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Barczewo rozbrzmi 
muzyką Feliksa 
Nowowiejskiego

W  dniach 6-8 czerw-
ca odbędzie się XVIII Mię-
dzynarodowy Festiwal Mu-
zyki Chóralnej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barcze-
wie. 

To muzyczne święto 
jest jednym z  największych 
wydarzeń kulturalnych na 
Warmii i  Mazurach. Wyda-
rzenie to konkurs chórów 
z  Polski i  zagranicy, warsz-
taty wokalne i  dyrygenc-
kie, konferencja naukowa, 
otwarte koncerty w  wielu 
miejscach naszego regionu. 
Co roku w  wydarzeniu bie-
rze udział ponad 400 chórzy-
stów. Celem festiwalu jest 
upamiętnienie Feliksa No-
wowiejskiego, wybitnego 
kompozytora urodzonego 
w  Barczewie, popularyza-
cja jego twórczości i  posta-

ci oraz promowanie muzyki 
chóralnej i  integracja społe-
czeństwa, a  także promocja 
województwa warmińsko-
-mazurskiego. To najwięk-
sza tego typu impreza w re-
gionie, która zarazem łączy 
pokolenia i mieszkańców ca-
łej Polski. Udział w festiwalu 
biorą zarówno dzieci, mło-
dzież, studenci, jak i  osoby 
starsze. Co roku honorowy-
mi gośćmi festiwalu jest ro-
dzina Feliksa Nowowiejskie-
go. Festiwal jest realizowany 
przez Stowarzyszenie Inicja-
tyw Obywatelskich w  Bar-
czewie przy wsparciu 
finansowym samorządu wo-
jewództwa warmińsko-ma-
zurskiego, powiatu olsztyń-
skiego i gminy Barczewo.

Program festiwalu: 
Czwartek 6.06.2019 r. 

17:45 – Rozpoczęcie festi-
walu – plac przed pomni-
kiem Feliksa Nowowiejskie-
go przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Barczewie, 

– przemarsz chórów 
ulicami Barczewa (wspól-
ne zaśpiewanie „Ro-
ty” i  „Hymnu Warmii”),  
19 – Koncert inauguracyjny 
festiwalu w Amfiteatrze przy 
ul. Niepodległości lub ko-
ściele św. Anny w Barczewie, 
– Koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej działającej 
przy Zespole Szkół im. Bo-
haterów Września 1939 ro-
ku w Iławie,

– prezentacja chórów 
biorących udział w festiwalu. 
Piątek 7.06.2019 r. 
9-15– XVIII Międzynarodo-
wa Konferencja Naukowa 
„Kultura muzyczna Warmii 
i Mazur” – tegoroczne hasło 
przewodnie: „Polska pieśń 
romantyczna od Moniuszki 
do Nowowiejskiego”. Kon-

ferencja odbędzie się w  Sa-
lonie Muzycznym im. Feliksa 
Nowowiejskiego w  Barcze-
wie, ul. Mickiewicza 13. 
9-17 – Przesłuchania kon-
kursowe w  Skarbcu Kultu-
ry Europejskiej w  Barcze-
wie, ul. Grunwaldzka 15. 
Koncerty towarzyszą-
ce odbędą się w  wie-
lu miejscowościach po-
wiatu olsztyńskiego. 
Sobota 8.06.2019 r. 
9 – Przesłuchania chórów 
seniora w  Skarbcu Kultu-
ry Europejskiej w  Barcze-
wie, ul. Grunwaldzka 15. 
Tego dnia odbędą się rów-
nież koncerty towarzy-
szące, warsztaty dla chó-
rzystów i  dyrygentów, 
ogłoszenie wyników kon-
kursu festiwalowego. 
Na zakończenie festiwalu 
będzie miał miejsce koncert 
galowy w kościele św. Anny. 
Na wszystkie wydarzenia 
wstęp jest bezpłatny.

Nowy kierunek 
na uniwersytecie

Na UWM ruszy nowy 
kierunek – chemia. Stanie 
się to za sprawą wsparcia 
samorządu województwa.

Prof. Józef Górecki, rek-
tor UWM i  marszałek wo-
jewództwa podpisali poro-
zumienie dotyczące tego 
przedsięwzięcia. Dotyczy 
dofinansowania nowocze-
snej infrastruktury dydak-
tycznej dla kierunku che-
mia. Całe przedsięwzięcie 
ma kosztować 13,5 mln 
zł. Samorząd wojewódz-
twa przyznał na nie ponad 
11,1 mln zł z  Regionalne-
go Programu Operacyjne-

go Warmia i  Mazury. Che-
mia zostanie uruchomiona 
na Wydziale Kształtowa-
nia Środowiska i Rolnictwa. 
Stanie się to od przyszłego 
roku.

– UWM ma wieloletnie 
tradycje, sięgające lat 50. XX 
wieku, w zakresie nauczania 
chemii. Obecnie na Wydzia-
le Kształtowania Środowi-
ska i Rolnictwa chemię pro-
wadzą 3 katedry: Chemii, 
Chemii Środowiska i  Che-
mii Rolnej – mówi rektor 
prof. Górecki.

Dodaje, że pracownicy 
WKSiR prowadzą także za-

jęcia na innych wydziałach 
na kierunkach ochrona śro-
dowiska, technologia żyw-
ności i  żywienia człowieka, 
inżynieria chemiczna i  pro-
cesowa, leśnictwo. 

– Niektóre laboratoria 
przechodziły modernizację, 
ale nasza infrastruktura dy-
daktyczna w  obecnej chwi-
li nie zapewnia już wysokiej 
jakości kształcenia. Chcemy 
to zmienić, tym bardziej, że 
mamy dobrze przygotowaną 
kadrę – mówi prof. Ryszard 
Górecki.

Chemia zostanie uloko-
wana przy pl. Łódzkim 4, 
w budynku, w którym obec-
nie mieści się Katedra Che-

mii i  Chemii Środowiska. 
Przejdzie on jednak grun-
towny remont i  moderniza-
cję. Ciągi komunikacyjnych 
zostaną dostosowane do po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych (winda), wyposażone 
pracownie otrzymają nowe 
meble laboratoryjne.

Szacowana wartość ro-
bót budowlanych wynosi 3 
mln zł. 

Rezultatem projektu bę-
dzie uruchomienie nowego 
kierunku kształcenia chemia 
o dwóch nowych specjalno-
ściach: analityka i  diagno-
styka chemiczna oraz che-
mia stosowana.

Tesco przy 
ul. Pstrowskiego 
zostanie zamknięte

Hipermarket w  Olszty-
nie, wraz z  trzema innymi 
sklepami, dołącza do 32 pla-
cówek Tesco, które w  tym 
roku zostaną zamknięte.

Sklepy, które zostaną za-
mknięte zlokalizowane są 
w  Nowym Sączu, Rudzie 
Śląskiej, Starogardzie Gdań-
skim i Olsztynie. 

– Zmiany te są częścią 
naszej pracy, mającej na ce-
lu poprawę wyników dzia-
łalności w  Polsce do po-
ziomów osiąganych przez 
Tesco w innych krajach Eu-
ropy Środkowej. Naszym 
priorytetem jest teraz za-
oferowanie odpowiednie-
go wsparcia dla pracowni-
ków zamykanych placówek 
– skomentował Martin Be-
han, dyrektor zarządzający 
Tesco w Polsce.

Związkowcy zapowie-
dzieli, że będą się starać o re-
kompensaty.

– Nie spodziewaliśmy 
się, że to tak szybko nastą-
pi, ale przeczuwaliśmy za-
mknięcie hipermarketu  
– powiedziała Olsztyn.com.
pl Sabina Polska, przewod-
nicząca Warmińsko-Mazur-
skiej Komisji Oddziałowej 
NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników „Tesco Polska”. 
–  Zarząd Tesco Polska za-
pewnił, że zwalnianym pra-
cownikom przyzna odpra-
wy. Staramy się dodatkowo 
o rekompensaty.

Tesco przy ul. Pstrow-
skiego będzie funkcjonować 
do końca lipca.
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Skończyłeś gimnazjum? 
Zostań dekarzem!
Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie uruchomił nowy kierunek – Dekarz, pracownik młodociany. To świetna propozycja dla tych, którzy szukają pewnej pracy i bar-
dzo dobrych zarobków. Zajęcia prowadzone będą w ramach 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia. Każdy uczeń może liczyć na zapłatę za praktyki, a przyjezdni uzyskają 
dopłatę do bursy.

Kim jest dekarz?
Dekarz to rzemieśl-

nik zajmujący się kryciem 
i  naprawą dachów prze-
znaczonymi do tego ma-
teriałami (między innymi 
dachówkami, blachą, pa-
pą, łupkiem czy strzechą). 
W  zależności od wykorzy-
stywanych materiałów do 
budowy dachu dekarstwo 
można podzielić na specja-
lizacje:

1.  Ciesielstwo  – zwią-
zane jest z  obróbką drew-
na. W  odróżnieniu od sto-
larza, cieśla wykonuje duże 
elementy konstrukcyjne 
budynków. Są to szalunki 
i  stemplowania, konstruk-
cje wieńcowe, więźby da-
chowe, okna i  drzwi, a  na-
wet tarasy.

2.  Dekarstwo  – specjali-
zacja 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. Dekarz 
wykonuje także poszycie pod 
pokrycie dachowe.

3.  Blacharstwo  – wią-
że się z  obróbką i  kształto-
waniem elementów z  bla-
chy (pokryć dachowych, 
obróbek dekarskich, syste-
mów orynnowania czy też 
okładzin elewacyjnych). 
Konstruowanie poszycia 
z  różnych rodzajów blach 
szlachetnych (między in-
nymi miedzianych, cynko-
wo-tytanowych) to szczyt 
umiejętności dekarskich, 
często z pogranicza metalo-
plastyki.

Jak zostać 
dekarzem?
Krok 1: Rozpocznij edu-

kację w  Szkole Branżowej 
I Stopnia w klasie dekarskiej.

Krok 2: Podejmij prakty-
ki zawodowe i staż w firmie 
dekarskiej.

Krok 3: Zdaj egzamin za-
wodowy teoretyczny oraz 
praktyczny i otrzymaj prawo 
wykonywania zawodu oraz 
tytuł Czeladnika Dekarstwa.

Krok 4: Zdobywaj do-
świadczenie, bierz udział 
w szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe.

