jakaś burda. 
W  okolicach dzisiejszego 
skrzyżowania ulic Pstrow-
skiego i  Dworcowej stało 
chyba z 14 baraków. Wznie-
siono je w  1939 roku dla 
robotników przymuso-
wych. Po wojnie wyzwoli-
ciele urządzili w nich obóz 

dla autochtonów mieszka-
jących na Warmii wokół 
Olsztyna, którzy zatrud-
nieni byli przy odgruzowy-
waniu miasta. Spora część 
z  nich później została wy-
wieziona do obozów pracy 
w ZSRR. Skupiska baraków 
nazywano potocznie Osie-
dlem Niemieckim. Po prze-
kazaniu Warmii i  Mazur 
w  polskie ręce w  barakach 
zamieszkali osiedleńcy, dla 
których zabrakło miesz-
kań w niezniszczonych bu-
dynkach w mieście. Warun-
ki bytowe w barakach były 
skandaliczne. W  jednym 
pokoju mieściła się jedna 
rodzina a  w  większym na-
wet dwie. Mieszkańcy mo-
gli korzystać z jednej wspól-
nej kuchni, a toaleta była na 
podwórku. W jednym z ba-
raków mieścił się sklep spo-
żywczy. Widać go na zdję-
ciu. Pierwsze rozebrane 
zostały baraki po prawej 
stronie ulicy Pstrowskie-
go. Ostatnie zniknęły przed 
centralnymi dożynkami 
w  1978 roku. Spora grupa 
mieszkańców „Korei” zna-
lazła nowe lokum w  blo-
kach Spółdzielni Mieszka-
niowej Pojezierze. 

Mirek powiedział, 
że podobne baraki stały 
w okolicach ulicy Kasprza-
ka, ale czy to był obóz przej-
ściowy, nie pamięta. Zaraz 
po wojnie obóz dla miej-
scowej ludności był jeszcze 
przez jakiś czas w  kosza-

rach przy ulicy Warszaw-
skiej, potem budynki zajęło 
wojsko i otworzono Oficer-
ską Szkołę Artylerii prze-
niesioną z  Torunia, potem 
z  Bartoszyc przeniesiono 
Oficerską Szkołę Uzbroje-
nia, a w 1970 powstał Cen-
tralny Ośrodek Służb Elek-
troniki i  Uzbrojenia. Na 
terenie jednostki była daw-
na nieużywana ujeżdżalnia 
koni, w  której utworzono 
kino Łyna.

Za płotem obecnych 
budynków policji, a  przed 
szkołami, w zaroślach moż-
na zobaczyć fundamenty 
jakichś zabudowań. W tym 
miejscu zaraz po wojnie ist-
niało gospodarstwo rolne 
zarządzane przez PKP. Na-
zywano je „Jędrzejówka”. 
Mirek jako dziecko chodził 
tam po mleko. Zniknęło 
ono, gdy wybudowano szpi-
tal przy ulicy Żołnierskiej.

Historia tego folwar-
ku sięga końca XIX wieku 
kiedy na Andrzejowej Gó-
rze Andreas Ruhnau zało-
żył duże gospodarstwo rol-
ne nastawione na hodowlę 
bydła. Jego pola i  łąki do-
chodziły prawie do jeziora 
Skanda. 

Za moich młodych lat 
ulica Żołnierska dochodzi-
ła tylko do wieży ciśnień, 
a potem była już polną dro-
gą do „Jędrzejówki”. Mało 
kto wie, że obok niej znaj-
dowała się duża mogiła ra-
dzieckich żołnierzy, którzy 

zginęli w  walkach w  okoli-
cach Olsztyna i  chyba stąd 

się wzięła nazwa ulicy. Na-
przeciwko wieży ciśnień, 
na której szczycie obecnie 
mieści się obserwatorium, 
przed wojną było kasyno 
kadry oficerskiej 20. Kor-
pusu Artylerii. Po wojnie 
budynek zaadaptowano na 
potrzeby przedszkola mi-
licyjnego, a  teraz jest tam 
okazała restauracja.

Złocisty płyn spowodo-
wał, że wspominając sie-
dzieliśmy z  Mirkiem do 
zamknięcia piwiarni. Do-
wiedziałem się dużo cieka-
wych rzeczy o starym Olsz-
tynie, o  których nic nie 
wiedziałem. Przy okazji 
przekażę je tobie, Pawełku 
i naszym Czytelnikom. 

