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Miasto walczy z dzikami
Kolejne odłownie mają pomóc w poradzeniu sobie z problemem dzików odwiedzających miasto. Urządzenia powinny trafić do Olsztyna w kolejnych 
tygodniach.

Dziki rozpanoszyły się 
w mieście. Do tej pory moż-
na było je spotykać dosyć 
często na Nagórkach i  Pie-
czewie. Teraz poszły da-
lej. Kilka dni temu wataha 
tych zwierząt pojawiła się 
na... Starym Mieście, a tak-
że przy Komendzie Miej-
skiej Policji.

W tej chwili w stolicy re-
gionu wykorzystywanych 
jest siedem odłowni. Sześć 
to urządzenia stacjonarne, 
jedno – mobilne. Wkrót-
ce do dyspozycji powinny 
być kolejne dwie przenośne 

odłownie, co powinno prze-
łożyć się na jeszcze skutecz-
niejsze wyłapywanie dzików.

To i  tak jest utrudnio-
ne od momentu wybuchu 
epidemii. Zajmująca się ob-
sługą odłowni straż miejska 
została poddana zwierzch-
niemu nadzorowi policji 
i jest delegowana do innych, 
niż dotychczas, zadań. Dla-
tego na początku maja mia-
sto podpisało umowę z pry-
watną firmą, która przejęła 
obowiązki strażników.

– Dziki to bardzo inte-
ligentne zwierzęta – mó-

wi dyrektor Wydziału Bez-
pieczeństwa i  Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Mia-
sta Olsztyna, Mieczysław 
Wójcik. – Doskonale po-
trafią wyczuć sytuację. Dla-
tego jeśli będziemy je odła-
wiać jeszcze skuteczniej, 
jest szansa, że rzadziej będą 
zaglądać do naszego miasta.

Jednym z  największych 
problemów, który powo-
duje, że dziki chętnie wcho-
dzą na tereny zaludnione, 
jest łatwy dostęp pożywie-
nia. Gdyby nie to, prawdo-
podobnie wiele z  nich zo-

stałoby w  lesie. To przede 
wszystkim słabo zabezpie-
czane miejsca składowania 
odpadów, do których do-
stają się zwierzęta. Zdarza 
się też, że sami mieszkańcy 
dokarmiają dziki.

Innym problemem 
wskazywanym przez eks-
pertów są drogi, jakie po-
wstają w  regionie. Ob-
wodnica i  inne nowe trasy 
utrudniają swobodną mi-
grację dzików. Stąd jesz-
cze częściej można za-
uważyć je na terenach 
zurbanizowanych.

Przez wiele lat dzi-
ki były zatrzymywane na 
obrzeżach miasta. Zwie-
rzęta były odławiane 
i  wywożone wgłąb lasu. 
W związku z zagrożeniem 
ASF minister środowi-
ska zakazał przewozić dzi-
ki z  terenów położonych 
w  odległości 100 km od 
granicy rosyjskiej. Prezy-
dent Olsztyna trzykrotnie 
występował do ministra 
z  prośbą o  cofnięcie tego 
zakazu dla Olsztyna, ale 
nie skończyło się to pozy-
tywną decyzją.

Dlatego w  poprzednim 
roku została podjęta trud-
na decyzja o odłowie i usy-
pianiu dzików z terenu mia-
sta. Od września do końca 
minionego roku uśpio-
nych zostało 39 zwierząt. 
W  tym roku – w  porozu-
mieniu z  Polskim Związ-
kiem Łowieckim – ta licz-
ba została ustalona na sto 
sztuk, a  uśpionych zostało 
dotychczas 10 osobników. 
Poza tym odnotowano już 
ok. 800 zgłoszeń od miesz-
kańców odnośnie dzików 
w przestrzeni miejskiej.

Krok w kierunku nowych ścieżek rowerowych pod Olsztynem
Gmina Stawiguda finalizuje prace projektowe nad nowymi trasami rowerowymi. Łącznie będzie to kilkanaście odcinków.

Środki na budowę pie-
szych i pieszo-rowerowych 
traktów pochodzą z fundu-
szy unijnych w ramach pro-

jektu „Ochrona różnorod-
ności biologicznej”. 

– W  naszym przypad-
ku wartość całego projektu 

to ponad 7,7 mln zł, z cze-
go wysokość dofinansowa-
nia wynosi około 6,6 mln zł 
– mówi Michał Kontrakto-
wicz, wójt gminy Stawigu-
da. – Dzięki temu wykona-
my 11 projektów.

W  ten sposób rowerzy-
ści będą mieli do dyspozy-
cji m.in. ścieżkę rowerową 
i także trakt pieszy, które po-
łączą Bartąg z  Bartążkiem 
i Bartąg z Rusią. Dodatkowo 
powstanie trakt pieszo-ro-
werowy łączący Wymój ze 

Stawigudą, powstanie trakt 
pieszy z elementami eduka-
cji ekologicznej w Rusi, no-
wy szlak zostanie urządzony 
przy ul. Olsztyńskiej w Sta-
wigudzie. W  Bartążku wy-
budowany zostanie aroma-
park. W Majdach powstanie 
park historyczny ze ścieżką 
dydaktyczną wraz z miejsca-
mi postojowymi. W  przy-
padku Tomaszkowa zago-
spodarowany zostanie teren 
na miejsce odpoczynku przy 
szlaku rowerowym.

Obecnie gmina finiszu-
je z pracami projektowymi. 

– Najpierw ogłosiliśmy 
przetarg na wykonanie do-
kumentacji projektowo-
-kosztorysowych wspo-
mnianych traktów pieszych 
i pieszo-rowerowych – mó-
wi wójt Kontraktowicz.

Na ten cel gmina prze-
znaczyła około 14 tys. zł. 

– Dokumentacje ma-
my już gotowe. Wykona-
ło je jedno z  biur projek-
towych z  Konina. Mamy 

też gotowe w  wielu przy-
padkach koncepcje pla-
nowanych traktów. Są one 
uzgadniane m.in. z  Powia-
tową Służbą Drogową. Ko-
lejnym krokiem będzie zle-
cenie wykonania samych 
ścieżek – zapowiada wójt 
Kontraktowicz. 

Z tego samego funduszu, 
co Stawiguda, ścieżki bu-
dować będą Dywity. W tym 
przypadku wartość przedsię-
wzięcia wynosi około 4 mln 
zł, z  czego dofinansowanie 
z  Unii Europejskiej wyno-
si około 2,4 mln zł. Za te pie-
niądze przedłużona zostanie 
ścieżka rowerowa prowadzą-
cą obecnie z Dywit do Róż-
nowa, dalej do Gadów oraz 
Słup. Ze Słup także do Wa-
dąga. Oświetlona zostanie 
też obecna ścieżka rowero-
wa z Dywit do Różnowa.
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30 lat samorządów
Pod koniec maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory III Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie wówczas wybierane były władze 
samorządowe. Z okazji jubileuszu wracamy do wydarzeń sprzed trzech dekad i prezentujemy przemyślenia i wspomnienia dotyczące tego niezwykle 
istotnego momentu w dziejach naszego kraju.

Prezydent Olsztyna 
Piotr Grzymowicz

Dzień 27 maja 1990 ro-
ku odmienił Polskę i wpro-
wadził ją w  świat praw-
dziwego, niezależnego 
samorządu. W  tym dniu 
odbyły się pierwsze wolne 
wybory w  wolnej Polsce. 
Dla wszystkich było jasne, 
że właśnie zaczęła się III 
Rzeczpospolita.

Patrząc na Olsztyn 
przez pryzmat tych trzy-
dziestu jubileuszowych lat, 
możemy się tylko cieszyć, 
że się rozbudował, wypięk-
niał i wykorzystał daną mu 
szansę. Dzięki temu żyjemy 
w  nowoczesnym, europej-
skim mieście, wśród uni-
katowej przyrody, łącząc 
ekologię z  pięknym dzie-
dzictwem kulturowym.

Trzydzieści lat samo-
rządu w  naszym kraju, to 
jednocześnie moje blisko 
dwadzieścia lat pracy w ad-

ministracji samorządowej. 
Kiedy w  1998 roku przyją-
łem powierzony mi przez 
wyborców mandat radnego 
Rady Miasta Olsztyna, nie 
myślałem, że moja dalsza 
kariera zawodowa będzie 
związana z samorządem.

Urszula Siergiej 
– przygotowywa-
ła w urzędzie mia-
sta wybory 1990 roku

Atmosfera była taka, jak 
przy wszystkich wyborach 

– powaga i mobilizacja. Do 
moich zadań należało two-
rzenie komisji, obwodów 
a było ich wtedy ponad 70.

Na pewno ze względu na 
czas, w jakim odbywały się 
tamte wybory, pewnie wie-
le osób analizowało je pod 
kątem sytuacji politycznej. 
Jednak ja nie zastanawiałam 
się nad tym w  trakcie pra-
cy. Byłam skoncentrowana 
na tym, żeby wszystko zo-
stało zrealizowane zgodnie 
z  przepisami, żeby nie by-

ło żadnych nadużyć i to się 
udało.

Krystyna Flis 
– w 1990 roku dyrek-
tor Wydziału Organiza-
cyjno-Prawnego, zajmu-
jącego się m.in. obsługą 
Rady Miasta Olsztyna

Pamiętam pierwsze po-
siedzenie nowej rady mia-
sta. To było ogromne prze-
życie, wszyscy czekaliśmy 
na zmianę ustroju i w koń-
cu marzenie – którym ży-

liśmy – stało się faktem. Na 
antresoli ówczesnej sali se-
syjnej zebrał się tłum miesz-
kańców, którzy chcieli być 
świadkami tej historycznej 
chwili. Ja siedziałam obok 
przewodniczącego i  pod-
powiadałam, jak powinno 
przebiegać posiedzenie.