Dla kogo 
jest zawód dekarz?
1. Dekarz musi być osobą 

wszechstronną. Nie tylko do-
brym fachowcem i rzemieśl-
nikiem w  swojej branży, ale 

przede wszystkim musi my-
śleć i być odpowiedzialny.

2. Dekarze pracują ja-
ko fachowcy do konkretne-
go zlecenia, czyli wykonują 
wolny zawód.

3. Praca wymaga cią-
głego podnoszenia swoich 
kwalifikacji. Branża budow-
lana wciąż się rozwija: po-
jawiają się nowe materiały 
oraz technologie do ich za-
stosowania. Co ważne, do 
otrzymywania korzystnych 
zleceń nie wystarczy podsta-
wowa wiedza i umiejętności 
zdobyte w szkole.

4. Wykonywanie da-
chu jest nie tylko pracą rze-
mieślniczą. Często balan-
suje na granicy artyzmu. 
5. Dekarze pracują na wy-
sokości – jeśli nie masz lęku 
wysokości, to może być ide-
alna praca dla Ciebie.
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XI Forum Przedsiębiorców Gminy Dywity 

Ludzie wolni i szczęśliwi 
pracują lepiej
Innowacje, nowoczesne technologie i odnawialne źródła energii – to tematy przewodnie XI Gminnego Forum Przedsiębiorców, które odbyło się 29 maja w klimatycz-
nej, niedawno wyremontowanej przestrzeni, na I piętrze budynku dawnej szkoły w Brąswałdzie. W dorocznym spotkaniu wzięło udział około 80 przedsiębiorców, 
właścicieli firm z gminy Dywity, a także samorządowcy, posłowie, przedstawiciele nauki, instytucji otoczenia biznesu i mediów. 

Forum rozpoczęło się 
tradycyjnie od występów 
młodych talentów z  gmi-
ny. W  tym roku uczestni-
ków zaczarowali swoimi 
genialnymi występami: Oli-
wia Smyk pięknie grająca 
na oboju oraz mistrz układa-
nia kostki Rubika, Szymon 
Krukowski z  SP Dywity. 
Podczas Forum wójt Daniel 
Zadworny wręczył też War-
mianki, najwyższe honoro-
we nagrody wyróżniającym 
się firmom w  dziedzinie: 
innowacji, nowoczesnych 
technologii i OZE. Nagrody 
otrzymali Krzysztof i Moni-
ka Krankowscy, właścicie-
le firmy ULTRON Zakład 
Urządzeń Elektronicznych 
z  Dywit, Maciej i  Sylwia 
Ossowscy, właściciele spół-
ki Sun Invest, która specjali-

zuje się w zakresie fotowol-
taiki oraz Bogdan Sikorski 

i  Adam Chyła z  CS BUD 
Dywity za rozwój Gminnej 

Strefy Przedsiębiorczości. 
Specjalną, dużą Warmian-
kę i  tytuł Osobowości Ro-
ku 2018 otrzymał wielolet-
ni wójt gminy Dywity Jacek 
Szydło, który otrzymał dłu-
gie oklaski i wzruszył się na-
grodą, której, jak przyznał, 
zupełnie się nie spodziewał. 

– Jestem wzruszony 
i  bardzo mile zaskoczony 
– powiedział Jacek Szydło, 
wieloletni wójt gminy Dy-
wity. – Nie spodziewałem się 
takiego wyróżnienia. Bardzo 
się cieszę, że jestem tu dziś 
z  przedsiębiorcami naszej 
gminy, mogę wysłuchać ich 
potrzeb i porozmawiać o in-
nowacjach.

W  dalszej części odby-
ły się cztery panele dys-
kusyjne, które moderował 
Igor Hrywna, redaktor na-

czelny „Gazety Olsztyń-
skiej”. W  pierwszym z  nich 
panelistami byli wójt Da-
niel Zadworny i przewodni-
cząca Rady Gminy Dywity 
Agnieszka Sakowska-Hryw-
niak, którzy opowiedzieli 
o  stanie gminy, jej bieżącej 
sytuacji, wizji rozwoju i naj-
ważniejszych inwestycjach. 

– Cieszę się, że tak wie-
lu przedsiębiorców przy-
jęło zaproszenie na forum 
– powiedział wójt Daniel 
Zadworny. – Ważne jest, że-
by się spotykać i wysłuchać 
wzajemnych oczekiwań. 

Niezwykle ciekawym 
punktem było wystąpie-
nie gościa specjalnego, czy-
li prof. Andrzeja Blikle, in-
formatyka, profesora nauk 
matematycznych i  mistrza 
cukierniczego, który przez 
ponad 20 lat zarządzał słynną 
Cukiernią Bliklego w  War-
szawie. Andrzej Blikle opo-
wiadał o  zasadach działania 
turkusowej firmy, czyli ta-

kiej gdzie nie ma hierarchii, 
a  wszystko odbywa się na 
zasadach poszanowania pra-
cowników, wzajemnym za-
ufaniu i odpowiedzialności.

– To jest prawda zna-
na od kilku tysięcy lat, 
że ludzie wolni i  szczęśli-
wi pracują lepiej – przy-
znał prof. Andrzej Blikle. 
– Gdy ludzie są uskrzydle-
ni, to góry przeniosą. Nie 
potrzebują nadzorców czy 
kierowników, znają się na 
tym, co robią i  biorą za to  
odpowiedzialność.  

W  dalszej części forum 
wystąpili przedstawiciele 
Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii UWM, 
Olsztyńskiego Parku Na-
ukowo-Technologicznego, 
o  swoich sukcesach opo-
wiedziały nagrodzone firmy 
ULTRON i Sun Invest, a na 
koniec ofertę dla małych 
i  średnich firm przedstawił 
Bank Pekao SA.

Wielkie zainteresowanie uczestników forum wzbudziło 
wystąpienie prof. Andrzeja Blikle, który opowiadał o zasadach 
działania turkusowej firmy

Wzruszenia z otrzymania dużej Warmianki i tytułu Osobowość Roku 2018 nie krył Jacek Szydło, 
wieloletni wójt gminy Dywity
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„Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 

i Mazury na lata 2014-2020

Miasto zagospodarowało tereny 
przy dawnej zajezdni trolejbusowej
Zrewitalizowana, dawna zajezdnia trolejbusowa oraz teren wokół niej sprawia, że odzyskaliśmy kolejny obszar naszego miasta. Wraz z dawnym tartakiem Raphaelsohnów 
stanowi reprezentacyjną przestrzeń, z której mogą korzystać mieszkańcy oraz goście Olsztyna – powiedział Piotr Grzymowicz, prezydent stolicy Warmii i Mazur.

Inwestycja była jedną 
z  części projektu zagospo-
darowania terenu pomiędzy 
ul. Knosały, Niepodległości 
a  rzeką Łyną w  Olsztynie, 
tzw. „zakolem Łyny”. Ten 
obszar jeszcze do niedaw-
na straszył zaniedbaniem. 
Był zapuszczony, przez co 
niewielu mieszkańców tam 
przychodziło. 

W  końcu miasto posta-
nowiło coś z  tym zrobić. 
Najpierw stworzono park 
Centralny, następnie odno-
wiono tartak Raphaelsoh-
nów, gdzie obecnie mieści 
się Muzeum Nowoczesno-
ści, teraz blask odzyskała 
dawna zajezdnia trolejbuso-
wa, która ma pełnić rolę sa-
lonu wystawowego. Obie 
budowle utworzą wspólną 
placówkę muzealną.

– To jednocześnie ozna-
cza powiększenie przestrze-
ni parku Centralnego oraz zy-
skanie kolejnego obiektu, 
który możemy zagospodaro-
wać na potrzeby choćby arty-
stycznych wydarzeń – dodał 
prezydent Piotr Grzymowicz. 
– Jeszcze niedawno zaniedba-

ny obszar w  centrum Olszty-
na zmienił się nie do poznania 
i  dostał nowe życie. Niezwy-
kle cieszy mnie, że w  Śród-
mieściu, w  pobliżu Starego 
Miasta mamy tak atrakcyjną 
przestrzeń, na jaką to miejsce  
zasługiwało.

Zgodnie z Miejskim Pla-
nem Rewitalizacji Olsztyna 
2020 i miejscowym planem 
zagospodarowania prze-
strzennego zaplanowano 
budowę ulic wraz z uzbro-

jeniem terenu (sieciami: 
wodociągową, kanaliza-
cji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, przebudową 
sieci cieplnej i telekomuni-
kacyjnej).

Oprócz tego przy bu-
dynku zajezdni powstał par-
king z miejscami postojowy-
mi, natomiast przy Muzeum 
Nowoczesności stworzono 
plac zaprojektowany w  po-
dobnym tonie, jak sąsiadują-
cy park Centralny.

Głównym założe-
niem placu jest utrzy-
manie drożności prze-
widywanych ciągów 
komunikacyjnych przy 
jednoczesnym zachowa-
niu prostej i  atrakcyjnej 
przestrzeni. W  jego ser-
cu znajduje się fontanna 
typu dry-plaza. Trzy rzę-
dy dysz z podświetleniem 
wyrzucają strumienie wo-
dy o  różnej wysokości 
i konfiguracji. 

Przestrzeń znajdują-
ca się w  centrum placu jest 
zaprojektowana w  ten spo-
sób, aby w przyszłości moż-
na było organizować tutaj 
różne plenerowe wydarze-
nia rekreacyjne i kulturalne. 
Zamontowano tu również 
elementy małej architektu-
ry – latarnie, ławki, krzesła, 
podesty drewniane, śmiet-
niki, kraty na drzewa, pode-
sty czy stojaki na rowery. Po-
za tym zainstalowano nowe 
oświetlenie oraz nasadzono 
zieleń.

– Nowe ławki, zieleń, 
fontanna sprawiają, że ta 
przestrzeń staje się doskona-
łym miejscem do wypoczyn-
ku. Jednocześnie może słu-
żyć aktywności kulturalnej 
i  rozrywkowej, jako kolejny 
plac miejski – zauważył pre-
zydent Olsztyna i  dodał, że 
warto także zajrzeć do pobli-
skiego Muzeum Nowocze-
sności, gdzie można poznać 
historię miasta i  przeobra-
żeń, jakie przeszło od czasów 
rewolucji przemysłowej.