Jacek Panas
Maila jak zwykle 

zredagował Pawełek
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Kontrole 
kierowców po 
nowemu

Od 7 listopada wcho-
dzą nowe przepisy doty-
czące ruchu drogowego. 
Dają one nowe uprawnie-
nie kontrolującym i kontro-
lowanym. Dotyczy to mię-
dzy innymi miejsc postoju 
pojazdów Policji a także In-
spekcji Transportu Drogo-
wego, Żandarmerii Woj-
skowej, Straży Granicznej 
oraz Służby Celno-Skarbo-
wej. Otóż podczas prowa-
dzenia działań kontrolnych 
dopuszcza się postój tych 
radiowozów w  miejscu, 
gdzie jest to zabronione, 
ale nie zagraża bezpieczeń-
stwu ruchu drogowego, np. 
na zebrze wyłączającej pas 
jezdni z ruchu. 

Policjanci, inspekto-
rzy i  funkcjonariusze pod-
czas kontroli drogowej mo-
gą wsiąść lub zajrzeć do 
sprawdzanego samocho-
du w  celu dokonania kon-
troli stanu licznika. Mogą 
sprawdzić przebieg zarów-
no zatrzymanego do kon-
troli pojazdu jak i  pojazdu 
przewożonego na lawecie. 
W  przypadku zastrzeżeń 
po wstępnej kontroli tech-
nicznej mogą skierować 
pojazd na bardziej szczegó-
łowe badania. Ma to wyeli-

minować z  dróg niespraw-
ne samochody.

Policjant w  mundurze 
nie musi legitymować się 
każdemu kierowcy podczas 
przeprowadzania szybkich 
testów trzeźwości. 

Do kontroli kierow-
ców mogą zatrzymać: poli-
cjanci, inspektorzy Inspek-
cji Transportu Drogowego, 
funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej, Żandarmerii Woj-
skowej, Służby Celno-Skar-
bowej, straży gminnych, 
straży leśnych oraz stra-
ży parku. Mogą to również 
czynić osoby działające 
w  imieniu zarządcy drogi, 
ale w  obecności policjanta 
lub inspektora. Uprawnio-
nymi do kontroli transportu 
odpadów, w obecności po-
licjanta są także inspektorzy 
Inspekcji Ochrony Środo-
wiska. Zawarte w  rozpo-
rządzeniu nowe regulacje 
dotyczą zrywania plomb 
w  celu kontroli odpadów 
przewożonych w oplombo-
wanym samochodzie. W ra-
zie wątpliwości co do prze-
wożonego ładunku wolno 
kontrolującemu zerwać 
plombę.

Podczas kontroli dro-
gowej można zostać uka-

ranym za niewykona-
nie poleceń: trzymania 
rąk na kierownicy, siedze-
nia w  bezruchu, nieopusz-
czania pojazdu. Wszystkie 
przypadki, w  których kie-
rowca nie zastosuje się do 
poleceń funkcjonariusza, są 
zagrożone mandatem, na-
wet 500 zł.

Nowe przepisy umoż-
liwiają zaproszenie kie-

rowcy do radiowozu, jeśli 
kierowca po ukaraniu zade-
klaruje chęć zapłaty man-
datu za pomocą np. karty 
płatniczej. 

Chociaż rozporządze-
nie obowiązuje od 7 listo-
pada 2019 roku, to część 
przepisów będzie stosowa-
na dopiero od nowego ro-
ku. Które? Dowiemy się 
w praktyce.

Wcześniejsza 
spłata kredytu?

Rodziny kupujące dział-
ki budowlane, gotowe 
mieszkania lub domy bar-
dzo często korzystają z kre-
dytu hipotecznego. Niekie-
dy zwracają się też do banku 
z  prośbą o  wsparcie finan-
sowe na remont, wykoń-
czenie lub wyposażenie do-
mu. Takie pożyczki to spore 
obciążenie budżetu rodzin-
nego. Najczęściej sytuacja 
materialna młodych, roz-
wijających się osób z  roku 
na rok się poprawia. Czy 
zatem mając do dyspozycji 
więcej gotówki (choćby po 
wygraniu w  lotka) można 
szybciej spłacić kredyty, by 

w  przyszłości mieć mniej-
sze zobowiązania finanso-
we? Oczywiście nadal to 
kwestia zapisów w umowie 
kredytowej i... negocjacji 
z  bankiem. Teraz, w  takiej 
korzystnej dla klienta sytu-
acji, powinno być z tym ła-
twiej. Być może obecnie, 
gdy istnieje jasna interpre-
tacja przepisów, instytu-
cje finansowe samodzielnie 
podejmą kroki do rozwią-
zania tego typu problemów, 
z automatu będą wypłacały 
konsumentom nadpłacone 
kwoty i  nie trzeba będzie 
chodzić z tym do sądu.