Halina Przybyłowska 
– w 1990 roku pracowa-
ła w sekretariacie pre-
zydenta miasta, w Urzę-
dzie Miasta Olsztyna 
od 1975 roku do dziś

Na moich oczach do-
konywała się historyczna 
zmiana, jaką było powsta-
nie olsztyńskiego samorzą-
du. Pierwsze wybory do 
rad gmin w 1990 roku nio-
sły ze sobą ogromne emo-
cje. Wszyscy mieliśmy świa-
domość nadchodzących 
zmian, ale nie czuliśmy nie-
pokoju czy niepewności, 
które ginęły w  ferworze 
przygotowań.

Prezydenci Olsztyna
Jerzy Bukowski

Józef Grzegorczyk

Andrzej Ryński

Janusz Cichoń

Czesław Małkowski

Tomasz Głażewski 

Piotr Grzymowicz

Przewodniczący Rady 
Miasta Olsztyna
Roman Kuczyński

Bogdan Pierechod

Zenon Procyk

Czesław Jerzy Małkowski 

Zbigniew Dąbkowski

Jan Tandyrak

Halina Ciunel

Robert Szewczyk

Chcesz bardzo dobrze 
zarabiać? Klasa dekarska 
czeka na Ciebie!
Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie uruchomił nowy kierunek – Dekarz. 
To świetna propozycja dla tych, którzy szukają pewnej pracy i bardzo do-
brych zarobków. Zajęcia prowadzone będą w  ramach 3-letniej Branżowej 
Szkoły I  stopnia. Wszystkim absolwentom gwarantujemy zatrudnienie. 
A najlepsi mogą liczyć na stypendia.

Kim jest dekarz?
Dekarz to rzemieślnik 

zajmujący się kryciem i na-
prawą dachów przeznaczo-
nymi do tego materiałami 
(między innymi dachówka-
mi, blachą, papą, łupkiem 
czy strzechą).

W  zależności od wyko-
rzystywanych materiałów 
do budowy dachu dekar-
stwo można podzielić na 
specjalizacje:

Ciesielstwo – związa-
ne jest z  obróbką drewna. 
W  odróżnieniu od stola-
rza, cieśla wykonuje duże 
elementy konstrukcyjne 
budynków. Są to szalun-
ki i  stemplowania, kon-
strukcje wieńcowe, więź-

by dachowe, okna i  drzwi,  
a nawet tarasy.

Dekarstwo – specjaliza-
cja ta określa rzemieślnika 
zajmującego się kryciem da-
chów różnymi materiałami 
ich konserwacją i  naprawą, 
a także montażem okien da-
chowych, wyłazów, świetli-
ków oraz urządzeń służących 
do odprowadzania wody 
z  powierzchni dachu. De-
karz wykonuje także poszy-
cie pod pokrycie dachowe.

Blacharstwo – wią-
że się z obróbką i kształto-
waniem elementów z  bla-
chy (pokryć dachowych, 
obróbek dekarskich, sys-
temów orynnowania czy 
też okładzin elewacyj-
nych). Konstruowanie po-
szycia z  różnych rodzajów 
blach szlachetnych (mię-
dzy innymi miedzianych, 
cynkowo-tytanowych) to 
szczyt umiejętności dekar-
skich, często z  pogranicza 
metaloplastyki.
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– To dla naszych 
firm szansa na dotar-
cie z ofertą do tysię-
cy mieszkańców re-
gionu – mówi wójt 
Daniel Zadworny.

Refleksje na 30 lat samorządności w gminie Dywity

Gminy są najważniejsze
Dialog, przestrzeń, kreatywność i szacunek – to cztery fundamenty i główne wyznaczniki działania samorządowego dla Daniela Zadwornego, wójta gmi-
ny Dywity. – Liczę, że przywołane przeze mnie fundamenty będą widoczne w codziennej pracy – mówi wójt Daniel Zadworny.

Dokładnie 30 lat temu 
po raz pierwszy mieszkań-
cy wybrali radnych w  wol-
nych wyborach samorzą-
dowych. Decentralizacja 
władzy publicznej i przeka-
zanie jej części do samorzą-
du gminnego to jedna z naj-
ważniejszych decyzji, jakie 
zapadły w  polskim życiu 
publicznym. Wreszcie to 
mieszkańcy, poprzez swo-
ich przedstawicieli, czy-
li radnych, mogli wziąć 
sprawy w  swoje ręce i  de-
cydować o  tym, jak będą 
rozwiązywane ich podsta-
wowe sprawy życiowe, jak 
przedszkola, szkoły, chod-
niki, nowe lampy czy dro-
gi w najbliższym otoczeniu. 

– Samorząd gminny ro-
zumiem jako samo-rządze-
nie gminy, a  więc rozwią-
zywanie wspólnych spraw 
wspólnoty samorządowej 
przez samych zaintereso-
wanych, czyli jej mieszkań-
ców – mówi wójt Daniel 
Zadworny, który zanim zo-
stał wójtem gminy Dywity, 
przez ponad 11 lat był jej se-
kretarzem, a przez kilka za-
stępcą wójta. – Oczywiście 
odbywa się to w  oparciu 
o  obwiązujące ramy prawa 
powszechnego jak i  prawa 
obowiązującego lokalnie. 

Wszyscy byli przejęci
Jakie były początki sa-

morządności w gminie Dy-
wity? Klimat pierwszych lat 
funkcjonowania samorzą-
du terytorialnego w  Dywi-
tach dobrze pamięta Jacek 
Szydło, który pełnił funkcję 
wójta gminy Dywity łącznie 
przez ponad 20 lat.

– Wszyscy byli przeję-
ci tym, że pojawił się samo-
dzielny samorząd – wspo-
mina Jacek Szydło. – Na 
początku gminy nie mia-
ły za dużo dochodów, nie 
było wpływów z  PIT–ów, 
a  podstawowym źródłem 
dochodów był podatek od 
nieruchomości. Na począt-
ku funkcjonowania nie mie-
liśmy też takiego obciążenia 
finansowego, jaki generują 
szkoły, którymi samorządy 
zajęły się pod koniec lat 90. 

Pierwszy okres funkcjo-
nowania samorządu gmi-

ny Dywity to okres wy-
konywania kluczowych 
inwestycji, takich jak wo-
dociągowanie gminy, kana-
lizowanie jej, telefonizacja 
czy gazyfikacja. 

– W tych wszystkich du-
żych inwestycjach uczestni-
czyli finansowo w znacznej 
części również mieszkań-
cy – mówi były wójt Jacek 
Szydło. – Przeprowadzo-
na kanalizacja i  gazyfika-
cja Dywit, Słup czy Kieź-
lin szybko wyróżniły nas 
spośród innych podolsz-
tyńskich gmin, co przyczy-
niło się do rozwoju i sukce-
sywnego zwiększania liczby 
mieszkańców. 

Olbrzymi poten-
cjał rozwojowy

W  pierwszych 12 latach 
samorządu gminnego orga-
nem wykonawczym i  spra-
wującym władzę był wójt, 
który stał na czele Zarządu 
Gminy. Wójta wybierała Ra-
da Gminy Dywity i był on od 
niej dość mocno uzależniony. 

– To powodowało, że 
cały czas była mocna dysku-

sja między wójtem, a prze-
wodniczącym rady gminy 
– mówi Jacek Szydło. – Ani 
jedna, ani druga strona nie 
miała dostatecznego umo-
cowania do indywidualne-
go zarządzania i  pełnienia 
roli menadżerskiej, co po-
wodowało czasami spięcia. 
Rola i  odpowiedzialność 
wójta wzrosła po wpro-
wadzeniu wyborów bez-
pośrednich w  2002 roku. 
Cieszę się, że zadbaliśmy 
o  w  miarę równomierny 
rozwój całej gminy Dywi-
ty. Mam tu na myśli tereny 
północne, a  więc Tuławki, 
Frączki czy Gradki. Udało 
się utrzymać ośrodek zdro-
wia w Tuławkach, choć były 
plany jego likwidacji. Zbu-
dowaliśmy piękną szko-
łę podstawową, a  wkrótce 
rozpocznie się budowa tzw. 
dużej pętli, która pozwo-
li uruchomić w tym rejonie 
komunikację o charakterze 
publicznym. 

Były wójt, który zasia-
da obecnie w Zarządzie Po-
wiatu, pozytywnie ocenia 
rozwój i rolę gminy Dywity 

na mapie samorządów sku-
pionych wokół Olsztyna. 

– Zawsze uważałem, 
że gminy są najważniejsze 
i tak nadal uważam – mówi 
Jacek Szydło. – Powiat nie 
powinien prowadzić wła-
snej polityki oderwanej od 
tego, co robią gminy. Po-
winien być cały czas dialog 
i wsparcie dla gmin, bo obie 
jednostki samorządu są peł-
noprawnymi partnerami do 
rozmów i  wspólnego dzia-
łania na rzecz mieszkań-
ców. Potencjał rozwojowy 
gminy Dywity jest ogrom-
ny, gmina dobrze wykorzy-
stuje swoje szanse. Obec-
nie widzę dwóch liderów 
wśród podolsztyńskich 
gmin: Dywity i Stawigudę. 

Dialog i przestrzeń
Obecny wójt Daniel Za-

dworny stara się, aby wy-
znacznikami jego działania 
samorządowego były: dia-
log, przestrzeń, kreatyw-
ność i szacunek. 

– Funkcjonowanie sa-
morządu powinno być 
oparte na dialogu. To naj-

lepsza forma ustalania pro-
pozycji określonych roz-
wiązań dla wspólnych spraw 
mieszkańców – podkreśla 
wójt Daniel Zadworny. 

Równie ważna dla 
wójta Zadwornego jest 
przestrzeń. 

– Pojęcie ładu prze-
strzennego nierozerwal-
nie związane jest z  celem 
działania lokalnych władz. 
Jakość naszego otoczenia 
tworzy jej wartość ekono-
miczną, ale także poczu-
cie naszej kulturowej toż-
samości – uważa Daniel 
Zadworny. 

Planowanie i  zagospo-
darowanie przestrzenne, 
a tym samym kształtowanie 
ładu przestrzennego jest 
jednym z  głównych zadań 
samorządu gminnego. 