Projekt pod nazwą „Pod-
niesienie estetyki i atrakcyj-

ności terenu stanowiącego 
otoczenie Muzeum Nowo-
czesności przy ul. Knosały 
w Olsztynie” wypełnia istnie-
jącą lukę w  infrastrukturze 
publicznej na tym obszarze, 
a dzięki bezpośredniemu są-
siedztwu z  osiedlami Śród-
mieście i Stare Miasto stano-
wi uzupełnienie ich terenów 
zielonych, jak park Central-
ny czy park Podzamcze.

– Dzięki takim inwe-
stycjom bez wątpienia po-
prawiamy estetykę naszego 
miasta, mieszkańcy mogą 
śmiało wyjść ze swoich do-
mów, spędzać więcej czasu 
ze sobą na świeżym powie-
trzu – przyznał Piotr Grzy-
mowicz. – Takie miejsca 
doceniają też przyjezdni, 
którzy spacerując ulicami 
naszego miasta, zwiedzając 
je, mają okazję odetchnąć, 
odpocząć przed dalszą  
drogą.

Wartość inwestycji to 
ponad 6 mln zł. Dofinanso-
wanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go wyniosło 4 mln zł, czyli 85 
proc.

W pobliżu do odwiedzin zachęca Muzeum Nowoczesności

Nowa, atrakcyjna przestrzeń otwiera nowy obszar Parku Centralnego
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Życzę zdrowia
Kiedyś, gdy byłem młody, a byłem, proszę mi uwierzyć, miałem przyjemność ko-
rzystać z pomocy lekarza specjalisty. Zaszedłem do gabinetu, powiedziałem: dzień 
dobry! Pan doktor nie podnosząc głowy znad papierów odparł: proszę siadać. 
Nazwisko, imię, wiek, waga itp. Potem zapytał, co mnie boli. Cały czas głowa była 
spuszczona, a oczy utkwione w karcie informacyjnej. Potem powiedział: tak! 
Spojrzał na mnie i dodał: może być to, to albo to. Skasował 50 złotych i koniec 
wizyty. Dopiero na wyraźną moją prośbę łaskawie wystawił mi receptę na jakiś 
anty bólowy specyfik. 

Minęło wiele lat i nic się 
praktycznie chyba nie zmie-
niło. Ostatnio ja i kilku mo-
ich znajomych mieliśmy 
względną przyjemność ko-
rzystać prywatnie z  usług 
lekarzy specjalistów. Suk-
cesem jest to, że nie trze-
ba czekać w długiej kolejce. 
W gabinecie, niestety, nic się 
nie zmieniło. Lekarz, biurko 
i kozetka do badań przykry-
ta papierem. Młodsi specja-
liści wzrok utkwiony mają 
w  ekranie komputera, star-
si – jak dawniej – piszą coś 
na kartce papieru. Pyta-
ją, co dolega i  stawiają dia-
gnozę. Czasami każą się 
położyć. Brzuch sprawdzą 
stetoskopem i  koniec ba-
dań. Wysyłają, to znaczy, 
dają skierowanie na płatne, 
specjalistyczne badanie, in-
kasują 150 złotych i każą się 
zgłosić z  wynikami. Koniec 
wizyty. XXI wiek. 

Dlaczego lekarze, któ-
rzy prowadzą prywatne ga-
binety, nie posiadają odpo-
wiedniego specjalistycznego 
sprzętu do zdiagnozowa-
nia przypadłości? To skan-
dal, żeby za banalną rozmo-
wę płacić olbrzymią sumę. 
Ja kiedyś byłem u weteryna-
rza w prywatnym gabinecie. 
Mój pies został przebada-

ny na różnych specjalistycz-
nych urządzeniach, pobrana 
i  zbadana została krew itp. 
Na końcu postawiono dia-
gnozę i aplikowano le-
ki i dopiero wystawio-
ny został rachunek. 

Dlaczego ludzi 
w  prywatnych gabi-
netach za duże pie-
niądze odpowiednio 
specjalistycznie nie 
można przebadać? 
Taką diagnozę na gę-
bę ja jako laik z niedu-
żą medyczną wiedzą 
też mogę postawić. 
Przecież każdy mo-
że skierować do in-
nego specjalisty. Bo 
jak pacjent powie, że 
go boli brzuch, to pa-
trząc głęboko w oczy, 
można bez obaw skie-
rować go do leka-
rza gastrologa, a  ten 
skieruje go na bada-
nia specjalistyczne, 
a  stamtąd z  diagnozą 
można udać się do le-
karza rodzinnego al-
bo do mnie. Ja też, patrząc 
na wyniki, mogę powie-
dzieć: jest pan chory, pro-
szę się udać do specjalisty. 
A kasiorkę zainkasuję. I tak 
wygląda nasza płatna służba 
zdrowia. 

Andrzeju, jak będzie 
ci coś dolegało, najpierw 
przyjdź do mnie, a  ja ci po-
wiem, gdzie masz się udać 

po poradę. Koszt wizyty 
to 150 zł, tak jak u  specjali-
stów w jednej z olsztyńskich 
prywatnych przychodni. 
U  mnie lepiej, bo możemy 
porozmawiać telefonicznie, 
a pieniądze przelejesz mi na 
konto. U lekarzy często pie-
niążki trafiają do szuflady 
z  pominięciem kasy fiskal-
nej, a  biedny pacjent mu-
si dalej chodzić po specjali-
stach, aby dowiedzieć się co 
mu jest. Życzę zdrowia. 

Jacek Panas

Prywatnie czy 
na fundusz?
Konia z rzędem temu, kto uzdrowi naszą służbę zdrowia. Wielu próbowało, ale to 
wychodzi tak, jak zawracanie Wisły kijem. Jedno tylko ulega zmianie, kwota zapła-
ty za prywatną wizytę. 

Czasy darmowej opie-
ki medycznej powoli prze-
chodzą do historii. Postęp 
w medycynie musi koszto-

wać. Ale pytaniem otwar-
tym pozostaje, czy ten 
koszt każdy powinien po-
nosić prywatnie, czy pań-
stwo powinno to (w mniej-
szym lub większym 
stopniu) rekompensować. 
W  wielu krajach pewnym 
rozwiązaniem jest system 
specjalnych, medycznych 
ubezpieczeń. U nas też by-
ły (i  chyba dalej są) takie 
próby, ale nie spotkałem 
się z  żadnymi pozytywny-
mi recenzjami. To jest nie-
wątpliwie temat na kolejne 
przedwyborcze kampanie. 

Wracając do Twoich roz-
ważań, trzeba obiektywnie, 
Jacku, przyznać, że wszyst-
ko zależy od konkretnego 

lekarza. Nikt nie każe Ci ko-
rzystać z  usług specjalisty, 
z którego jesteś niezadowo-
lony. Ty płacisz, Ty wybie-
rasz. I to nie zawsze jest tak, 
że trafisz na krótszą kolej-
kę. Na wizytę u tych najlep-
szych czasami trzeba trochę 
poczekać. To też jest jakaś 
wskazówka, jaką renomą 
cieszy się dany specjalista.

Jeżeli jesteś kierowany 
na dalsze badania, to zna-
czy, że nie można od razu 
podjąć jednoznacznej decy-
zji. Trudno wymagać, aby 
każdy lekarz miał w  swo-
im gabinecie różnorod-
ny sprzęt do badań. Gabi-
net lekarski, to przecież nie 
szpital. Czasy znachorów, 
na całe szczęście już minę-
ły (chociaż czasami okazu-
je się, że nie do końca) i sa-
ma rozmowa z  pacjentem, 
do postawienia diagnozy nie 
wystarczy. W większości ga-
binetów np. kardiologicz-
nych jest taki specjalistycz-
ny sprzęt i większość badań 
można przeprowadzić na 
miejscu. W  niektórych ga-
binetach stomatologicznych 
zrobią Ci na miejscu zdję-
cie RTG. Trochę się zmieni-
ło, chociaż jest to na pewno 
kropla w morzu potrzeb. Ale 
to wszystko przecież kosztu-

je, stąd takie ceny za prywat-
ną wizytę.

Pierwszym etapem jest 
z reguły wizyta u lekarza ro-

dzinnego. To właśnie on, 
kiedy jest taka potrzeba, kie-
ruje na dalsze badania. Mo-
że dać skierowanie na cito, 
to znaczy przypadek pilny. 
Pacjenta z  takim skierowa-
niem należy przyjąć przed 
przypadkami stabilnymi na 
liście oczekujących.  Prze-
pis przepisem, ale praktyka 
rządzi się jak zwykle swoimi 
prawami, zwłaszcza kiedy 
takich skierowań na cito do 
jednego specjalisty jest bar-
dzo dużo. Pewnych spraw, 
Jacku, niestety się nie prze-
skoczy i nie zależy to wyłącz-
nie od czyjejś dobrej woli. 

Dopóki nie będzie w na-
szej służbie zdrowia rozwią-
zań systemowych, będzie-
my stali przed dylematem 
wyboru usług medycznych 
prywatnie lub na fundusz. 
Tu przypomina mi się pe-
wien stary dowcip związany 
z  anestezjologiem w  czasie 
operacji, który zapytał pa-
cjenta, czy operacja jest na 
fundusz czy prywatnie. Kie-
dy usłyszał, że na fundusz, 
przystąpił do usypiania pa-
cjenta kołysanką: a, a, a, kot-
ki dwa, szaro-bure obydwa...

Andrzej Zb. Brzozowski
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Obwodnica Olsztyna na 
ukończeniu
Drogowcy uporali się z najgorszym odcinkiem obwodnicy Olsztyna. Tempo prac i ich zakres ma gwarantować, że całą jej długością pojedziemy pod koniec czerwca.

 
Najbardziej skompliko-

wanym odcinkiem obwod-
nicy Olsztyna okazał się jej 
fragment w okolicach Bartą-
ga. To zaledwie 400-metro-
wy odcinek. Jednak przez 
problemy wynikające z  je-
go wykonaniem do tej pory 
nie możemy jeździć całą ob-
wodnicą. Jednak jak zapew-
niają drogowcy, prace są już 
na finiszu. 

Wizja lokalna 
na obwodnicy
By się o  tym przeko-

nać olsztyński oddział Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i  Autostrad zor-
ganizował wizję lokalną dla 
dziennikarzy. 