Urlop dla taty
Świeżo upieczeni ta-

tusiowie mogą skorzystać 
z  dwóch typów urlopów 

związanych z  narodzinami 
dziecka. Zgodnie z prawem 
to urlop ojcowski i  rodzi-

cielski. Oba urlopy można 
wykorzystać w określonym 
momencie życia malu-
cha oraz na konkretnych 
zasadach. 

Urlop ojcowski przysłu-
guje wyłącznie ojcu dziec-
ka. Nie ma możliwości, aby 
prawo do niego przejęła inna 
osoba. By ubiegać się o przy-
znanie tego świadczenia, 
mężczyzna nie musi pozosta-
wać w  związku małżeńskim 
z matką dziecka. Z tego przy-
wileju mogą skorzystać tatu-
siowie pracujący na etacie, 
a  także wszyscy opłacający 
ubezpieczenie chorobowe.

Czas tego urlopu wyno-
si 14 dni kalendarzowych. 
Istnieje możliwość rozłoże-
nia tego na dwie tygodniowe 
części. Można wykorzystać 
te wolne dni w  dowolnym 
okresie, ale uprawnienie to 
mija wraz z  ukończeniem 
przez malucha 2 lat.

Nieco inne zasady do-
tyczą urlopu rodzicielskie-
go, który trwa 32 albo 34 
tygodnie, a  z  którego po 
części mogą korzystać mat-
ka i  ojciec. Urlop ten jest 
udzielany bezpośrednio po 
wykorzystaniu urlopu ma-
cierzyńskiego. Pierwsze 14 
tygodni urlopu macierzyń-
skiego przeznaczone jest 
wyłącznie dla matki. Resztą 
urlopu rodzice mogą dzielić 
się między sobą. Urlop ro-
dzicielski może być udzie-
lony jednorazowo albo na-
wet w  czterech częściach, 
nie później niż do zakoń-
czenia roku kalendarzowe-
go, w którym dziecko koń-
czy 6. rok życia. 

Oczywiście, by z  takich 
urlopów korzystać, trze-
ba przedstawić odpowied-
nie dokumenty i  wszystko 
uzgodnić z pracodawcą. 

Kradzieże w pracy 
pod okiem kamer! 

 
Przez lata Europejski 

Trybunał Praw Człowieka 
uważał, że ukryte kamery, 
a  co za tym idzie monito-
rowanie pracowników bez 
informowania ich o  fak-
cie nagrywania, jest niedo-
puszczalne i  narusza Kon-
wencję o  ochronie praw 
człowieka i  podstawowych 
wolności. Jednak czasy się 
zmieniają i  zmienia się za-
patrywanie na te kwestie.

W  połowie paździer-
nika Wielka Izba ETPC 
uznała, że stosowanie wo-
bec pracowników ukry-
tego nadzoru za pomocą 
kamer w konkretnych sy-
tuacjach może być uspra-
wiedliwione. Kiedy? Gdy 
zachodzi uzasadnione 
podejrzenie wobec nie-

uczciwych pracowników 
oraz idące za tym ryzy-
ko dużych strat poniesio-
nych przez firmę. Mówiąc 
wprost, chodzi o  ukró-
cenie kradzieży dokony-
wanych niekiedy na dużą 
skalę.

Rozpatrywana ostatnio 
sprawa dotyczyła pracow-
ników w  Hiszpanii. Zda-
niem polskich prawników 
najnowszy wyrok strasbur-
skiego trybunału w sprawie 
ukrytego monitoringu mo-
że, a  nawet powinien mieć 
wpływ na orzecznictwo na-
szych sądów. Radykaliści 
uważają – najlepiej już te-
raz, od zaraz. Powściągliwi 
podpowiadają, że tak, ale 
najpierw trzeba zmienić na-
sze przepisy. 
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Stomil w dołku
Piłkarze pierwszoligowego Stomilu popadli w kryzys. Po dobrym początku 
rozgrywek obecnie nic im się nie udaje. 