– Przestrzeń gminna 
jest dobrem wspólnym, ale 
przede wszystkim jest do-
brem ograniczonym, stąd 
konieczność profesjonal-
nego planowania jej wyko-
rzystania na określone cele 
– mówi Daniel Zadworny. 
– Ład przestrzenny i  wy-

soka jakość przestrzeni po-
winny być efektem właści-
wie prowadzonej polityki 
przestrzennej gminy. 

Kreatywność i szacunek
Dywity to gmina za-

mieszkiwana przez nie-
zwykłych ludzi, którzy 
dzięki swojej kreatywno-
ści zapewniają stały rozwój 
wspólnoty lokalnej. To tu 
wiele osób, także przybyszy 
z  innych części wojewódz-
twa warmińsko–mazur-
skiego, a  nawet z  obsza-
ru Polski, podejmuje jedną 
z  najważniejszych decyzji 
w  swoim życiu – decyzję 
o zamieszkaniu. 

– Dzięki temu każ-
dy z  nas wnosi do gminy 
pierwiastek siebie. Pier-
wiastek odwagi, warto-
ści, ambicji i  kreatyw-
ności. To właśnie dzięki 
naszej kreatywności sta-
liśmy się mieszkańcami 
gminy Dywity. Mieszka-
jąc w tej samej przestrze-
ni tworzymy niesamowitą 
wspólnotę ludzi aktyw-
nych w  wielu jej obsza-
rach – uważa wójt Daniel 
Zadworny. – No i  ostat-
nia ważna rzecz: dobre 
pomysły rodzą się tylko 
w szacunku do ludzi.

Kilka kwestii do przemyśleń: 
– samorząd gminny zarządza środkami finansowymi nas 
wszystkich i stąd powinniśmy dokonywać optymalnych wy-

borów służących jak największej części społeczeństwa;  
– wykorzystywanie jak największej części środków na inwe-
stycje, gdyż one wymiernie tworzą wartość dodaną naszego 
działania; podnoszą jakość życia, ale i wartość ekonomiczną 

przestrzeni w której funkcjonujemy; 
– samorząd gminny to dbanie o dobro wspólne także w drob-
nych sprawach jak wygląd wiaty przystankowej, trawnika itp., 

to także buduje naszą tożsamość;
– odpowiedni przedstawiciele lokalnej społeczności w  orga-
nach samorządowych, tj. z doświadczeniem życiowym, dorob-

kiem zawodowym, dobrym kontaktem, otwarciem na ludzi.

Zdjęcie pamiątkowe z sesji Rady Gminy Dywity kadencji 2018-2023, na której zaprzysiężony został wójt Daniel Zadworny

Jubileusz 25-lecia samorządności w gminie Dywity odbył się w 2015 roku w Spręcowie. Wtedy nie 
było jeszcze koronawirusa

 Wójt Daniel Zadworny
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Gabinety Auris. Warto zadbać 
o swój aparat słuchowy

Gabinety Auris zachęcają do wykonania bezpłatnych profilaktycznych, kontrolnych badań słuchu. – Na miejscu dokonamy także przeglądu posiadanego 
aparatu słuchowego – mówi Agata Podubińska, współwłaścicielka gabinetów Auris, która już od ponad 20 lat pomaga ludziom w odzyskiwaniu słuchu.
 

Statystyki są bez-
względne. Co trzecia 
osoba z  niedosłuchem 
nie czuje się na si-
łach, aby załatwić swo-
je sprawy urzędowe, 
co czwarta rezygnuje 
z  rozmów w  głośnym 
otoczeniu (przyjęcie, 
restauracja, sklep), co 
piąta unika rozmów te-
lefonicznych (nie może 
się wesprzeć czytaniem 
z  ruchu ust). Nieste-
ty, z powodu złego słu-
chu wiele osób ograni-
cza kontakty z  rodziną 
i  znajomymi. Rozwią-
zaniem tych proble-
mów jest skorzystanie 
z  aparatów oferowa-
nych przez salon Au-
ris. Aparaty słucho-
we towarzyszą przez 
cały dzień i  pomaga-
ją aktywnie uczestni-
czyć w codziennym ży-
ciu, w rozmowach oraz 
utrzymywać kontakty 
towarzyskie. 

– By móc jednak za-
wsze cieszyć się w  peł-
ni sprawnym słuchem, 
niezbędna jest regular-
na pielęgnacja i  konser-
wacja aparatu słucho-
wego – podkreśla Agata 
Podubińska, współwła-
ścicielka gabinetów Au-
ris, która już od ponad 
20 lat pomaga ludziom 
w  odzyskiwaniu słuchu. 
– W związku z tym mamy 
przyjemność takie osoby 
zaprosić do złożenie wi-
zyty w naszym gabinecie.

Pacjenci w gabinetach 
Auris mogą liczyć na 
profesjonalną opiekę

Na miejscu pacjenci 
mogą liczyć na profesjo-
nalną obsługę. Personel 
gabinetów Auris zapew-

nia wykonanie profilak-
tycznych, kontrolnych 
badań słuchu. 

– Dokonamy także 
przeglądu posiadanego 
przez naszych pacjen-
tów aparatu słuchowe-
go w  ramach świadczo-
nej przez nas opieki nad 
pacjentem – mówi Aga-
ta Podubińska. – Udzie-
limy również facho-
wej i  rzetelnej porady 
związanej ze słuchem 
jak i  działaniem same-
go aparatu słuchowe-
go. Naszym pacjentom 
podpowiemy też, na co 
powinni zwracać uwa-
gę podczas pielęgnacji 
aparatów słuchowych. 
Podamy wskazówki 
i  najlepsze metody co-
dziennej pielęgnacji. 
Przybliżymy także, jak 
osuszać i przechowywać 
aparaty słuchowe. 

Istotną rolę w użytko-
waniu aparatów słucho-
wych odgrywa sprawa 
odpowiedniej regulacji 

ustawień tych urządzeń. 
Na czym to polega? 

– Mówiąc dość ogól-
nie, na podstawie ba-
dań diagnostycznych 
nasz personel programu-
je parametry aparatów 
słuchowych, co pozwa-
la uzyskać odpowiednie 
wzmocnienie prowadzą-
ce do jak najlepszego ro-
zumienia mowy przez 
pacjenta – tłumaczy Aga-
ta Podubińska. 

Wykonanie powyż-
szych czynności jest nie-
zbędne, gdyż po kilku la-
tach aparat powinien być 
nie tylko sprawdzony 
pod względem technicz-
nym, ale i  ewentualnie 
przestrojony – adekwat-
nie do aktualnych wyni-
ków badania słuchu.

Gabinety Auris: Bez-
pieczeństwo pacjen-
tów jest najważniejsze

Badania profilak-
tyczne słuchu, przegląd 
posiadanego aparatu, 

a także ewentualne prze-
strojenie urządzenia, te 
wszystkie czynności wy-
konywane są bezpłatnie. 

– Zawsze zwracamy 
uwagę na zapewnienie 
komfortowych warun-
ków naszym pacjentom. 
Jest to szczególnie waż-
ne w  obecnej sytuacji 
sanitarnej spowodo-
wanej koronawirusem. 
Osoby, które nas od-
wiedzają, mogą czuć się 
bezpiecznie. Zachowu-
jemy najwyższe standar-
dy związane z  ochroną 
przed zakażeniem wiru-
sowym – wyjaśnia Aga-
ta Podubińska, współ-
prowadząca gabinety 
Auris. – Zdrowie i  bez-
pieczeństwo naszych pa-
cjentów są dla nas sprawą 
priorytetową.

Te standardy to za-
chowanie reżimu sani-
tarnego polegającego 
na odpowiednim uży-
ciu środków bezpie-
czeństwa. Personel jest 

przeszkolony i  wie, jak 
zapewnić je pacjentom. 
Na bieżąco monitoruje 
i  wprowadza wytyczne 
Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego oraz władz 
państwowych. Gabine-
ty Auris i  sprzęt jest de-
zynfekowany przed każ-
dą wizytą. 

– Używamy maseczek 
ochronnych, stosujemy 
też płyny dezynfekcyjne 
– dodaje Agata Podubiń-
ska. – Planujemy wizy-
ty w bezpieczny sposób, 
umawiając pacjentów na 
konkretne godziny. Pro-
simy o  wcześniejszą re-
jestrację pod nr tel. 89 
5335080.

Szeroka oferta w ga-
binetach Auris

Pacjent korzystając 
z  oferty gabinetów Au-
ris w  jednym miejscu 
rozwiąże swoje wszyst-
kie problemy. Gabine-
ty Auris oferują bardzo 
szeroki wybór apara-
tów słuchowych. Ofer-
ta obejmuje cyfrowe 
aparaty słuchowe we-
wnątrzkanałowe, we-
wnątrzuszne i  zauszne. 
Wybór odpowiednie-
go rodzaju zależny jest 
w dużej mierze od ocze-
kiwań pacjenta, jednak 
bardzo ważne jest rów-

nież, aby wybrany ro-
dzaj był odpowiedni 
do rehabilitacji danego 
stopnia niedosłuchu.

Gabinety Auris to 
także audiometria tonal-
na, słowna, tympanome-
tria. To dobór i sprzedaż 
aparatów słuchowych, 
a także sprzedaż wkładek 
przeciwwodnych i  prze-
ciwhałasowych. W  ofer-
cie znajduje się rów-
nież możliwość zakupu 
baterii, środków pielę-
gnacyjnych, akcesoriów 
do aparatów słucho-
wych. Prowadzony jest 
także serwis aparatów 
słuchowych.

W  ramach oferty 
w  gabinecie Auris wy-
konywane są bezpłatne 
badania słuchu u  dzieci 
i  dorosłych. Postawiona 
podczas pierwszej wizy-
ty diagnoza jest wskaza-
niem do dobrania od-
powiedniego aparatu 
słuchowego bądź dalszej 
diagnostyki.

– Jeżeli jesteś zain-
teresowany atrakcyjną 
ofertą gabinetu Auris, 
to zapraszamy do od-
wiedzenia naszego salo-
nu w Olsztynie – dodaje 
Agata Podubińska.