– Mieliśmy do czynie-
nia z  bardzo skompliko-
wanym i  zmiennym geo-
logicznie gruntem – mówi 
Norbert Krzemiński, koor-
dynator robót drogowych 
z firmy Budimex, wykonaw-
cy odcinka obwodnicy od 
węzła w  Tomaszkowie do 
Jarot. – Grunt ustabilizowa-
liśmy palami wylanymi be-
tonem. Gdyby policzyć ich 
łączną długość, to wyszło-
by 35 kilometrów. O  ska-
li prac świadczy to, że sta-
nowi to około 25 proc. tego, 
co wykonaliśmy na całym 
odcinku obwodnicy – wy-
jaśnia przedstawiciel firmy  
Budimex. 

Krzemiński dodaje, że 
powodem problemów były 
sprawy geologiczne. 

– Natrafiliśmy m.in. na 
torfy, namuły oraz grun-
ty bardzo wrażliwe na drga-
nia. Czym głębiej kopaliśmy, 
tym bardziej stawały się one 
plastyczne i tym samym po-
jawiało się coraz więcej pro-
blemów. Ale uporaliśmy się 
z tym – mówi Krzemiński. 

 

Jezdnia osiadała 
na grząskim 
gruncie 
Obecnie wykonawca 

feralnego odcinka wyko-
nał już wszystkie niezbęd-
ne prace stabilizujące grunt. 

W  czwartek przystąpił do 
kolejnych. 

– Układamy obecnie 
warstwy ścieralne na pra-
wym pasie obwodnicy (z To-
maszkowa w kierunku Jarot 
– red.). W  piątek zacznie-
my to robić na przeciwle-
głym pasie – dodaje Norbert 
Krzemiński. – Pozostaną 
nam jeszcze prace wykoń-
czeniowe, tak jak ustawienie 
barierek, urządzenie ziele-
ni czy odpowiednie oznako-
wanie. 

W sąsiedztwie pechowe-
go odcinka znajduje się cha-
rakterystyczny most z  czer-
wonymi przęsłami. W  tym 
przypadku na początku też 
były problemy niezależne od 
wykonawcy. 

– To były rzeczy, które 
często występują w  trakcie 
takich robót – mówi Piotr 
Pilic, kierownik obiektu MS 
15, czyli charakterystyczne-
go czerwonego mostu po-
między Bartągiem a Rusią. – 
Obecnie wykonujemy prace 
wykończeniowe związane 
z kosmetyką obiektu.

Karol Głębocki, rzecz-
nik olsztyńskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, pod-
kreśla, że tempo i  zakres 
prowadzonych obecnie prac 
powoduje, że budowa ob-
wodnicy zakończy się pod 
koniec czerwca. 

– Wtedy pojedziemy ca-
łym odcinkiem południowej 

obwodnicy Olsztyna z  Na-
glad do Wójtowa – mówi 
Głębocki. – Obecnie pozo-
stało do wykonania jeszcze 
ułożenie masy bitumicznej 
na fragmencie Drogi Krajo-
wej nr 53 w okolicach miej-
scowości Szczęsne.

Pod koniec maja drogo-
wcy otworzyli dla ruchu ko-
lejny element obwodnicy 
Olsztyna – węzeł Pieczewo.

Obwodnica 
odciąży 
zatłoczone miasto
Na razie węzeł będzie 

funkcjonował tylko w  czę-
ści umożliwiającej połącze-
nie obwodnicy z Olsztynem, 
ponieważ trwają jeszcze pra-
ce na budowie nowego prze-
biegu DK53. Zjazd na tę 
drogę w  kierunku Szczytna 
zostanie udostępniony w  II 
połowie czerwca. Szczegó-
łowy zakres zadania obej-
muje budowę:

* ośmiu łącznic węzła 
o łącznej długości 2,5 km, 

* odcinka DK53 o długo-
ści około 2,3 km od miejsca 
styku zadań GDDKiA i mia-
sta Olsztyna do istniejącej 
DK53,

* dwóch  obiektów mo-
stowych, w  tym jednego 
w  ciągu nowego przebiegu 
DK53 i jednego w ciągu dro-
gi powiatowej,

* ronda turbinowego 
na połączeniu istniejącej 

DK53 z nowym przebiegiem 
DK53,

* dróg zbiorczych i  do-
jazdowych zapewniających 
połączenie z  siecią dróg lo-
kalnych o  łącznej długości 
1,3 km.

Obwodnica Olszty-
na w  ciągu S51 połączy 
się na węźle Olsztyn Połu-
dnie z oddanym do ruchu 6 

grudnia ubiegłego roku od-
cinkiem obwodnicy w  cią-
gu DK16 Olsztyn Zachód 
– Olsztyn Południe. W  do-
celowym układzie nowa 
droga poprawi układ drogo-
wy i  warunki transportowe 
Olsztyna i okolic. 

– Umożliwi eliminację 
znaczącej części ciężkiego 
ruchu z  zatłoczonego cen-

trum miasta oraz popraw-
ną obsługę podróży tran-
zytowych dalekich a  także 
bliskich (pomiędzy odda-
lonymi dzielnicami czy są-
siednimi miejscowościami). 
Poprawiony system trans-
portowy miasta i okolic po-
prawi również atrakcyjność 
regionu i  umożliwi szyb-
szy rozwój gospodarczy – 
podkreśla Karol Głębocki 
z GDDKiA w Olsztynie. 

Obwodnica Olsztyna 
w  ciągu drogi ekspresowej 
S51 powstaje dzięki dofinan-
sowaniu z Unii Europejskiej. 
Koszt robót budowlanych 
zgodnie z umową to ponad 1 
mld zł, wartość całego pro-
jektu, z  uwzględnieniem 
kosztów dokumentacji, wy-
kupów, prac archeologicz-
nych, nadzoru i robót to po-
nad 1,15 mld zł. Wysokość 
dofinansowania z  Unii Eu-
ropejskiej wynosi ponad 532 
mln zł. 

Krzysztof Szymański

 Na przejazd odcinkiem obwodnicy między węzłami Olsztyn Południe a Jaroty musimy jeszcze trochę poczekać. Na moście przez Łynę 
trwają prace wykończeniowe
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Naukowcy od kilkudzie-
sięciu lat spierają się o to, ja-
ki wpływ na człowieka ma 
to, co je. Co prawda wszyscy 
są zgodni, że zróżnicowana, 
zblinasowana dieta jest klu-
czowa dla zdrowia i dobre-
go samopoczucia. Spór na-
tomiast dotyczy zagwozdki, 
czy konkretne produkty mo-
gą mieć na nas lepszy wpływ 
niż inne. Czy mogą być bal-
samem na utrapioną du-
szę, nervosolem na skołata-
ne nerwy, rozweselającym 
„prozakiem” bez skutków 
ubocznych? Tak! Wiele by-
śmy dali za takie odkrycie. 
Na razie wiemy tylko tyle, że 
pewne kategorie produktów 
– dzięki swojemu składo-
wi – są dobrą opcją dla smu-
tasów. I choć nie rozwiążą 
naszych problemów, przez 
które jesteśmy strapieni, to 
jednak na chwilę poprawią 
nastrój.

Zielone warzywa 
Sądzi się, że osoby cier-

piące na długotrwałe obniże-
nie nastroju mają niedobory 
kwasu foliowego. Zwiększe-
nie spożycia tego związku  
u pacjentów z depresją przy-
czyniło się do poprawy ich 
nastroju. A jednym ze skład-
ników zielonych warzyw 
jest właśnie kwas foliowy. 
Pełni on niezwykle ważną 
rolę w funkcjonowaniu or-
ganizmu: w podziałach ko-
mórek, w pracy układu 
krwiotwórczego i nerwo-
wego. Zadaniem tej wita-

miny z grupy B jest synteza 
hormonów szczęścia, m.in. 
działającej kojąco i uspoka-
jająco serotoniny, oraz od-
powiedzialnej za aktyw-
ność i dynamikę człowieka  
noradrenaliny. 

Nie unikajmy więc je-
dzenia szpinaku, brukselki, 
szparagów, brokułów, kala-
fiora, grochu, sałaty i zielo-
nej papryki. Zawsze można 
je jakoś smacznie przyrzą-
dzić, doprawić lub zestawić 
z innymi produktami tak, 
by nawet najbardziej kapry-
śny przeciwnik jedzenia wa-
rzyw jakoś je przełknął. Jed-
nak jeśli możemy, to jedzmy 

je w postaci jak najmniej prze-
tworzonej. Dzięki temu straty 
kwasu foliowego będą mini-
malne, a my zyskamy szansę 
na lepszy humor.

Czarne jagody
Podnoszą koncentrację  

i poprawiają pamięć. Jagody 
stymulują funkcje mózgu na-
wet do pięciu godzin po ich 
zjedzeniu! Co więcej, zawie-
rają anthocianosidy, które są 
potencjalnymi przeciwutle-
niaczami. Poprawiają krąże-
nie jak kieliszeczek domowej 
nalewki. Owoc czarnej jago-
dy zawiera sporo korzyst-
nych związków, prowitami-
nę A, dużo witamin B1 i C, 
pożyteczne dla zdrowia garb-
niki oraz kwasy roślinne. Zje-
dzenie dwóch – trzech gar-
ści czarnych jagód jest takim 
strzałem witaminowym dla 
organizmu, że nie sposób nie 
poczuć się lepiej po tej owo-
cowej, lekkiej przekąsce. 

Kakao i gorz-
ka czekolada
Kondycja naszego mó-

zgu ściśle łączy się z daw-
ką witamin i minerałów za-
wartych w diecie. Produkty 
bogate w tzw. flawonoidy 
poprawiają nastrój. Te po-
żyteczne związki są w dużej 
ilości w kakao oraz w gorz-
kiej czekoladzie. Po spoży-

ciu tych smacznych produk-
tów powinniśmy poczuć 
odprężenie. Żelazo zawarte 
w kakao chroni przed niedo-
krwistością i zmęczeniem. 
Węglowodany skondenso-
wane w niewielkim kawałku 
zjedzonej gorzkiej czekolady 
powinny wywołać uczucie 
zadowolenia. 

Odradzamy natomiast 
jedzenie czekolady do ka-
wy. To połączenie sta-
nowi tak zwany „zapal-
nik” dla osób, które mają 
skłonność do kompulsyw-
nego jedzenia. Ta diabel-
ska mieszanka tak napędza 
apetyt, że łatwo popuścić 
wodze łakomstwa. Dla-
tego czekoladę jedzmy 
gorzką i bez dodatków,  
a jeśli mamy ochotę na cze-
koladowy napój, to się-
gnijmy po kakao słodzone  
miodem. 