Z  jednym wyjątkiem. 
Dotyczy to rozgrywek w ra-
mach Pucharu Polski. Zwy-
ciężyli w  meczu z  ówcze-
snym liderem Ekstraklasy 
– Wisłą Płock. Mecz trwał 
120 minut (dogrywka). Do-
piero seria rzutów karnych 
zdecydowała o  ostatecz-
nym wyniku. Olsztynianie 
wygrali 4:1 i… będą czekali 
na następnego rywala.

Puchar pucharem a liga 
ligą. Tu już jest niedobrze. 
Niestety olsztynianie tra-
cą punkty na potęgę. Dość 
powiedzieć, że w ostatnich 
pięciu meczach Stomil zdo-
był raptem dwa punkty (da-

ne na 5 listopada), remisu-
je u  siebie (1:1 z  Bruk-Bet 
Nieciecza i  0:0 z  Pusz-
czą Niepołomice), nato-
miast przegrywa na wyjeź-
dzie (z  Olimpią Grudziądz 
0:1, Miedzią Legnica 1:4 
i z GKS Tychy 0:1).

Czy kryzys strzelecki 
trwa? Myślę, że tak. Po szes-
nastu meczach olsztyniani-
nie mają na koncie tylko trzy-
naście zdobytych bramek. 
Mniej mają tylko dwie eki-
py – Puszcza Niepołomice 
(11) i Odra Opole (9). Ratuje 
nas niezła gra w defensywie. 
Mniej bramek stracili w tym 
czasie tylko liderzy rozgry-

wek (Warta Poznań 14 i Pod-
beskidzie Bielsko-Biała 11). 

Całe szczęście w  tym, 
że drużyny ze strefy spad-
kowej nie mogą się zbliżyć 
do Stomilu na mniejszą od-
ległość niż sześć punktów. 
Pytanie czy to wystarczy? 
Być może, lecz nie można 
spocząć na laurach. Kapi-
tan zespołu Grzegorz Lech 
mówi, że zespół gra dobrze, 
lecz… brakuje kropki nad i. 
Oby tej kropki nie zabrakło 
w kolejnych meczach. Naj-
bliższy olsztynianie zagrają 
(sobota 9 listopada) na wła-
snym stadionie z  liderem 
I ligi Wartą Poznań.

Olsztyńscy 
siatkarze już grają
Długo olsztyńscy kibice czekali na inaugurację rozgrywek PlusLigi. 
Początek rozgrywek nie jest zły, lecz...

…jak to zwykle bywa 
na początku sezonu, wyni-
ki spotkań są zadziwiają-
ce. Przede wszystkim wiele 
drużyn, ze względu na roz-
grywki międzynarodowe, 
musiało przepracować czas 
treningowy bez jednego, 
dwóch lub trzech siatka-
rzy. Wkomponowanie ich 
w  drużynę nie jest łatwe. 
O tym przekonały się w po-
przednich latach kluby, któ-
re są rywalami Indykpolu 
AZS Olsztyn. Faktem jest, 
że i w akademickiej druży-

nie doszło do poważnych 
zmian. Jednak początek 
zmagań nie jest zły. Aka-
demicy w  pierwszym me-
czu pokonali Czarnych Ra-
dom 3:2. Wydawało się, że 
dobrze trafili z formą. Nie-
stety przegrana z Virtu Za-
wiercie 1:3 spowodowa-
ła, że olsztynianie znaleźli 
się w dolnej połówce tabe-
li. Było to dotkliwe w  per-
spektywie meczu z  Reso-
vią Rzeszów. Co prawda 
lata, w  których oba zespo-
ły walczyły o  medale daw-

no minęły, lecz sentyment 
do tych potyczek pozo-
stał. Tym razem w Rzeszo-
wie zespół olsztyński zagrał 
na tyle dobrze, że zdobył 
komplet punktów (3:1). 
Najlepszym zawodnikiem 
tego meczu wybrano Jana 
Hadravę. 

To dopiero początek 
rozgrywek. Niemniej każ-
dy punkt się liczy. Kolej-
nym rywalem olsztynian 
będzie katowicki GKS.

Kalejdoskop sportowy
Koszykarki KKS Olsz-

tyn doznały wysokiej po-
rażki. Tym razem w Płocku 
uległy tamtejszej druży-
nie Mon-Pol 54:94. Warto 
jednak zaznaczyć, że olsz-
tynianki grają w  bardzo 
odmłodzonym składzie. 
Brakuje m.in. kontuzjowa-
nych Marty Sztąberskiej 
i  Kamili Żukowskiej. Wy-
gląda na to, że KKS musi się 
skupić na walce o utrzyma-
nie pierwszoligowego bytu.