Gabinet znajduje się na rogu 
ulicy Piłsudskiego i Wyszyńskiego.
Rejestracja telefoniczna: 89 533 50 80 
od godz. 8 do 16.

Gabinet w Biskupcu
ul. Armii Krajowej 8, gab. 61,
11-300 Biskupiec, tel. 89 533 50 80,
e-mail: aurisolsztyn@wp.pl
godziny otwarcia: wt 10–12.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów są dla nas sprawą priorytetową
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Obwodnica w gminie Purda 
poprawia bezpieczeństwo

Zakończyła się jedna z największych, a na pewno najdroższa jak dotąd, inwestycja drogowa powiatu olsztyńskiego – zadanie realizowane w gminie Purda 
pod nazwą „Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do 
skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową”.

Inwestycja o  łącznej 
wartości ponad 13,6 mln zł 
została zrealizowana z  do-
finansowaniem unijnym 
w  wysokości nieco ponad 
5 mln zł. Pozostałą kwo-
tę, czyli 8,6 mln zł stanowił 
wkład własny. 

– Ta inwestycja była du-
żym wyzwaniem, zarów-
no ze względu na zakres 
prac, jak też ich cenę. Uda-
ło nam się dzięki partner-
stwu, jakie powiat olsztyń-
ski zawarł pod koniec 2018 
r. z gminą Purda. Przy kon-
struowaniu wkładu własne-
go skorzystaliśmy z budże-
tu obu samorządów, dzieląc 
koszty po połowie, a to nam 
pozwoliło pozyskać środki 
unijne będące w  dyspozy-
cji marszałka województwa 
warmińsko-mazurskiego – 
mówi Andrzej Abako, sta-
rosta olsztyński.

W  ramach projektu 
udało się zrealizować roz-
wiązania służące zarówno 
mieszkańcom, jak i  przed-
siębiorcom, poprawiła się 
bowiem zewnętrzna do-
stępność i  wewnętrzna 
spójność Miejskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego 
Olsztyna, do którego gmi-
na Purda, jako gmina z bez-
pośredniego wianuszka wo-
kół stolicy województwa, 
należy. Realizację tego ce-
lu umożliwiła budowa dro-
gi od miejscowości Klebark 
Wielki przez Klebark Ma-
ły do drogi krajowej nr 16. 
Drugim celem było zwięk-
szenie dostępności komu-
nikacyjnej gminy Purda 
w wyniku budowy drogi do 
wspomnianej „szesnastki”, 
poszerzenia drogi powia-
towej od obwodnicy Kle-
barka Małego do Klebarka 
Wielkiego. W tym ostatnim 

doszła jeszcze budowa pętli 
autobusowej. 

Ostatecznie powstała 
tzw. obwodnica Klebarka 
Małego, czyli w pełni funk-
cjonalna droga o  długości 
1,27 km oraz prawie 3-ki-
lometrowy odcinek prowa-
dzący do niej od Klebarka 
Wielkiego, który został do-
datkowo poszerzony, wy-
budowano pętlę autobuso-
wą i przebudowano kolizje. 
Pomyślano też o pieszych – 
powstały chodniki między 
Klebarkiem Małym i  Wiel-
kim (1,38 km) i  w  obrębie 
pętli w  Klebarku Wielkim 
(prawie 273 m). Stanę-

ły ekologiczne latarnie so-
larne i  cała infrastruktura 
towarzysząca. 

Jak dodaje starosta Aba-
ko, teraz mieszkańcy gminy 

Purda i  przedsiębiorcy do-
jadą do Olsztyna szybciej 
i bezpieczniej. 

– Zdajemy sobie spra-
wę z tego, że na rozwój go-

spodarczy powiatu wpływa 
m.in.  atrakcyjność gmin 
na jego terenie. Dlatego 
zależało nam na połącze-
niu Klebarka z drogą krajo-
wą. Obwodnica umożliwia 
poruszanie się ciężkiego 
transportu. Poza tym lepsze 
drogi, które podnoszą bez-
pieczeństwo podróżowa-
nia i szybsze przemieszcza-
nie się do stolicy regionu, 
to też zachęta do osiedla-
nia się na tych terenach. 
Dlatego w  tej kadencji sta-
wiamy przede wszystkim 
na rozwój infrastruktury 
drogowej.

POWIAT OLSZTYŃSKI

Inwestycja jest zgodna z celami Regionalnego Programu Operacyjnego WWM na lata 2014-2020, cel 
tematyczny 7: „Promowanie zrównoważonego transportu i  usuwanie niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej”, priorytet inwestycyjny 7b: „Zwiększanie mobilności 
regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i  trzeciorzędnych z  infrastrukturą TEN-T, w  tym 
z węzłami multimodalnymi” oraz cel szczegółowy określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO 
WiM na lata 2014-2020: „Poprawa zewnętrznej dostępności i  wewnętrznej spójności transportowej 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna”.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020,
Oś priorytetowa VII: 7 – Infrastruktura transportowa,
Działanie: 7.2 – Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych,
Poddziałanie: 7.2.1 – Mobilny MOF – ZIT Olsztyna,
Wartość projektu: 13 618 836,18 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 5 981 951.30,
Wkład EFRR: 5 009 884,21 zł (83,75 proc. wydatków kwalifikowalnych).
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Już od 30 lat samorządy 
są najbliżej mieszkańców
– Od kiedy staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, a samorządy zyskały większą samodzielność w zdobywaniu i inwestowaniu funduszy unijnych, 
Polska, także ta odległa od centrów, ta najbardziej lokalna, zaczęła zmieniać oblicze – o samorządzie terytorialnym, w 30. rocznicę jego przywrócenia 
w Polsce, rozmawiamy z Gustawem Markiem Brzezinem, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego.

Panie marszałku, glo-
balny kryzys epidemicz-
ny dosięgnął również Pol-
ski. Świat dziś zdaje się 
nie mieć granic, ale final-
nie to samorządy lokal-
ne są na co dzień najbliżej 
mieszkańców. Czy zmaga-
nia z  koronawirusem nie 
przysłoniły ważnej rocz-
nicy odrodzenia samorzą-
dów w Polsce?

Nie zapominamy o niej, 
bo na tym polega piękna 
idea samorządności – być 
we wspólnocie, jak najbli-
żej mieszkańców. Nie tylko 
w  dramatycznych czasach 
pandemii samorządowcy 
pracują z pełnym zaangażo-
waniem, by zapewnić spo-
łeczności bezpieczeństwo, 
względną normalność. To 
czas ciągłej gotowości, 
wytężonej pracy na wie-
lu frontach, w  porozumie-
niu z  wieloma partnerami. 
Rocznica 30-lecia samo-
rządności w Polsce przypa-
dła na bardzo trudny okres. 

Zgadza się pan ze 
stwierdzeniem, że bez sa-
morządów państwo w cza-
sach koronawirusa sobie 
nie poradzi?

Na co dzień życie spo-
łeczne od wioski, gminy, 
miasteczka po wojewódz-
two, jest organizowane 
w oparciu o samorządy. Jest 
współtworzone przez ludzi 
rozpoznawalnych w swoich 
środowiskach i  cieszących 
się w  nich zaufaniem. Nie-
wiele dziedzin życia pozo-
stało w Polsce, które by nie 
funkcjonowały w  oparciu 
o zasady i  instytucje samo-
rządowe. Od opieki zdro-
wotnej, edukacji i  trans-
portu publicznego, ochrony 
środowiska naturalnego, 
przez rozwój społeczny 
i  gospodarczy, na turysty-
ce i  dziedzictwie kulturo-
wym kończąc. W tych i wie-
lu jeszcze innych sferach 
aktywności obywatel ma 
partnera w  postaci sołty-

sa, samorządnej gminy, po-
wiatu lub województwa. 
Dziś, w dobie kryzysu, od-
czuwamy to najsilniej w sfe-
rze bezpieczeństwa i opieki 
zdrowotnej. A tu, niemal na 
pierwszej linii frontu, tuż za 
służbą zdrowia, stoją wła-
śnie samorządy. 

Co nam daje samorząd? 
Uważam, że najcenniej-

sze jest poczucie wspólno-
ty, obudzona chęć działania 
na rzecz środowiska lokal-
nego i  poczucie odpowie-
dzialności za jego rozwój. 
Z  roku na rok wzrasta ro-
zumienie idei społeczeń-
stwa obywatelskiego i  po-
trzeba aktywności zgodnie 
z nią. Obudziła się i rozwija 
tożsamość regionalna. Sys-
tematycznie zwiększa się 
aktywność organizacji po-
zarządowych działających 
non-profit i  niezwiązanych 
instytucjonalnie z  admini-
stracją rządową. Rosną tak-
że ludzkie aspiracje.

Powiedział pan kiedyś, 
że samorząd zaczyna się 
od sołectwa. 

Sołtys jest pierwszym 
ogniwem, reprezentan-
tem władzy na najbliższym 
mieszkańcom szczeblu sa-

morządowym, gospoda-
rzem i opiekunem wsi – li-
derem, który najlepiej zna 
problemy i potrzeby lokal-
nego środowiska. Samo-
rząd lokalny w  ogóle jest 
silny sprawnością liderów, 
sołtysów, radnych, wój-
tów, burmistrzów, staro-
stów, prezydentów miast, 
którzy społeczną odpowie-
dzialność za rozwój ma-
łych ojczyzn dostrzegają 
w partnerstwie ze wszyst-
kimi mieszkańcami. Bli-
ska znajomość własnego 
środowiska, jego poten-
cjału, ale też problemów 
i  oczekiwań, pozwala na 
podejmowanie decyzji 
najlepszych dla lokalnej 
społeczności. Ostatnie 
miesiące walki z  pande-
mią i jej skutkami – zdro-
wotnymi, gospodarczymi 
i  społecznymi postawi-
ły przed samorządami 
ogromne, nieznane do-
tąd wyzwania, złożyły na 
nasze barki wielką odpo-
wiedzialność. Codzien-
nie pomyślnie zdajemy 
ten egzamin, udowadnia-
jąc tym samym słuszność 
tezy współtwórcy refor-
my samorządowej prof. 
Michała Kuleszy, że „Pol-
ska samorządem stoi”.