Winogrona
Zawarte w nich związki 

zwiększają przepływ krwi do 
mózgu, dostarczając mu wię-
cej tlenu i składników odżyw-
czych. Dzięki temu czujemy 
przypływ energii i sił wital-
nych. Mają też sporo cukru, 
który pobudza. Trudno być 
znużonym po zjedzeniu tych 
słodkich owoców. A zawarte 
w nich witaminy C i A oraz  
z grupy B, magnez, potas, 

fosfor, cynk i żelazo uzu-
pełniają nasze niedobo-
ry, jeśli zatem obniżony na-
strój jest wynikiem bardzo 
ubogiej diety, to winogro-
nowa bomba witaminowa 
jest strzałem w dziesiątkę.  
W medycynie niekonwen-
cjonalnej jest nawet specjal-
ny dział leczenia winogro-
nami – ampeloterapia. Samo  
zdrowie.

Z uwagi na kaloryczność 
winogron radzimy raczej jeść 
je  – jak zresztą i inne owoce – 
bardziej na garści i sztuki niż 
na kiście czy kilogramy. Za-
sada jest prosta – duże owoce 
jemy pojedynczo, a małe, jak 
winogrona, na garści. A zatem 
na poprawę humoru sięgnij-
my po garść winogron. Jedz-
my je w pierwszej części dnia, 
to fruktoza nie pójdzie nam  
w boczki. 

Truskawki
Obfitują w witaminę C, 

która potęguje wchłanianie 
żelaza oraz – co ważne dla 
naszego nastroju – wspoma-
ga produkcję endorfin. Są 
znakomitym źródłem pota-
su stymulującego komórki 
nerwowe. Czerwony kolor 
truskawek to wpływ jednego  
z flawonoidów, który dodat-
kowo wpływa na polepsze-
nie nastroju. Te uwielbiane 
przez Polaków owoce za-

wierają też błonnik, który re-
guluje trawienie, oczyszcza 
organizm. 

Z pewnością wielu z nas 
porobiło truskawkowe mu-
sy, które chomikujemy ca-
łymi kilogramami w za-
mrażarkach. Szkoda tylko, 
że większość dodała do te-
go deseru dużo białego cu-
kru. Gwałtowny skok cu-
kru – choć daje chwilową 
przyjemność – finalnie jed-
nak prowadzi do obniżenia 
nastroju. Po dynamicznym 
wzroście cukru następuje 
jego szybki spadek, co po-
ciąga za sobą głód. Pamię-
tajmy zatem, aby ten słod-
ki deser owocowy zjeść po 
pełnowartościowym posił-
ku, na przykład po obiedzie. 
Wtedy jest mniejsze ryzyko, 
że głód wywołany nagłym 
spadkiem cukru zwiedzie 
nas kierunku lodówki.

Pamiętajmy o zasadach
Nie tylko jest ważne co 

jemy, ale również: jak jemy. 
Już na początku lat dziewięć-
dziesiątych udowodniono, 
że osoby, które jedzą śniada-
nia, mają w ciągu dnia więcej 
energii i czują się szczęśliw-
sze od tych, które rezygnują 
z tego posiłku. Idealne śnia-
danie powinno składać się  
z tzw. wielkiej trójki. Składa-
ją się na nią białko, zdrowe 
tłuszcze i dobre węglowoda-
ny. Może to być np. owsian-
ka z owocami lub kanapka  
z razowego chleba z jajkiem 
i warzywami.

Codziennie jedzmy 
przekąski. Tak! Przekąski, 
ale zdrowe. Wywołane gło-
dem skoki poziomu cukru 
we krwi powodują huśtaw-
kę nastrojów. Wyznaczmy 
więc sobie stałą godzinę 
dwóch przekąsek w pierw-
szej części dnia, między 
śniadaniem a obiadem.  Mo-
że to być do dziesięciu orze-
chów, jakiś owoc, szklanka 
maślanki, jogurt naturalny 
z owocami, trzy herbatni-
ki,  kisiel. Wybierajmy zdro-
we słodkości – jesteśmy tym, 
co jemy.

ar

Co jeść na dobry 
humor?
Owoce i warzywa tworzą fantastyczną apteczkę pierwszej pomocy dla osób o obniżonym nastroju. A latem o świeże dary natury jest łatwiej niż kiedykolwiek. Po jakie 
produkty sięgać, by poprawić sobie humor? Czy szklanka kakao i kilka truskawek mogą rozweselić smutnego człowieka?

ZDROWIE
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Zęby typowego Polaka
Statystyczny Kowalski chodzi do dentysty raz na piętnaście miesięcy. To nasza średnia krajowa, która nie mieści się w głowie mieszkańcom północnych i zachodnich 
krajów Unii Europejskiej. Oni leżą na fotelu stomatologa co cztery miesiące zwykle na rutynowym przeglądzie. Jeśli natomiast Polaka zmotywowało coś do wizyty 
w czarciej grocie dentystycznej, to był to ból. Efekt? Niemal połowa rodaków przed czterdziestym rokiem życia nie ma pełnego uzębienia, a co druga osoba przed 
pięćdziesiątką nosi protezy.

Dlaczego unikamy sto-
matologa? Część winy spo-
czywa na systemie. Polacy 
utwierdzili się w  przekona-
niu, że zęby się leczy prywat-
nie. Nie trzeba czekać kilku 
lub kilkunastu tygodni na 
wizytę, a potem tracić czasu 
w kolejce w przychodni. Le-
karz przyjmujący państwo-
wo wydaje się mało zaanga-
żowany, a do tego pracuje na 
bardziej wysłużonym sprzę-
cie niż w nowoczesnym pry-
watnym gabinecie. Takie 
mamy przekonania – czasa-
mi słuszne, czasami przesa-
dzone. Niektórzy też mylnie 
sądzą, że podczas refundo-
wanej wizyty nie otrzyma-
ją znieczulenia i będą wić się 
z  bólu tak jak to pamiętają 
z dzieciństwa. 

Dobry 
dentysta 
poszukiwany
To więc nie dziwota, 

że mając w  głowie taki ob-
raz polskiego dentysty, je-
steśmy rzadszymi gośćmi 
u  stomatologa niż Schmidt 
w Niemczech albo Carlsson 
w  Szwecji.  Oni leczą zęby 
niemal wyłącznie państwo-
wo i jest to usługa na wyso-
kim poziomie. My – wprost 
przeciwnie. Siedem na dzie-
sięć osób w  Polsce chodzi 
do stomatologa prywatnie. 
Rozhuśtaliśmy ten sektor do 
tego stopnia, że co druga wi-
zyta u  jakiegokolwiek leka-
rza w  Polsce to właśnie wi-
zyta u dentysty.

Czy państwa nie stać na 
zrefundowanie rodakom 
śnieżnobiałych uśmiechów 
bez próchnicy? Wydatki na 
leczenie stomatologiczne 
stanowią prawie 2,5 procent 
budżetu Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Na jedne-
go Polaka przypada niespeł-
na 50 złotych, wliczając w to 
m.in. kosztowne aparaty or-
todontyczne. Jak zatem wi-
dać, nie ma kilometrowych 
kolejek chętnych do den-
tysty opłacanego z  naszych 
podatków. Do najbardziej 

wziętych olsztyńskich sto-
matologów czeka się na re-
fundowane leczenie do kil-
ku tygodni. Czy to długo? 
Zależy. Jeśli ząb boli, to bar-
dzo długo, jeśli natomiast 
możemy uzbroić się w cier-
pliwość, to żal nie korzystać. 
Podstawowe leczenie ubyt-
ków na NFZ pozwoli nam 
zaoszczędzić do kilkuset zło-
tych w roku. 

Jak znaleźć dobrego 
dentystę? Warto wziąć pod 
uwagę doświadczenia zna-
jomych i  recenzje z  porta-
li zbierających opinie pa-
cjentów. Dobrze też znać 
swoje prawa. Nie obowią-
zuje nas rejonizacja, więc 
możemy sobie wybrać do-
wolnego zębowego specja-
listę spośród tych, którzy 
zawarli umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowot-
nej. I możemy go zmieniać, 
jeśli nam nie odpowiada 
(dwa razy do roku można 
to zrobić bezpłatnie). Dzie-
ci i  młodzież oraz kobiety 
w  ciąży i  w  okresie połogu 
mają prawo do dodatko-
wych nieodpłatnych świad-
czeń u  dentysty. Czasami 

warto dać szansę państwo-
wej służbie zdrowia. 

Zaraziłeś 
mnie... próchnicą!
Tymczasem przez nie-

chęć do stomatologów przyj-
mujących na NFZ zdarza 
nam się zaniedbać nie tylko 
własne uzębienie, ale rów-
nież naszych dzieci. Okazu-
je się, że rzadko który polski 
trzylatek był u  stomatolo-
ga. Rodzicom się wydaje, że 
skoro ząbki dziecka wyglą-
dają w porządku, to kontro-
la stomatologiczna jest zby-
teczna. Takie myślenie bywa 
zwodnicze. Próchnica z po-
czątku jest niewidoczna – 
rozwija się w  trudno do-
stępnych miejscach i  drąży 
w  głąb zęba. Gdy problemy 
z  uzębieniem zaczynają być 
widoczne, to choroba jest 
już zaawansowana.

Milsze skojarzenia bę-
dzie miało dziecko z  panem 
stomatologiem i  jego rucho-
mym fotelem, jeśli ta znajo-
mość zacznie się inaczej niż 
od wiertła w  mleczakach. 
A  chorego zęba nie można 

zostawić bez żadnej inter-
wencji – trzeba go wyleczyć. 
Zepsuty ząb zagraża zdrowiu 
nawet u osoby dorosłej. Kie-
dy np. wymaga leczenia ka-
nałowego, to staje się otwartą 
raną, przez którą występu-
je ciągły posiew bakterii do 
krwi, co może doprowadzić 
nawet do sepsy.

Chcę mieć 
ładne zęby
Zacznijmy dbać o  zę-

by. Swoje i  najbliższych, bo 
próchnicą można się zarazić 
też przez pocałunek z  part-
nerem albo np. jedzeniem tą 
samą łyżeczką z  dzieckiem. 
Na początek zapiszmy się do 
stomatologa (choćby pań-
stwowo) i sprawdźmy, w ja-
kim stanie są nasze zęby. Na-
stępnie leczmy je ubytek po 
ubytku. 