Źle się dzieje w  piłkar-
skim klubie Warmia Olsz-
tyn. W  kolejnej serii spo-

tkań IV ligi olsztynianie 
oddali walkowerem mecz 
z Mrągowią Mrągowo. Dla-
czego tak się stało? To te-
mat na inne rozważania, do 
których wrócimy.

Piłka nożna kobiet też 
ma rozgrywki z  cyklu Pu-
charu Polski. W  trzecim 
etapie tych rozgrywek AS 
Stomil Olsztyn pokonał 
swojego ligowego rywala 
Tygrysa Hutę Mińsk 3:0.

W  Jastrzębiu Zdro-
ju odbyły się mistrzostwa 

Polski młodzików w  ju-
do. Województwo war-
mińsko-mazurskie re-
prezentowali zawodnicy 
z  Olsztyna, Elbląga, Ełku, 
Ostródy i Szczytna. Jedyny 
medal wywalczył Jakub Ko-
los z Gwardii Olsztyn. Mło-
dy sportowiec zdobył brąz 
w  wadze do 60 kg (z  sze-
ściu walk wygrał pięć). Poza 
nim dobre wrażenie pozo-
stawiły jego klubowe kole-
żanki Gabriela Czyżewska 
(63 kg) i  Joanna Grudziń-
ska (+70 kg).

IRON
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Dobry początek finiszu eurofunduszy
W urzędzie marszałkowskim w Olsztynie podsumowano stan wdrażania funduszy unijnych w regionie. — Rozdysponowaliśmy blisko 70 proc. środków, 
cele na rok 2019 mamy osiągnięte i nasze tempo nie zwalnia. Zachęcamy do dalszego sięgania po dofinansowania, bo łatwiej już nie będzie — zaznacza 
Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Do 20 października 
podpisano 3316 umów na 
kwotę ok. 5,3 mld zł, co 
plasuje Warmię i Mazu-
ry na 12. pozycji wśród re-
gionów kraju i liczy się w 
69,5 proc. wykorzystanych 
środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. Region od po-
czątku tej perspektywy fi-
nansowej miał do dyspo-
zycji w ramach RPO WiM 
ponad 1,728 mld euro. Już 
w połowie roku został zre-
alizowany roczny cel tzw. 
zasady n+3, co znaczy, że 
nie ma żadnych obaw do-

tyczących utraty środków 
z tytułu jej niespełnienia.

Dotychczasowe do-
świadczenia pokazały, że 
są dziedziny, które cie-
szą się mniejszym zainte-
resowaniem beneficjen-
tów, a z drugiej strony są 
takie, w których pieniędzy 
jest za mało w stosunku do 
potrzeb.

— Dlatego podejmuje-
my renegocjacje, które ma-
ją umożliwić przesunięcie 
środków, tak by móc dofi-
nansować jak najwięcej pro-
jektów i nie zmarnować ani 
jednego euro na Warmię  
i Mazury – mówi marszałek 
Brzezin. — Kluczowe sta-

rania toczą się m.in. o kon-
tynuację dużych inwestycji 
na Wielkich Jeziorach Ma-
zurskich, gdzie czekamy na 
krok rządu, ale też o moż-
liwości przyznania wspar-
cia w zakresie ochrony 
zdrowia, rewitalizacji hali wi-
dowiskowo-sportowej Urania  
w Olsztynie, przesunię-
cia środków na gospodarkę 
wodno-ściekową. Chcemy 
szybko i szeroko kontrak-
tować projekty z list rezer-
wowych. Wprowadzane 
przez nas w miarę możliwo-
ści zmiany, a także stałe roz-
mowy i negocjacje z Komi-
sją Europejską mają na celu 
jak najbardziej pożyteczne 

zakontraktowanie dostęp-
nych środków i jeszcze więk-
sze przyspieszenie wobec 
„tykającego zegara” realiza-
cji RPO. Nadrzędnym celem 

jest dynamiczny, zrówno-
ważony rozwój gospodarczy  
i społeczny regionu.