Wspomniał Pan o roz-
budzonych ludzkich 
aspiracjach.

Szanse na spełnienie 
tych aspiracji, obudzonych 
dzięki idei samorządno-
ści, pojawiły się wraz z per-
spektywą wejścia Polski do 
Unii Europejskiej w  2004 
roku. Proces integracji, sze-
roki rozwój modernizacyj-
ny, jest udziałem samorzą-
dów wszystkich szczebli. 
Po 16 latach obecności 
w  Unii Europejskiej przy-
chodzi refleksja, jak bardzo 
od tamtego czasu zmieniła 
się Polska, Warmia i  Mazu-
ry, nasze miasta i wsie, i jak 
bardzo zmieniło się ludzkie 
życie. To wynik ogromnej 
aktywności i  zaangażowa-
nia mieszkańców regionu. 
Bez wątpienia przyczyniły 
się do tego również fundu-
sze europejskie. A są to mi-
liardy złotych – dotychczas 
na Warmię i Mazury z Unii 
Europejskiej trafiło ponad 
30 mld zł. Środki te konse-
kwentnie przeznaczamy na 
stały i  zrównoważony roz-
wój naszego regionu. Szcze-
gólnie cieszy postawa samo-
rządów, które wraz z akcesją 
sprawdziły się w roli spraw-
nego dysponenta i aktywne-
go beneficjenta europejskiej 

pomocy. To jest oczywiście 
proces, nadal inwestujemy, 
nadal modernizujemy. Ale 
zmiany widać na każdym 
kroku. 

Gdzie najbardziej wi-
dać te inwestycje?

Setki kilometrów no-
wych i  zmodernizowanych 
dróg, setki inwestycji sa-
nitarnych i  ekologicznych, 
zmodernizowane szpita-
le i  instytucje kultury, par-
ki technologiczne i  hotele, 
porty i  ekomariny, ścież-
ki rowerowe i  powszech-
ność cyfryzacji – to tylko 
fragment bilansu. Od kiedy 
staliśmy się członkiem Unii 
Europejskiej, a  samorzą-
dy zyskały większą samo-
dzielność w  zdobywaniu 
i  inwestowaniu funduszy 
unijnych, Polska, także ta 
najodleglejsza od centrów, 
ta najbardziej lokalna, za-
częła zmieniać oblicze. 

Niektóre regiony, na-
stawione bardziej me-
tropolitalnie, postawi-
ły głównie na inwestycje 
w swoich centrach.

Na Warmii i  Mazurach 
najwięksi beneficjenci to 
także Olsztyn, Elbląg i  Ełk, 
jednak ze względu na swo-
ją specyfikę postawiliśmy 
na zrównoważony rozwój 
całego regionu. Wykorzy-
stujemy w  pełni specjalne 
programy europejskie prze-
znaczone dla obszarów wiej-
skich, które nasi mieszkańcy 
znają od lat. W poprzedniej 
perspektywie finansowej 
zainwestowaliśmy ponad 
600 mln zł w poprawę kon-
kurencyjności sektora rol-
nego i  leśnego, w  podsta-
wowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej, w odno-
wę i rozwój wsi czy w dzia-
łania LEADER. Wartość 
umów, jakie podpisaliśmy 
w  tej perspektywie, na lata 
2014-2020, przekracza 280 
mln zł. Nadal inwestujemy 
w drogi, w gospodarkę wod-

no-ściekową, w ochronę za-
bytków, obiekty kultural-
ne czy targowiska, słowem 
– w podnoszenie jakości ży-
cia i w miastach, i na obsza-
rach wiejskich, zróżnicowa-
nie gospodarki i pobudzanie 
społecznej aktywności. Jeśli 
chodzi o  Regionalny Pro-
gram Operacyjny dla nasze-
go województwa, to realiza-
cja perspektywy 2014-2020 
również kreśli się obiecują-
co. Wszystko wskazuje na 
to, że wspólnymi starania-
mi samorządu wojewódz-
twa i  rzeszy regionalnych 
beneficjentów doprowadzi-
my do pełnego wykorzysta-
nia wszystkich możliwych 
środków. Oznacza to, że pu-
lę tych dziesiątek miliardów 
dla Warmii i Mazur uzupełni 
ponad 7,5 miliarda złotych 
z aktualnego programu unij-
nego, który obecnie syste-
matycznie finalizujemy.

Czyli lepiej, kiedy de-
cyzje zapadają w  regio-
nie, w mieście czy gminie, 
a nie w Warszawie?

Oczywiście, to samo-
rząd terytorialny stanowi 
fundament demokratyczne-
go państwa. A zmiany, któ-
re przez te 30 lat dokona-
ły i dokonują się na naszych 
oczach, wyraźnie pokazują, 
że ten proces ma ciągłość. 
Zmieniają się bowiem lu-
dzie, ale nie zmieniają się 
cele i  wyzwania. Strategia 
rozwoju, opracowana przez 
nas wiele lat temu, a  którą 
na bieżąco aktualizujemy, 
wyznaczyła nam wizje roz-
woju, a  fundusze europej-
skie dały nam instrumen-
tarium ich realizacji. W  ten 
sposób zyskaliśmy real-
ny wpływ na zrównoważo-
ny proces rozwoju regionu, 
a  więc na jakość życia jego 
mieszkańców. Dobrą przy-
szłość niesie partnerstwo 
samorządu z  biznesem, 
z każdą formą przedsiębior-
czości naszych aktywnych 
mieszkańców.

– Najcenniejsze jest poczucie wspólnoty, obudzona chęć działania na rzecz środowiska lokalnego 
i poczucie odpowiedzialności za jego rozwój – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin
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Muzyka to pierwsza miłość mojego życia
Daniel Rupiński jest osobą niewidomą. Od dziecka. Nie widział nigdy trawy czy słońca, jednak poznał je za pomocą innych zmysłów. Ma świetny słuch. 
To dlatego postanowił zostać muzykiem. Muzyka odgrywa w jego sercu szczególną rolę. Niektórzy wiedzą, że jest hejnalistą, który każdego dnia, w samo 
południe wygrywa na trąbce hymn „O Warmio moja miła” z balkonu ratusza. Nagrał też płytę.

Komponujesz, grasz 
na różnych instrumen-
tach, śpiewasz. Jesteś 
wszechstronnie utalento-
wany. Skąd ten pociąg do 
muzyki?

Interesuję się muzy-
ką odkąd skończyłem 4 la-
ta. Od dziecka jestem z nią 
zaznajomiony. 

Mając 8 lat wygrałeś 
program „Od przedszkola 
do Opola”. Czy to był prze-
łom w twoim życiu? Czy to 
był początek kariery?

Moi rodzice i  ich znajo-
mi, słysząc jak gram i  śpie-
wam, pomyśleli sobie, że 
powinienem spróbować wy-
stąpić w  telewizji. Debiut 
w  programie pokazał to, że 
warto mnie w kierunku mu-
zyka wykształcić. Rodzice 
zapisali mnie do szkoły mu-
zycznej i tak się zaczęło. Moż-
na powiedzieć, że program 
„Od przedszkola do Opola” 
otworzył mi drzwi do karie-
ry muzycznej. Ukończyłem 
I  stopień szkoły muzycznej 
w  dziedzinie fortepian i  II 
stopień w  trąbce. Cały cykl 
trwał 12 lat. Po I stopniu mu-
siałem zmienić instrument. 

Dlaczego?
Jako osobie niewidomej 

byłoby mi trudniej nadal się 
kształcić w fortepianie. A wy-
brałem trąbkę, bo podoba-
ła mi się z  tego względu, że 
słuchałem jazzu. Byłem jedy-
ną osobą niewidomą w Pań-
stwowej Szkole Muzycz-
nej I  i  II stopnia. Cieszę się, 
że udało mi się ukończyć tę 
szkołę. 

Czy miałeś jakieś trud-
ności w trakcie nauki?

Generalnie nie miałem 
większych trudności. Moż-
na powiedzieć, że każdy 
miał jakieś, ale to też się ty-
czy osób, które chodzą do 
innych szkół. Brałem na 
lekcje dyktafon i  nagrywa-
łem sobie to, co nauczy-
ciel grał. W domu odsłuchi-
wałem i  uczyłem się tego 
wszystkiego ze słuchu. Mu-
siałem cały program opano-
wać na pamięć i  zagrać na 
instrumencie.

Jak tak opowiadasz 
o  tym, to wydaje się to 
normalne.

Dla mnie to było nor-
malne. Dla kogoś kto wi-
dzi, wydaje się to trudne: 
no jak to ze słuchu? Można 
oczywiście nuty zapisywać 
Braillem, ale nie uczyłem 
się takiego zapisu. Wszyst-
ko opanowałem ze słuchu. 
Oczywiście znam alfabet 
Brailla. Teraz jest o  tyle 
łatwiej, że w  dobie tech-
nologii można nie tylko 
czytać Braillem, ale odsłu-
chiwać za pomocą progra-
mu mówiącego w iPhonie, 
smartfonie, komputerze. 
Ściągasz aplikację i  już. 
Masz możliwość odsłuchu 
wszystkiego – od teksty po 
piosenki.

Jak rozumiesz muzykę? 
Czym ona dla ciebie jest?

Muzyka jest dla mnie 
odskocznią od życia co-
dziennego. Muzyka jest 
pierwszą miłością mojego 
życia. Można powiedzieć, 
że jest dla mnie wszystkim. 
W  moim przypadku słuch 
jest jednym z  najlepszych 
zmysłów, dlatego też mu-
zykę odbieram w  sposób 
szczególny.

Jesteś olsztyńskim hej-
nalistą. Jak to się zaczęło?