Pozostaje już tylko co-
dzienne dbanie o higienę ja-
my ustnej. Najlepiej myć zę-
by po każdym posiłku, choć 
jest od tej zasady wyjątek. 
Otóż po wypiciu soków 
owocowych albo coli odcze-
kajmy kilkanaście minut. Za-

warte w tych napojach kwa-
sy powodują erozję szkliwa. 
Aby jej nie pogłębiać, uni-
kajmy szczotkowania zębów 

od razu po spożyciu tych na-
pojów. Zachęcajmy najmłod-
szych do picia soków przez 
słomkę, by płyn miał ograni-
czony kontakt z ząbkami.

Prócz wyleczenia 
wszystkich ubytków i  regu-
larnego mycia zębów istotne 
jest także używanie nici den-
tystycznej. Pomaga pozbyć 
się osadu z przestrzeni mię-
dzy zębami, w której najczę-
ściej dochodzi do rozwoju 
próchnicy. Co najmniej raz 
do roku poprośmy denty-
stę o  usunięcie nam kamie-
nia nazębnego. Jest nieeste-
tyczny, uszkadza przyzębie 
i  przyczynia się do zmian 
chorobowych. 

Medycyna poszła do 
przodu. Dziś leczenie zębów 
nie boli. Dzięki powszech-
nemu stosowaniu znieczu-
leń zabiegi dentystyczne są 
przeprowadzane bezbole-
śnie. Warto rozważyć za-
dbanie o uśmiech – dla wie-
lu jest najpiękniejszym  
z kostiumów.

ar

ZDROWIE
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Akupunktura 
w leczeniu tarczycy

Zdrowie człowieka 
jest uzależnione od kon-
dycji całego organizmu 
i  zrównoważonej pracy 
wszystkich narządów. Co-
raz częściej spotykamy się 
z  dolegliwościami, które 
mają związek z  chorobami 
tarczycy. Tarczyca to nie-
wielki gruczoł, znajdujący 
się u  podstawy szyi, który 
ma wpływ na nasze samo-
poczucie i zdrowie. 

Poprzez produkowane 
hormony – tyroksynę, tri-
jodotyroninę i  kalcytoninę, 
tarczyca wpływa na prawie 
wszystkie procesy metabo-
liczne, jakie zachodzą w or-
ganizmie. Jej hormony 
wpływają na rozwój mózgu, 
dojrzewanie, pracę serca, jaj-
ników oraz nastrój. Przy po-
mocy akupunktury można 
wyleczyć lub przynajmniej 
załagodzić objawy chorób 
tarczycy, zwłaszcza jej nie-
doczynności oraz nadczyn-

ności. Dolegliwości zwią-
zane z  tarczycą wymagają 
zazwyczaj leczenia farma-
kologicznego lub operacyj-
nego. Warto więc zaufać tra-
dycyjnej chińskiej metodzie 
i  oddać się w  ręce specjali-
sty. Akupunktura w  lecze-
niu tarczycy jest na tyle sku-
teczna, że w  przypadku jej 
niedoczynności można od-
stawić preparaty tyroksyny, 
gdyż w  efekcie przyjmowa-
nia zabiegów akupunktury 
gruczoł zaczyna wytwarzać 
ponownie ten hormon, a or-
ganizm stopniowo wraca do 
pełnej równowagi. Oczywi-
ście, aby być pewnym wy-
zdrowienia, należy zbadać 
poziom stężenia hormonów 
tarczycy, a  o  zaprzestaniu 
stosowania środków farma-
kologicznych zadecydować 
musi lekarz prowadzący. 

AcuMedis 
Akupunktura

Olsztyn,
al. Sybiraków 14/3

 tel. 89 534 61 10
www.acumedis.com

RODO ponownie 
wkroczyło do 
zakładów pracy

Od 4 maja pracodaw-
cy mają obowiązek prze-
strzegania nowych ważnych 
zmian w kodeksie pracy oraz 
w przepisach o funduszu so-
cjalnym. Nowe paragrafy 
wynikają z  zasad dotyczą-
cych ochrony danych oso-
bowych. Dlatego kadrowcy 
w małych i dużych zakładach 
pracy ponownie powinni zo-
rientować się, do czego zo-
bowiązuje ich RODO. 

Między innymi praco-
dawca nie ma prawa żą-
dać, by kandydat do pracy 
w  czasie rekrutacji podawał 
wszystkie dane osobowe, 
w tym imiona rodziców. Do-

tyczy to także miejsca za-
mieszkania, czyli tzw. adresu 
do korespondencji. Zostało 
to zastąpione – ogólnie mó-
wiąc – danymi kontaktowy-
mi, wskazanymi dobrowol-
nie przez kandydata.

Uregulowano też za-
sady korzystania z  da-
nych biometrycznych oraz 
wprowadzono nowe ograni-
czenia dotyczące monitorin-
gu w  miejscu pracy. Celem 
owych regulacji jest zharmo-
nizowanie przepisów ustaw 
krajowych z  europejskimi 
przepisami wynikającymi 
z  RODO, które obowiązuje 
w Polsce od 25 maja 2018 r.

 

Kredyt na 
śmieciówce

Banki, udzielające kre-
dytów, dzielą nas na tych, 
którzy mają umowy o  pra-
cę, czyli etat oraz na tych, 
którzy mają umowy – zle-
cenie lub umowy o  dzieło. 
Tej drugiej grupie zatrud-
nionych trudniej jest dostać 
kredyt. Na szczęście nie jest 
to niemożliwe. Zatem warto 
uzmysłowić sobie, co trze-
ba wiedzieć, aby pracując na 
tzw. umowie śmieciowej do-
stać kredyt.

Okazuje się, że dla ban-
ków istotna jest nie tylko wy-
sokość dochodów, ale tak-
że ich stabilność. Gdy bank 
udziela kredytu – zwłaszcza 
długoterminowego na dużą 
kwotę, jakim jest kredyt hi-
poteczny – to dla niego klu-
czową sprawą jest możliwość 
spłaty przez kredytobiorcę 
zaciągniętego zobowiązania. 

W  Polsce na umowach 
o  dzieło lub zlecenie pracu-

je około milion osób. Czę-
sto jest tak, że te osoby mają 
nieregularne dochody, przez 
co banki boją się udzielać 
im kredytów na długie lata. 
Dlatego zabezpieczają się na 
różne sposoby, między inny-
mi na pensji kredytobiorcy 
i  jego małżonka. Zatem naj-
lepiej od razu występować 
o taki kredyt wspólnie. 

Istnieją u  nas banki (da 
się je policzyć na palcach 
jednej ręki), które kredytu 
hipotecznego udzielają za-
równo osobom pracującym 
na umowie o dzieło lub zle-
cenie, jak osobom pracu-
jącym na umowie o  pracę. 
Tym pierwszym dopiero 
po gruntownym przeana-
lizowaniu ich sytuacji ma-
terialnej i  to najlepiej na 
przestrzeni lat. I znów to sa-
mo – etatowcom jest lepiej  
i łatwiej.

Moje tu, 
a twoje tam

Spory sąsiedzkie o przy-
słowiową miedzę dotyczą 
z reguły nieco większych ka-
wałków ziemi. Konflikty wy-
nikają najczęściej z  błędów 
popełnionych w  przeszło-
ści oraz z nieścisłości w do-
kumentach geodezyjnych. 

Każdą taką sprawę wypada 
wcześniej lub później rozwi-
kłać, szczególnie wówczas, 
gdy jedna ze stron zamierza 
grunty sprzedać lub wyko-
nać na nich inwestycję. Naj-
lepiej uczynić to w  zgodzie 
i  w  porozumieniu z  sąsia-

dem lub zarządcą nierucho-
mości, albo z  właścicielem 
drogi gminnej lub powiato-
wej. Jeśli nie jest to możliwe, 
można wystąpić do wójta, 
burmistrza lub prezyden-
ta miasta z wnioskiem o po-
stępowanie rozgranicze-
niowe. Do wniosku należy 
załączyć wszelkie posiadane 
dokumenty: odpisy z  ksiąg 
wieczystych, wypisy aktów 
notarialnych, orzeczenia są-
dowe, szkice graniczne lub 
mapy z ewidencji gruntów.

Postępowanie rozgra-
niczeniowe przeprowadza 
uprawniony geodeta. Na po-
czątek powinien on poinfor-
mować o możliwości zawar-
cia ugody i  jeśli kompromis 
zostanie przyjęty, geode-
ta szybko wykona stosow-
ne pomiary i wskaże punkty 
graniczne, oznaczy je kamie-
niami lub palikami. Im szyb-
ciej zgodzimy się z jego usta-
leniami, tym lepiej, bowiem 
ugoda zawarta przed geode-
tą ma moc ugody sądowej. 
Jeśli zgody nie ma, geode-
ta wzywa strony do stawie-
nia się na gruncie i  przed-
łożenia swoich racji. Jeśli 
i  wówczas nie osiągnie się 
polubownego zakończenia 
sporu, rozpoczną się kosz-
towne i  czasochłonne pro-
cedury sądowe. 

Przy okazji warto zauwa-
żyć, że wszelkie wątpliwości 
dotyczące nieruchomości 

warto rozstrzygnąć możli-
wie szybko, póki żyją świad-
kowie. Wszystko po to, by 
nie musieli tego czynić na-
si potomkowie, niemają-
cy o  sporze zielonego poję-
cia. Wiadomo bowiem, że 
na dziedziczenie lub sprze-
daż parceli o  nieustalonych 
granicach, żaden notariusz 
nie wyda zgody i nie podpi-
sze aktu notarialnego. 

Dodajmy, że z  wnio-
skiem o  rozgraniczenie 
można wystąpić w  każdym 
terminie. Warto również pa-
miętać o dwóch innych waż-
nych przepisach. Pierwszy 
mówi, że właściciele spor-
nych parcel obowiązani są 
do współdziałania przy roz-
graniczeniu oraz przy utrzy-
mywaniu stałych znaków 
granicznych, a koszty pono-
szą po połowie. Drugi prze-
pis zakłada, że jeżeli granice 
stały się sporne, to najczę-
ściej przyjmuje się ustalenia 
z  ostatniego stanu prawne-
go. Dopiero. gdy nie można 
tego stwierdzić, a  postępo-
wanie rozgraniczeniowe nie 
doprowadziło do ugody, sąd 
ustala granice z uwzględnie-
niem wszelkich znanych mu 
okoliczności. Może przy tym 
tylko jednemu z  właścicieli 
(nie zawsze wiadomo jedno-
znacznie któremu) zasądzić 
opłatę za wykonane czynno-
ści. To kosztuje.