— To dobry początek fi-
niszu — podsumowuje mar-

szałek Brzezin. — Pamiętam 
nasze początkowe obawy  
i wątpliwości co do regional-
nych uwarunkowań realiza-
cji, szczególnie RPO. Dziś 
możemy stwierdzić, że przy 
dobrych renegocjacjach  
i korzystnych decyzjach Ko-
misji Europejskiej mamy 
szansę wykorzystać unijne 
środki w 100 procentach. 
Jesteśmy w dobrym miejscu 
wdrażania – i generalnie, 
i w szczegółach. Ale roz-
począł się już mocny finisz. 
Zatem, drodzy beneficjen-
ci, przedsiębiorcy, śledźcie 
konkursy, reagujcie i anga-
żujcie się, łatwiejszych pie-
niędzy już nie będzie.

Otwieramy Warmię i Mazury 
na chińskie inwestycje
Na zaproszenie marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina nasz region odwiedziła delegacja chińskich przedsiębiorców zainteresowanych współ-
pracą gospodarczą. — Głównym celem jest zachęcenie do inwestowania na Warmii i Mazurach, a z drugiej strony otwarcie potencjału rynku Państwa 
Środka dla naszych przedsiębiorców — mówił marszałek Brzezin.

Do Olsztyna 30 paź-
dziernika przyjechało po-
nad 20 reprezentantów firm 
rodem z Chin zrzeszonych 
w Polsko-Chińskiej Izbie 
Gospodarczej "SinoCham". 
To pierwsze na Warmii  
i Mazurach spotkanie 
przedsiębiorców, samorzą-
dowców i przedstawicie-
li instytucji wspierających 
rozwój biznesu.

— Pokazaliśmy nasz re-
gion i jego walory, co spo-
tkało się z entuzjastycznym 
odbiorem — mówił Gustaw 
Marek Brzezin. — Liczymy 
na nawiązanie bezpośred-
nich relacji biznesowych 
przez kontrahentów. Ale 
z perspektywy samorzą-
dowej nastawiliśmy się na 
prezentację wsparcia każ-
dego szczebla samorządu, 
udogodnień infrastruktu-
ralnych w skali regionalnej, 
jak np. lotnisko w Szyma-
nach, ale także strategicz-
nych kierunków rozwoju 
Warmii i Mazur.

Wymiana handlowa mię-
dzy Polską a Chinami kwit-
nie w najlepsze – od roku 
2017 notujemy tu potężne 
wzrosty importu i ekspor-
tu, a w roku 2018 jej wartość 
osiągnęła rekordowy poziom 
24,5 mld dolarów.

— Współpraca ukła-
da się znakomicie, ale po-

tencjał do jej rozwoju jest 
ogromny i częściowo jesz-
cze nieodkryty — stwier-
dził Liu Hongxing, prezes 
zarządu Polsko-Chińskiej 
Głównej Izby Gospodarczej 

"SinoCham". — Jesteśmy tu 
pierwszy raz i jesteśmy pod 
dobrym wrażeniem. Poten-
cjał turystyczny jest natu-

ralnie silny, ale nie ograni-
czamy się tylko do niego.

Jak dodał Liu Hongxing, 
chińscy przedsiębiorcy szzcze-
gólną uwagę zwrócili na drew-
no i produkty drewniane, a 
także na rolniczy charakter du-
żej części regionu, co stanowi  
o możliwościach produk-
cyjnych zdrowej żywności, 

której Chiny są znaczącym 
importerem.

Prezentacje silnych stron 
regionu dotyczyły również 
m.in. branży wysokich tech-
nologii. Duże zainteresowa-
nie wzbudziła działalność, 
którą przed inwestorami 
Państwa Środka pochwaliła 
się elbląska OPEGIEKA.

— To dobry przykład 
regionalnych innowacji — 
mówił marszałek Brzezin. 
— Przedstawiliśmy też do-
bre przykłady już istnie-

jącej, wysoko rozwiniętej 
współpracy polsko-chiń-
skiej na Warmii i Mazu-
rach, jak Animex w Morli-
nach czy Novago w Suszu.

W skład Polsko-Chiń-
skiej Głównej Izby Gospo-
darczej wchodzi ponad 40 
podmiotów reprezentują-
cych różnorodne branże, 
jak: infrastruktura, biome-
dycyna, farmacja, teleko-
munikacja, finanse, prze-
twórstwo żywności czy 
produkcja maszyn. 

Potencjał współpracy z Warmią i Mazurami jest ogromny — mówił prezes Liu Hongxing

Pierwsza wizyta na Warmii i Mazurach cieszyła się dużym 
zainteresowaniem przedsiębiorców

Podpisano już ponad 3 tys. umów na dofinansowanie projektów 
funduszami europejskimi
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