W  2009 roku, a  do-
kładnie 31 października, 
w  urodziny miasta, po raz 
pierwszy odegrałem hej-
nał „O Warmio moja miła”. 
Olsztyńscy radni i urzędni-
cy chcieli przywrócić tra-
dycję odgrywania hejnału. 
Dowiedziałem się tego od 
mojego byłego nauczycie-
la gry na trąbce, śp. pana 
Jerzego, który mnie uczył 
w  szkole muzycznej. Po-
myślałem sobie, że to jest 
szansa. Poszedłem do urzę-
du miasta, przedstawiłem 
się: jestem Daniel Rupiń-
ski, gram na trąbce, jestem 
po szkole muzycznej i  po-
wiedziałem, że to właśnie 
ja chciałbym zagrać hej-
nał. Hymn znałem już od 
dziecka, zwłaszcza że uro-
dziłem się w  samym ser-
cu Warmii, Olsztynie, więc 
jak mogę nie znać tej jakże 
pięknej pieśni skompono-
wanej przez Feliksa Nowo-
wiejskiego. W 2009 roku to 
się zaczęło i  trwa do dzi-
siaj, nawet w  dobie pan-
demii koronawirusa. Dzię-
ki Bogu jestem zdrowy, 
nic mnie nie rusza. Cieszę 
się, że mam takie zajęcie. 
Mogę wyjść z domu. Mam 
coś do roboty, czuję się 
potrzebny. 

Pod koniec 2018 roku 
wydałeś także płytę „Ser-
cem widzę więcej”.

Tak. Płyta została wyda-
na dzięki pomocy Fundacji 
„Szansa dla Niewidomych” 
i  Wydziału Kultury Urzę-
du Miasta Olsztyna. Udało 
mi się nagrać płytę w  pro-
fesjonalnym studiu. Są tam 
utwory poetyckie Marci-
na Urbana, które zaśpie-
wałem i  skomponowałem 
do nich muzykę. Gram na 
fortepianie. Dołożyłem też 
fragmenty z  trąbką. Gatu-
nek to poezja śpiewana. Nie 
chodzi mi o bycie gwiazdą. 
Chodzi mi o to, żebym mógł 
profesjonalnie ją sprze-
dać. Do tego potrzebuję 
menedżera, który by tym 
pokierował. 

Jakie masz plany na 
przyszłość?

Generalnie moim ma-
rzeniem było nagrać i  wy-
dać płytę. Teraz szukam 
kogoś do śpiewania, najle-
piej kobiety o  fajnym gło-
sie. Kogoś, z kim mógłbym 
tą płytę poszerzyć, zaśpie-
wać w  duecie. Oczywiście 
zdaję sobie sprawę, że nie 
każdy lubi poezję śpiewa-
ną, ale jeżeli znalazłaby 
się osoba zainteresowana 
współpracą w  tym zakre-
sie, to jestem otwarty na 
taką opcję. Mam swój ka-
nał na YouTubie czy stronę 
internetową, gdzie można 
zobaczyć jak gram. 

Chciałbym też zmienić 
świat. Żeby każdy też spoj-
rzał na drugiego człowieka 
z życzliwością. Skoro Jezus 
jest miłością, to żebyśmy 
my też byli dla innych miło-
ścią. Wiadomo, żaden czło-
wiek nie jest idealny, ale 
żebyśmy starali się w  dru-
gim człowieku widzieć Bo-
ga. Mieć empatię w  sobie. 
W takim sensie, żeby poma-
gać innym, gdy widzimy, że 
cierpią. 

Czasem o  tym 
zapominamy.

Myślę, że pandemia po-
winna nam dać do myślenia. 
Czy nie zagubiliśmy w  so-
bie człowieczeństwa, w po-
goni za pieniądzem, za tym 
wszystkim, co tak naprawdę 
jest ulotne. Zdrowie, przy-
jaźń, więź z drugim człowie-
kiem – to jest bezcenne, za-
równo teraz, jak i  później, 
gdy pandemia minie. Te-
go nie da się kupić za żad-
ne pieniądze. Nie warto od-
wracać się od siebie, patrzeć 
na czubek własnego nosa. 
Nie bójmy się podejść, po-
rozmawiać z  innymi. Skoro 
nas tak Chrystus nauczył, że 
mamy być przychylni i  mi-
li dla innych, to czemu te-
go nie wcielać w życie? Nie 
chcę nikomu narzucać prze-
konań, bardziej chodzi mi 
o ogólne podejście do życia, 
do innych ludzi. 

Lubisz różne gatunki 
muzyczne. Nie chciałbyś 
nagrać płyty rockowej/
popowej?

Myślałem nad tym. 
Uważam, że można by było 
coś w tym kierunku zrobić. 
Na przykład poezja śpiewa-
na na jazzowo. To by było 
ciekawe. Zastanawiam się 
czy by nie nagrać jeszcze 
raz mojej płyty, tylko w in-
nej aranżacji.

Jaki jest Daniel 
Rupiński?

Jestem otwarty na kon-
takt, rozmowy. Nie za-
mykam się w  domu, ani 
w  swoim świecie. Lubię 
rozmawiać z  ludźmi, po-
znawać ich. Staram się być 
aktywnym człowiekiem. 
Korzystam z nowinek tech-
nologicznych, np. aplika-
cji. Jako dziecko zbierałem 
breloczki do kluczy. Do-
datkowo, amatorsko kolek-
cjonowałem monety, wa-
luty z  różnych krajów czy 
znaczki.

Marcin Cichy
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Średnio dziennie umie-
ra w naszym kraju ok. 1100 
osób. W  ciągu roku daje to 
liczbę ponad 400 tys. ludzi.

Polacy najczęściej umiera-
ją z powodu chorób ukła-
du krążenia i nowotworów 

Od początku pandemii 
w  Polsce z  powodu wirusa 
COVID-19 zmarło ok. 1000 
osób. Wszystkie te osoby 
miały choroby współistnie-
jące. A średnio statystycznie 
na choroby układu krążenia 
umiera 500 osób dziennie, 
na choroby nowotworowe 
zaś ok. 300 osób. I tutaj po-
winniśmy bić na alarm! 

Jak wynika z  da-
nych  Głównego Urzędu 
Statystycznego, w  Polsce 
tylko z  przyczyn kardio-
logicznych umiera rocz-
nie około 175 tysięcy osób, 
co stanowi 46 proc. wszyst-
kich zgonów. Wśród nich 
na pierwszym miejscu jest 
miażdżyca. Przyczyną tej 
choroby jest najczęściej 
stres, brak ruchu, zła dieta. 
Pod tym względem można 
się spodziewać, że z  powo-
du izolacji i  bezruchu zgo-
nów z  tego powodu w  tym 
roku będzie więcej.

Chelatacja cofa miażdżycę 
Od ponad 20 lat dzięki 

terapii chelatacji Centrum 
Medyczne Doktor Siwik wy-
prowadza pacjentów z groź-
nych dla zdrowia zaawanso-
wanych stanów miażdżycy 
serca, mózgu, kończyn dol-
nych, cukrzycy i innych. Za-
awansowana miażdżyca to 
jedna z  przyczyn podatno-
ści na dodatkowe zakaże-
nia różnymi patogenami, 
w  tym groźnymi wirusami. 
To główne schorzenie na li-
ście chorób współistnieją-
cych, o  których mówi się 
przy okazji doniesień o  ko-
lejnych zgonach panującej 
pandemii. Ofiarami wiru-
sa są osoby bez odporno-
ści, osłabione przewlekłymi 
chorobami.

Lek. med. Dariusz Si-
wik jest jednym z prekurso-
rów stosowania na gruncie 
polskim terapii chelatacji  

EDTA. Kroplówki z  EDTA 
i  ich skuteczność znane są 
już od 70 lat.

Doktor Siwik poznał ich 
działanie w USA pod koniec 
lat 80. i  stosuje w  swoich 
przychodniach już prawie 
25 lat. Badania koronarogra-
fii, jakie wykonują jego pa-
cjenci przed i  po zabiegach 
chelatacji, wykazują zmniej-
szenie się zmian miażdżyco-
wych w  tętnicach od 30 do 
50 proc. 

Co to jest chelatacja?
Chelatacja EDTA (to 

skrót od angielskiej nazwy 
EthyleneDiamineTetraace-
ticAcid) swoją nazwę bie-
rze od organicznego związ-
ku chemicznego o  nazwie 
kwas wersenowy lub werse-
nian dwusodowy. Ten zwią-
zek wpuszczony do krwi za 
pomocą dożylnej kroplówki 
łatwo się wiąże z  cząstecz-
kami metali, w  tym czą-
steczkami wapnia w naszym 
krwiobiegu, rozpuszczając 
złogi miażdżycowe zalega-
jące w naczyniach krwiono-
śnych. Następnie jest w 100 
proc. wydalany z  moczem. 
Zabieg poprawia w ten spo-
sób ukrwienie, co ma wpływ 
na funkcjonowanie całego 
organizmu.

Kroplówki z  EDTA 
wypłukują z  organizmu 
w pierwszej kolejności me-
tale ciężkie, takie jak ołów, 
aluminium, kadm, rtęć. 
Wiadomo o tym już od 1948 
r., kiedy to w USA zastoso-
wano tę terapię do odtru-
wania robotników zatru-
tych ołowiem w  fabryce 
akumulatorów. Zauważono 
wtedy, że po terapii pacjen-
tom ustąpiły też dolegliwo-

ści miażdżycowe. Podchwy-
ciło to wielu amerykańskich 
lekarzy i  zaczęło stosować 
chelatację EDTA do lecze-
nia swoich pacjentów cho-
rych właśnie na miażdżycę. 
Z dobrym skutkiem.

Dzisiaj wiadomo, że 
metale ciężkie zgroma-
dzone przez lata w  naszym 
organizmie zaburzają je-
go metabolizm i  są jedną 
z  najczęstszych przyczyn 
nowotworów. W  leczeniu 
raka ważne jest, by wspoma-
gać organizm w  jego walce 
z  chorobą. Wszystkie tera-
pie stosowane przez dokto-
ra Siwika temu służą.