Komu renta 
rodzinna?

Są sytuacje, w których po 
zgonie bliskiej osoby, osie-
roconemu lub osieroconym 
osobom przysługuje ren-
ta rodzinna. Jednak jest ona 
jedna dla wszystkich pozo-
stających w  żałobie i  tylko 
nieznacznie uzależniona jest 
od liczby osieroconych. Je-
śli to tylko jedna osoba, kwo-
ta tego świadczenia wyno-
si 85 procent emerytury lub 
renty zmarłego. Dwie osoby 
otrzymują 90 procent, a  trzy 
i  więcej osób – 95 procent 
świadczeń przynależnych 
zmarłemu. Tak wyliczoną su-

mę wypada sprawiedliwie po-
dzielić pomiędzy uprawnio-
nych. Pół biedy, gdy wszystkie 
zainteresowane osoby tworzą 
jedno gospodarstwo domo-
we. Jednak życie jest pełne 
niespodzianek i  komplikacji. 
Tak na przykład jest w  sytu-
acji, gdy do renty rodzinnej 
pretenduje wdowa, jej niepeł-
noletnia córka oraz ponadto 
dziecko zmarłego pochodzą-
ce z nieprawego łoża. Wszyst-
kie te osoby mają prawo do tej 
jednej (z  gruntu niewielkiej) 
renty rodzinnej. Jej podział to 
nie lada sztuka.

Stronę opracował: MR
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Jak Pawełek historie Olsztyna poznaje
Wykorzystując jeden z nielicznych ciepłych majowych dni wybrałem się z rodziną na Stare Miasto w Olsztynie. Nie powiem, nie mamy się czego wstydzić. Ładne dep-
taki, sporo kafejek, barów i kawiarni. Jest gdzie pospacerować i zjeść pyszne lody. Można również zwiedzić muzeum i zobaczyć, gdzie kiedyś mieszkał Mikołaj Kopernik 
– wielki polski astronom. 

Mało kto wie, że ten, co 
wstrzymał słońce, ruszył zie-
mię, był również znakomi-
tym ekonomistą. Miał duży 
udział w  zarządzaniu finan-
sami kapituły warmińskiej. 
W  Olsztynie dał się po-
znać jako znakomity admi-
nistrator. Za jego działalno-
ści miasto zaczęło wspaniale 
się rozwijać. Nie obca mu też 
była sztuka wojskowa. On to 
przygotował gród do obrony 
przed Krzyżakami. Od Jacka 
Panasa – miłośnika starego 
Olsztyna, dowiedziałem się 
również, że Kopernik pasjo-
nował się również medycy-
ną. Własnego gabinetu to on 
nie miał, pomógł niejedne-
mu duchownemu czy miesz-
kańcom Warmii. Będąc na 
starówce nie omieszkałem 
zrobić zdjęcia całej rodziny 
w objęciach astronoma, sie-
dzącego u  podnóża zamku 
i patrzącego w niebo. Kolej-
ki do pomnika są chwilami 
dłuższe niż za lodami, ale pa-
miątka będzie na całe życie.

Zauważyłem, że mnó-
stwo ludzie spaceruje wokół 
starego ratusza, który został 
znakomicie odrestaurowa-
ny. Ciekawy jestem, czy do-
czekam się możliwości obej-
rzenia starych piwnic. Jacek 
mówił, że widział mapę, na 
której zaznaczony jest pod-
ziemny tunel łączący zamek 
z  ratuszem. Już nie pamię-
tam, kto powiedział mi, że 
Jacek podobno łaził po tej 
tajnej podziemnej prome-
nadzie, ale nie chce niko-
mu zdradzić, gdzie jest wej-
ście, bo podobno stan jej jest 
opłakany i  w  każdej chwi-
li może się zawalić. Czy to 
prawda? Trudno zgadnąć.

Nie będę chwalił nasze-
go redakcyjnego historyka, 
ale zna on dużo historyjek 
dotyczący naszego miasta. 
Między innymi to właśnie on 
mi przybliżył historię pierw-
szego w Olsztynie ratusza.

Dowiedziałem się od nie-
go, że kiedy w 1353 roku za-
łożono Olsztyn, w  centrum 
miasta był rynek, ale ratusza 
jako takiego nie było. Funk-
cjonował natomiast browar. 
Znajdował się tu, gdzie teraz 
w lecie stoi scena. Centrum 
średniowiecznego miasta to 
było miejsce przeznaczone 
do handlu. Odbywał się on 
tam codziennie, ale targowi-

ska jako takie organizowane 
były raz w miesiącu, a potem 
prawdopodobnie raz w  ty-
godniu. Odbywały się one 
na placu, na którym dopie-
ro w  1507 roku wzniesiono 
ratusz, a dwa lata wcześniej 
ustanowiono stanowisko 
burmistrza. Handlowano 
wokół budynku, jak również 
w  jego środku. Burmistrz 
i  rada mieli do dyspozycji 
pomieszczenia na piętrze. 
Przy salach na parterze od 
strony katedry jeden pokój 
miała straż miejska, a praw-
dopodobnie także znajdo-
wał się areszt.

Na samym początku ist-
niało tylko skrzydło od stro-
ny południowej i  wschod-
niej. Potem, po wielkim 
pożarze w  1620 roku, do-
budowano wieżyczkę i  ca-
łe pierwsze piętro zajęli 
urzędnicy. W  dalszym cią-
gu handlowano na parterze 
i  w  piwnicach. W  1880 ro-
ku zlikwidowano całkowicie 
handel i  w  budynku zostali 
tylko urzędnicy. Potem zbu-
rzono browar i dobudowano 
skrzydło północne oraz pół-
nocno-zachodnie. W  XIX 
wieku przez jakiś czas w ra-
tuszu mieścił się sąd. W 1945 
wyzwoliciele ratusz podpali-
li. Odbudowano go w latach 
1946-1947. Znalazła w  nim 
swoje miejsce biblioteka 
oraz służba zdrowie. W  ra-

tuszu między innymi bada-
no okresowo płuca miesz-
kańców. Ponowny kapitalny 
remont przeprowadzono 
w 2003 roku i ratusz uzyskał 
obecny wygląd zbliżony do 
średniowiecznego.

Kiedy po spacerze po 
Starym Mieście poszliśmy 
na przystanek tramwajowy 
koło Wysokiej Bramy, mo-
ja szlachetna małżonka za-
pytała mnie, gdzie jest ka-
wiarnia Inka. Zgłupiałem, 
bo na prawdę nie wiedzia-
łem gdzie, chociaż dom han-
dlowy Inka jest na przeciw 
przystanku. Jeszcze w tram-
waju zadzwoniłem do Jac-
ka Panasa. Obiecał mi, że 
wszystko wyjaśni w  ma-
ilu. Zaraz też poinformowa-
łem żonę, że wieczorem po-
wiem, gdzie jest, czy była 
kiedyś kawiarnia Inka. Jacek 
okazał się jak zwykle słow-
ny. Wieczorem otrzymałem 
tekst.

Pawełku, kawiarnia 
i  pierwsza w  Olsztynie pi-
wiarnia mieściła się tu, gdzie 
jest teraz dom handlowy o tej 
samej nazwie. Kawiarnia by-
ła na piętrze. Parter zajmo-
wała piwiarnia. Serwowano 
tam przede wszystkim jeden 
gatunek złocistego napoju. 
Tylko po południu i  prze-
ważnie starczało go na 2-3 
godziny. Potem robiło się ci-
cho. Przy stolikach siedzie-

li tylko ci smakosze, którzy 
zakupili większą ilość bute-
lek, albo ci, którzy palili pa-
pierosy i  sączyli kawę. Eks-
kluzywny to lokal na pewno 
nie był, ale do kawiarni na 
pięterku już spokojnie moż-

na było przyjść z  dziewczy-
ną. Były tam ciastka, kawa, 
herbata, no i oczywiście dro-
gie wino. Te dwa lokale uru-
chomiono pod koniec lat 60. 
ubiegłego wieku, a zamknię-
to w 1991 roku. Po gruntow-

nym remoncie zamieniono 
Inkę na dom handlowy o tej 
samej nazwie.

Inkę wybudowano na 
zniszczonym w  1945 roku 
przez wyzwolicieli budyn-
ku, w  którym mieściła się 
w okresie międzywojennym 
restauracja Centralhalle. Był 
to przeciętny lokal, który 
można by było obecnie na-
zwać jadłodajnią, ale cie-
szył się popularnością wśród 
średniozamożnych miesz-
czan. Bogatsi uczęszczali do 
położonego po drugiej stro-
nie ulicy lokalu Schloss-Ca-
fe. Były tu sale z  bilardem, 
do gry w  karty, a  także sa-
le konsumpcyjne. Na pię-
trze znajdowały się pokoje 
hotelowe. Po tym budynku 
nie ma śladu. Został spalo-
ny przez sołdatów, a następ-
nie ruiny rozebrano. Część 
gruzu zostało użyte do bu-
dowy „Karolka”, czyli placu 
im. generała Karola Świer-
czewskiego.

Tyle wiem.
 Pozdrawiam Jacek Panas.

Maila jak zwykle 
zredagował Pawełek

Przedwojenna restauracja Centralhalle mieściła się tam, gdzie obecnie stoi dom handlowy Inka
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

Limeryki satyryczne 
Andrzej Zb. Brzozowski

BARAN 21.03 – 20.04
Najbardziej opłaci się rozwaga. Unikaj szalo-
nych pomysłów i obietnic. Nowe znajomo-
ści mogą się okazać cenne, ale dobieraj przy-
jaciół starannie. Niekoniecznie z ogłoszeń.

BYK 21.04 – 20.05
Dadzą o sobie znać zobowiązania, których 
podjąłeś się na fali przesadnego optymizmu. 
Pod koniec miesiąca możesz zostać ugo-
dzony strzałą Amora. No, może takie małe  

draśnięcie.

BLIŹNIĘTA 21.05 – 21.06
Czeka Cię błogi spokój. Teraz będziesz mógł 
wreszcie odetchnąć. Sporna, budząca wiele 
wątpliwości, ciągnąca się miesiącami spra-
wa, znajdzie ostatecznie swój finał. W sądzie. 

RAK 22.06 – 22.07 
To odpowiedni moment do zawierania mał-
żeństw, finansowych inwestycji czy ambit-
nych planów zawodowych. Problemy mogą 
mieć tylko bezrobotni i będący w związkach 

małżeńskich.