Wskazania do chelatacji 
w przypadku miażdżycy

• Choroby serca spo-
wodowane zmianami miaż-
dżycowymi w  naczyniach 
wieńcowych:

– dusznica bolesna;
– przebyty zawał serca, 

wstawione stenty, by-passy 
(ryzyko powtórnego zawału 
jest bardzo wysokie);

• Zaburzenia krąże-
nia kończyn dolnych (chro-
manie przestankowe), 
które w  90 proc. przypad-
ków są następstwem miaż-
dżycy, choroba Bürgera 
i Raynauda;

• Zaburzenia krążenia 
mózgowego spowodowa-
ne zwężeniem światła tętnic 
szyjnych i kręgowych;

• Cukrzyca typu II, która 
zazwyczaj występuje wraz 
z miażdżycą;

• Nadciśnienie;
• Przewlekłe zmęczenie;
• Usuwanie metali 

ciężkich;
• Choroba Alzheimera.
Istotną poprawę obser-

wuje się w  chorobach oczu 
spowodowanych zwap-
nieniem siatkówki, zabu-
rzeniach słuchu, potencji, 
w  migrenie, zaburzeniach 
równowagi oraz w wielu in-
nych chorobach spowodo-
wanych zaburzeniami gospo-
darki wapnia w organizmie.

Ozonoterapia – wy-
bawienie dla cho-
rych na boreliozę

Podobnie rzecz się ma 
z  inną autorską terapią 
doktora Siwika, skuteczną 
w  przypadku boreliozy czy 
astmy, a  mianowicie auto-
hemo wewnętrzne ozonem 
podawanym w  zastrzykach 
dożylnie. Tę terapię poznał 
w USA i Rosji, gdzie stoso-
wana jest od ponad 30 lat. 
Jego autorska metoda pole-
ga na podawaniu ozonu bez-
pośrednio do krwi w formie 
zastrzyku w  ściśle określo-
nych dawkach i  odstępach 
czasowych. 

Ozon jest niezwykle sku-
teczny w  zmniejszaniu po-
pulacji w  organizmie bakte-
rii beztlenowych, do których 
należy Borrelia, ale także 
grzybów i  wirusów. Regu-
larne przyjmowanie ozonu 
przez wiele miesięcy zmniej-
sza populację tych patoge-
nów i  uniemożliwia rozwój. 
Podawany ozon pomaga 
układowi odpornościowe-
mu przejmować stopniowo 
kontrolę nad Borrelią.

Co jeszcze leczy ozon?
W  praktyce terapeutycz-

nej doktor Siwik obserwował 
już takie przypadki jak zaha-
mowanie u pacjenta postępu-
jącej ślepoty wywołanej bore-
liozą i przywrócenie wzroku, 

ustąpienie silnych alergii, 
w tym astmy. Cofanie się róż-
nych objawów typu ból sta-
wów, bóle głowy. U  wszyst-
kich pacjentów, którzy 
poddają się ozonoterapii, ob-
serwuje się powrót koncen-
tracji, polepszenie pamięci. 

Ozon podawany do krwi 
nie obciąża wątroby i  nie 
wyjaławia układu pokar-
mowego, jak to ma miejsce 
w przypadku długotrwałego 
stosowania antybiotyków. 
Terapia ozonem trwa ok. 9 
miesięcy. Zastrzyki apliku-
je się raz w tygodniu. Chela-
tację i  ozonoterapię doktor 
Siwik wspomaga wlewa-
mi dożylnymi witaminy C 
w dużych dawkach.

Co warto wiedzieć 
o witaminie C?

Jako jeden z  pierwszych 
zaczął polecać witaminę C 
w  megadawkach wybitny 
amerykański fizyk i chemik, 
dwukrotny laureat Nagro-
dy Nobla, dr Linus Pauling 
(1901-1994). To ojciec me-
dycyny ortomolekularnej, 
koncentrującej się na niedo-
borach witamin, minerałów 
i  składników pokarmowych 
w organizmie.

Różnica rekomendo-
wanych dawek witaminy C 
między zaleceniami medy-
cyny konwencjonalnej i  or-

tomolekularnej jest bardzo 
duża. Już ponad 50 lat te-
mu, jak i  obecnie, naukow-
cy w rodzaju Paulinga pole-
cali ilości od 2 g (2000 mg) 
do 20 g (20 000 mg) dzien-
nie. W poważniejszych cho-
robach podawane są jeszcze 
większe dawki – co najmniej 
1 g na kilogram masy ciała 
lub większe, tj. 1,5 g/kg ma-
sy ciała. We wlewach stosuje 
się terapię witaminą C w for-
mie soli kwasu askorbinowe-
go, czyli askorbinianu sodu 
i tak podajemy ją w Centrum 
Medycznym Doktor Siwik. 

Wypowiedzi pacjentów 
doktora Siwika można obej-
rzeć na kanale filmowym 
YouTube: Doktor Siwik.

W  olsztyńskiej przy-
chodni doktor konsultuje we 
wtorki w godzinach 10-14.

Lek. med. Dariusz Siwik

NZOZ OL – MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn 
tel. 604 450 000, wtorki godz. 10-14

www.chelatacja.com
www.doktorsiwik-olsztyn.pl

FB: Doktor Siwik - chelatacja, 
ozon, wit. C i inne Terapie. 

Ratuj zdrowie, zyskaj dłuższe aktywne życie

Leczenie miażdżycy, boreliozy, 
profilaktyka antynowotworowa 

Prawdopodobieństwo, że przeciętny Polak umrze z powodu miażdżycy jest nieporównywalnie wyższe od tego, że umrze z powodu koronawirusa COVID-19. 
Warto przyglądać się sprawie na tle pełnych statystyk umieralności Polaków.
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Bardzo lubię ludzi wzruszać
Krystyna Świątecka – piosenkarka liryczna, reprezentująca nurt poezji śpiewanej. Z urodzenia Warmiaczka, od najmłodszych lat mieszkająca w Olsztynie. 
Karierę artystyczną rozpoczęła w kultowym, studenckim zespole Niebo, gdzie śpiewała i grała na flecie poprzecznym. Po rozpadzie grupy założyła wła-
sny zespół, z którym zdobyła wiele znaczących nagród, m.in. Grand Prix podczas Spotkań Zamkowych Śpiewajmy Poezję w 1983 roku. Dwa lata później, 
wraz z grupą przyjaciół, założyła zespół Czerwony Tulipan, w którym śpiewa do dzisiaj. 

Jesteś rodowitą War-
miaczką, czy to do czegoś 
zobowiązuje?

Nie wiem, czy do cze-
goś zobowiązuje, ale czu-
ję nieprawdopodobną więź 
z  tym miejscem. Najbar-
dziej ją poczułam, gdy za-
mieszkałam ponad 20 lat 
temu w  Gronitach, wiosce 
blisko Sząbruka, pod Olsz-
tynem. Moja mama uro-

dziła się w  Naterkach a  ja 
w Sząbruku. To jest mój ca-
ły warmiński rodowód. 

Zespół Niebo to by-
ły Twoje pierwsze kroki 
artystyczne?

Pierwsze kroki arty-
styczne stawiałam w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Olszty-
nie, w piątej klasie. Nasz na-
uczyciel fizyki i chemii, pan 

Mirosław Dąbrowski, zało-
żył zespół: gitara, gitara ba-
sowa, perkusja i śpiewające 
dziewczyny. Szukał dziew-
czyn do śpiewania i  zrobił 
przesłuchania w  mojej kla-
sie. Wybrał między innymi 
i mnie. Tak to się zaczęło.

Czy grupa Niebo Cie-
bie znalazła, czy to Ty zna-
lazłaś grupę Niebo?

Stefan Brzozowski mnie 
znalazł (śmiech). Przyszedł 
kiedyś na próbę zespołu, 
o  którym wcześniej wspo-
minałam. Śpiewałam tam 
piosenkę „Te bomby lecą 
na nasz dom”. Zrobiła na 
nim wrażenie. Opowiadał 
mi o  tym Stefan, bo ja te-
go nie pamiętam. Potem, 
kiedy zaczęłam studia na 
wychowaniu muzycznym 
WSP w  Olsztynie, zaprosił 
mnie do współpracy. 

Po rozpadzie Nieba 
zdecydowałaś się na ka-
rierę solową, czyli czułaś 
w sobie ten potencjał?

Ja to czułam już od 
dziecka. Nigdy nie marzy-
łam i  nie myślałam, że bę-
dę to robić zawodowo. Nie 
biegałam po domu z  dez-
odorantem (jako mikrofon) 
i nie udawałam piosenkarki 

(śmiech), ale zawsze kocha-
łam muzykę i muzyka robi-
ła na mnie ogromne wra-
żenie. Nic tak na mnie nie 
działało jak muzyka. Tak 
jest do dzisiaj. 

Czerwony Tulipan to 
zdarzenie trzech wokal-
nych osobowości. Czy to 
tylko przypadek?

Chyba nie. Ewa i  Ste-
fan przez 3 lata byli w Kacz-
kach i  pewne rzeczy sobie 
artystycznie przegadali. 
Stefan chciał, aby była pew-
na różnorodność, trochę 
śmiechu, trochę wzruszeń. 
To co się wydarzyło, było 
przemyślane. 

Skąd pomysł na kolej-
ny solowy projekt, reci-
tal „Nie przechodź obok 
mnie”?

Przez wiele lat grania 
z Tulipanem, czułam pewien 
niedosyt, że śpiewam za ma-
ło swoich piosenek. Chcia-
łam zrobić coś takiego, gdzie 
mogłabym się wyżyć arty-
stycznie. Poznałam Marcina 
Stanczewskiego, który speł-
niał się w zupełnie innej, bo 
rockowej muzyce. Postano-
wiliśmy połączyć te nasze 
wrażliwości. Ja go uczuliłam 
bardziej na słowo, on mnie 

na swoją muzykę. Powsta-
ła nowa jakość. Miałam taką 
wewnętrzną potrzebę, takiej 
szerszej wypowiedzi.

Chyba lepiej czujesz 
się w  kameralnych salach 
niż na dużych plenero-
wych koncertach?

Zdecydowanie tak. Ja 
nie mam takiej osobowości 
„hej, do przodu”. Bardziej 
lubię ludzi wzruszać. 

Próbowałaś kiedyś 
zmierzyć się z bardziej po-
powym repertuarem, czy 
zburzyłoby to Twoje sce-
niczne emploi? 

Nigdy nie miałam takich 
oporów. W moim solowym 
projekcie „Nie przechodź 
obok mnie”, śpiewam na 
przykład piosenkę „Na dru-
gim brzegu tęczy” zespołu 
Breakout. To nie jest lirycz-
na piosenka, ale mi bardzo 
pasuje. Jest we mnie coś ta-
kiego, że bardziej czuję, niż 
wiem. Robię to intuicyjnie.   

Szukając interpreta-
cji poszczególnych piose-
nek bardziej skupiasz się 
na tekście czy warstwie 
muzycznej?

Dla mnie słowa są za-
wsze zestrojone z  dźwię-

kami. Gdybym miała ci po-
wiedzieć np. drugą zwrotkę 
jakiejś swojej piosenki, to 
byłoby mi bardzo trudno. 
Tak wyrwane z  kontek-
stu. To musi jedno wynikać 
z drugiego. Taki ciąg myślo-
wy, poparty odpowiednimi 
dźwiękami. 

Co takiego musi być 
w piosence, abyś włączyła 
ją do swojego repertuaru?

Właśnie to coś. To coś, 
co chciałabym powiedzieć 
ludziom, publiczności. Tak 
to czuję. 

Poezja śpiewana jest 
chyba taka trochę niszowa?

Generalnie boję się tłu-
mów, większa liczba ludzi 
mnie onieśmiela. Do tłumu 
trudniej jest dotrzeć. Cho-
ciaż widziałam kiedyś kon-
cert Jaromira Nohawicy 
w Pradze, gdzie było 5 tysię-
cy osób, a on jeden z gitarą. 
Zaczarował wszystkich, ale 
to jest wielka osobowość, 
bard, zupełnie coś innego. 
Ja nie mam w sobie talentu 
menedżerskiego, nie umia-
łabym zorganizować sobie 
sama koncertu.  

Czy Krystyna Świątec-
ka prywatnie też jest taka 
liryczna?

Różnie. Potrafię się 
śmiać i płakać (śmiech). Kie-
dyś jedna z  koleżanek po-
wiedziała mi, że nikt tak 
dobrze nie opowiada dowci-
pów jak ja. Wynika to z tego, 
że mam kontakt z kolegami 
satyrykami i  kabareciarza-
mi. Oni opowiadają w  mo-
im towarzystwie przeróżne, 
cudowna żarty. Ja je zapa-
miętuję i potem opowiadam 
w  swoim gronie. Jestem li-
ryczna na scenie, w  życiu 
prywatnym lubię się śmiać.

Czy Czerwony Tulipan 
to Twoja ostatnia arty-
styczna kotwica, czy jesz-
cze czymś artystycznie 
zaskoczysz?

Jeszcze czymś zasko-
czę. Mam taki plan i ta-
ką nadzieję (śmiech).  

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Zb. Brzozowski
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Olsztyn wraca do życia
Coraz mniej obostrzeń związanych z koronawirusem, coraz więcej otwartych miejsc. Życie w Olsztynie zaczyna wracać do normalności, choć wciąż trzeba 
uważać.

Koronawirus uderzył 
praktycznie w  każdą dzie-
dzinę codziennego życia 
mieszkańców Olsztyna. Ich 
zdecydowana większość 
z  powodu sytuacji sanitar-
nej przebywa w  domach. 
Jednak nie tylko z tego po-
wodu. Koronawirus naj-
bardziej dał o sobie znać na 
rynku pracy.

Skalę zwolnień po-
kazują najnowsze dane 
z Miejskiego Urzędu Pracy 
w Olsztynie. Wynika z nich, 
że 30 kwietnia liczba bezro-
botnych w  stolicy regionu 
wyniosła 2983 osoby. 

– To wzrost o 324 osoby 
w  stosunku do stanu na 31 
marca – czytamy w  rapor-
cie, który dyrekcja MUP 
przesłała do ratusza. – Sto-
pa bezrobocia w  Olszty-
nie wynosi obecnie około 
3 proc.

Osób, które straciły pra-
cę może być jednak kilka-
krotnie więcej. Świadczy 
o tym coraz większa liczba 
wniosków o rejestrację jako 
osoby bezrobotne. W ciągu 
minionego miesiąca złożo-
no ich 610, natomiast tylko 
w pierwszym tygodniu ma-
ja już około 200.

Puby już otwar-
te, miasto poma-
ga przedsiębiorcom

Mimo tego życie w Olsz-
tynie wraca powoli do nor-
malności. Wszystko za spra-
wą znoszenia kolejnych 
obostrzeń, tak jak w  przy-
padku odmrażania gastrono-
mii. Obecnie puby i  restau-
racje mogą już przyjmować 
klientów, ale oczywiście pod 
warunkiem zachowania ry-
gorów sanitarnych. To m.in. 
limity osób w lokalu, dezyn-
fekcja, dwa metry odstępu 
między stolikami, a  jeśli jest 
mniejszy, trzeba zamontować 
wysokie przegrody, przy sto-

liku razem mogą usiąść tylko 
rodziny lub osoby mieszkają-
ce pod jednym dachem. 

– Przygotowaliśmy sto-
liki o różnej wielkości, przy 
których może siedzieć od 
dwóch do sześciu osób, tak 
że łącznie w naszym ogród-
ku będzie miejsce dla oko-
ło 50 osób. Nie pozosta-
je nic innego, jak czekać na 
gości – mówi Krystian Szy-
dlik, współprowadzący jed-
ną z  restauracji na Starym 
Mieście.

Otwarte zostały tak-
że zakłady fryzjerskie, któ-
re olsztynianie zaczęli 
szturmować. 

– Mój termin to począ-
tek czerwca – mówi jedna 
z mieszkanek Olsztyna.

Ze swojej strony lo-
kalnym przedsiębiorcom, 
w tym restauratorom z po-
mocą przychodzi miasto. 

– Obniżamy stawki za 
urządzanie ogródków ga-
stronomicznych. Obecnie 
wynoszą one 16 zł za 1 m 
kw. Po obniżce przedsię-
biorcy będą płacić 8 zł – za-
powiada prezydent Piotr 
Grzymowicz i  dodaje, że 
to nie jedyna forma pomo-
cy. – Skorzystają też najem-
cy miejskich lokali użyt-
kowych. Za okres postoju 

będziemy naliczać symbo-
liczną złotówkę za czynsz.

Przy okazji Olsztyn wyco-
fał się z droższego parkowa-
nia w  strefie dla kierowców 
spoza miasta. Zróżnicowane 
stawki ratusz chciał wprowa-
dzić od 1 lipca. 

– Chociaż w  chwi-
li uchwalania uchwała by-
ła zasadna, to jednak dzi-
siaj, w świetle dotykających 
samorządy problemów, 
jest nadmiernie restryk-
cyjna i  zaprzecza idei so-
lidaryzmu społecznego – 
tłumaczy prezydent Piotr 
Grzymowicz.

Dzieci w przed-
szkolach, więcej 
miejsc w komuni-
kacji publicznej

Olsztyn na fali odmraża-
nia otworzył też przedszko-
la. Jak na razie na 3,5 tys. 
przygotowanych miejsc, 
z  takiej okazji skorzystało 
około 350 dzieci. Zwiększo-
no też limity liczby pasaże-
rów w komunikacji publicz-
nej. Od 25 marca do 18 maja 
tramwajami i  autobusami 
komunikacji miejskiej nie 
mogło podróżować więcej 
osób, niż wynosi połowa 
miejsc siedzących. 

– W  związku z  nowy-
mi wytycznymi władz pań-
stwowych, od 18 maja 2020 
r. liczba pasażerów mogą-
cych jednocześnie podró-
żować pojazdami komuni-
kacji miejskiej, uzależniona 
będzie od ogólnej liczby 
miejsc siedzących i  stoją-
cych dla danego typu po-
jazdu. Dokładniej limit ten 
będzie wynosił 30 proc. su-
my wszystkich miejsc sie-
dzących i stojących – infor-
muje Michał Koronowski, 
rzecznik Miejskiego Zarzą-

du Dróg Zieleni i Transpor-
tu w Olsztynie.

W praktyce oznacza to, 
że w przypadku autobusów 
liczba ta wahać się będzie 
od 14 (dla najmniejszych 
pojazdów 10-metrowych) 
do maksymalnie 50 osób 
(w  przypadku niektó-
rych autobusów przegubo-
wych). 30-procentowy li-
mit obowiązywać będzie 
także w tramwajach. W tym 
przypadku liczba pasaże-
rów wzrosła do około 60 
osób.

Olsztynianie mają też 
do dyspozycji coraz więcej 
obiektów administrowa-
nych przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Boiska do siat-
kówki plażowej, skatepar-
ki, boiska wielofunkcyjne 
– na te obiekty olsztynianie 
wrócili tuż po długim, ma-
jowym weekendzie. Doszły 
kolejne. 

– Z  aren na świeżym 
powietrzu może korzystać 
większa liczba osób, przy-
kładowo na terenie boisk 
wielofunkcyjnych i  w  ska-
teparkach może przeby-
wać jednocześnie ich 14 
plus dwóch trenerów – wy-
licza Zbigniew Szymula 
z  Ośrodka Sportu i  Rekre-
acji w Olsztynie. – Oddaje-
my też do państwa dyspozy-
cji kolejne obiekty i usługi, 
takie jak korty do squasha, 
hale sportowe i  wypoży-
czalnię sprzętu sportowego 
w CRS Ukiel.

Krzysztof Szymański

Od 30 maja w przestrzeni otwartej nie będzie trzeba nosić 
maseczek, jeżeli zachowany zostanie dystans społeczny. 

W dodatku zniesione zostaną limity w barach, restauracjach czy 
kawiarniach.

Od 6 czerwca rząd dopuścił możliwość organizacji wesel 
i uroczystości rodzinnych do 150 osób. Od tego dnia kina, teatry, 
siłownie, baseny, kluby fitness, parki rozrywki czy place zabaw 

będą otwarte.
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