LEW 23.07 – 23.08
Masz szansę na awans. Daj się ponieść fali 
wydarzeń. Choć jest wysoka, nie utoniesz. 
Jest tylko jeden warunek. Pływaj w miej-

scach dozwolonych i zgodnie z prawem.

PANNA 24.08 – 23.09
W tym miesiącu masz doskonałą aurę dla 
spraw zawodowych i finansowych. W spra-
wach sercowych natomiast zupełna klapa. 
Nie przejmuj się. Tak to już jest. Albo mi-

łość, albo praca.

WAGA 24.09 – 23.10
W pracy, jak zwykle – bardzo dobrze. W do-
mu też wszystko bardzo dobrze. Samopo-
czucie i zdrowie również bardzo dobre. Czy-
li ogólnie można powiedzieć, dostatecznie.

SKORPION 24.10 – 22.11
Drobne niepowodzenie może stać się wska-
zówką, Pozwoli to w przyszłości uniknąć te-
go samego błędu. Nie wszyscy jednak powin-
ni uczyć się na błędach. Zwłaszcza lekarze.

STRZELEC 23.11 – 21.12
To, że jesteś spod tego znaku, nie ozna-
cza wcale, że powinieneś zostać powołany 
do piłkarskiej reprezentacji. Każdy ma ta-
ką szansę. Tak przynajmniej nadal twierdzi  

trener. 

KOZIOROŻEC 22.12 – 20.01
Trzeba będzie pogodzić się ze świadomo-
ścią, że nie wszystko będzie toczyć się po 
Twojej myśli. Tym razem musisz liczyć tyl-

ko na siebie i na umiejętności adwokata.

WODNIK 21.01– 19.02
Zbliża się czas, gdy trzeba będzie zrezygno-
wać z wygody, do której bardzo się przyzwy-
czaiłeś. Najtrudniejsze okażą się pierwsze 
dni. Po remoncie wszystko wróci do normy.

RYBY 20.02 – 20.03
Huśtawka nastrojów, która rozkołysała 
swego czasu Twoje emocje, wróci do sta-
nu równowagi. Pozwoli Ci to właściwie 
ocenić sytuację. Jedno jest pewne! Roz-

wód wykluczony!

Wieczorna nerwówka

Prosto z mostu, zamiast 
wstępu,

Olsztyn miastem 
abstynentów?
Zbliża się 22,

W sklepie jest kolejka 
długa,

To zasługa decydentów.

Wyborcze emocje

Po wyborach. Wynik znany.
Ktoś miał być 

znokautowany?
Patrząc na to z innej strony,

Każdy przecież był 
liczony.

Trzeba akceptować 
zmiany.

Piknik z Kłobukiem
22 czerwca w godzinach od 11 do 14 na ścieżce wokół Jeziora Długiego odbędzie 
się piknik z Kłobukiem.

Gdy drzewa otulają się 
zielenią, przeplatane sło-
necznymi nitkami, a  pierw-
sze Kłobuki budzą się do 
życia, może oznaczać to tyl-
ko jedno – zbliża się Piknik 
z Kłobukiem. Dochodzą nas 
słuchy, że te psotne stwo-
rzenia wyjątkowo ukocha-
ły sobie teren wokół jeziora 
Długiego. Właśnie w tak ma-
lowniczych okolicznościach 
odbędzie się już siódma edy-
cja familijnej gry terenowej.

Zasady gry
Aby wziąć udział w  grze 

plenerowej, należy pobrać 
kartę gry ze stanowiska star-
towego (namiot przy parkin-

gu od ul. Leśnej) w godzinach 
od 11 do 13:30, a  następnie 
odwiedzić pozostałe punkty 
zlokalizowane na trasie wokół 
jeziora. Na każdym stanowi-
sku uczestnicy otrzymają pie-
czątki, a na zakończenie cze-
kać będą drobne upominki. 

Pamiętajcie jednak, że 
Kłobuki to bardzo ruchli-
we stworzenia i  lubią ukry-
wać się w  przeróżnych 
miejscach. Bądźcie czujni 
i rozglądajcie się w poszuki-
waniu warmińskich chochli-
ków – za każdego odnalezio-
nego Kłobuka otrzymacie 
na mecie nagrodę specjalną. 
Upominki będą rozdawane 
w filii nr 4 (al. Przyjaciół 15).

Atrakcje
Bibliotekarze Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, jak co 
roku, przygotowali dla gra-
czy mnóstwo atrakcji i  kre-
atywnych zabaw, nawią-
zujących do baśni i  legend 
warmińskich. Będą zajęcia 
plastyczno-literackie, zaba-
wy ruchowe oraz interesują-
ce spotkania i wydarzenia ar-
tystyczne. 

Wydarzenie stanowi 
kontynuację projektu „An-
tologia Warmińska”. Dofi-
nansowano ze środków Sa-
morządu Miasta Olsztyna. 
Udział w  wydarzeniach jest 
bezpłatny. 
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Zdążyć przed panią Demencją
Mateusz Iwaszczyszyn – gitarzysta, basista, kompozytor, autor tekstów, aranżer, solista. Człowiek orkiestra. Współpracował m.in. z zespołami: Trzeci Oddech Kaczuchy, 
Kaczki z Nowej Paczki, Duo Xero, Czyści jak Łza, Kabaret Piosenki Smutnej. Od najmłodszych lat fascynuje się muzyką jazzową, co znajduje odbicie w jego twórczości. 
Jest pomysłodawcą i współproducentem „Dżeztiwalu” w Dobrym Mieście, imprezy łączącej różne formy muzyki jazzowej, poezji śpiewanej i kabaretu. 

Co lub kto wpłynął na 
Twoje muzyczne zaintere-
sowania?

To bardzo ciekawa hi-
storia. Zobaczyłem kiedyś 
u kolegi gitarę. Miałem wte-
dy 19 lat. Pomyślałem sobie, 
jaki to piękny instrument, 
o  ciekawym kształcie. Po-
nieważ nie umiałem grać, 
przyglądałem się, jak gra ko-
lega. Jak on na chwilę gdzieś 
wychodził, chwytałem za in-
strument, a ponieważ jestem 
leworęczny, tak chwyta-
łem, jak umiałem. I tak to się  
zaczęło.   

Grasz na odwróconej 
gitarze?

Gram na odwróconej, 
ale struny nie są przełożone. 
Podobnie grał Jacek Kacz-
marski. Z tego powodu mo-
gę zagrać na każdej normal-
nej gitarze, oprócz takiej, 
która ma przełożone stru-
ny. Jestem samoukiem… nie 
tylko jeśli chodzi o  muzykę 
(śmiech).

Jakie były Twoje pierw-
sze muzyczne doświadcze-
nia?

Zawodowo zaczynałem 
jako muzyk. Wkrótce po-
jawiły się różne, fajne moż-
liwości. Pomyślałem, dla-
czego nie? Tu wesele, tam 
chrzciny i  kiedyś na takim 
weselu, gdzieś pod Kiel-
cami, wpadł ktoś na sa-
lę z  okrzykiem: Thelonious 
Monk na Jazz Jamboree się 
pojawi. Kiedy? Jutro! My-
ślę sobie, nie, no muszę być! 
Skończyło się wesele, gitarę 
pod pachę i  jadę szybko do 
Warszawy.

Wpadam do Kongre-
sowej, a  właśnie Thelonio-
us wychodzi na scenę, ma-
cha z daleka i zaprasza mnie 
do garderoby. Czekam nie-
cierpliwie i po koncercie pu-
kam do drzwi. Wchodzę bez 
problemu, nie ma żadnych 
ochroniarzy. Thelo zobaczył 
moją gitarę, wziął ją do rę-
ki i zagrał mi parę kawałków. 
Nie wiedziałem, że oprócz 
pianina, potrafi także grać na 
gitarze. W taki sposób zaraził 
mnie swoją muzyką i  miło-
ścią do jazzu. I tak już zostało.  

Jest to bardzo wiary-
godna historia, zwłaszcza, 

że fizycznie jesteś bardzo 
podobny do śp. Tomasza 
Stańko, znakomitego jaz-
zowego trębacza, może 
więc Cię z nim pomylił?

Tego nie wiem, ale swe-
go czasu, kiedy grałem na 
dancingach w legendarnym, 
olsztyńskim DŚT, raz w  ty-
godniu pojawiali się zapro-
szeni goście. Tak się złożyło, 
że przyjechała krakowska 
Piwnica pod Baranami, gru-
pa Osjan i  właśnie Tomasz 
Stańko, jako gość Osjana. 
Piotr Skrzynecki biega po 
scenie, a  Ewa Demarczyk 
zobaczyła mnie i  krzyczy: 
znam tego gościa! Okazało 
się, że jestem podobny do 
ich operatora świateł. On 
podszedł do mnie, przyjrzał 
mi się, zaprowadził do Ewy 
Demarczyk i przedstawił ja-
ko swojego brata. Dopie-
ro wtedy skojarzyłem, że to 
Ewa Demarczyk, bo Piwni-
ca grała trochę później. Pa-
trzę, wychodzi ta pani, co 
mnie wcześniej przywitała. 
Z Tomaszem Stańko pozna-
łem się na korytarzu. Też za-
uważył, że jestem do niego 
podobny. Mieliśmy nawet 
na sobie identyczne swetry. 
Chyba się zapiszę do jakie-
goś klubu sobowtórów.

Z  dancingu trafiłeś 
w końcu do kabaretu?

Razem z Andrzejem Roj-
kiem graliśmy w kapeli Pod 
Żaglami. Duże przeżycie. 

Kiedy Trzeci Oddech Ka-
czuchy zaczął robić ogólno-
polską karierę, ściągnęli nas 
do siebie. Nigdy nie myśla-
łem, że będę grał w kabare-
cie. Nie miałem takich skłon-
ności. Całe życie ciągnęło 
mnie do jazzu. Po Trzecim 
Oddechu były Kaczki z No-
wej Paczki, potem Duo Xe-
ro z  Jarkiem Śpiewankiewi-
czem. Nazwę wzięliśmy od 
afiszy, których było pełno 
w  każdym mieście. Xero to 
była wtedy najpopularniej-
sza usługa. Mieliśmy więc 
darmową reklamę. Rok, 
może dwa graliśmy także ze 
Stefanem Półtorakiem, zna-
komitym aktorem i  lalka-
rzem. Potem na 15 lat po-
rwali mnie Czyści jak Łza. 
To był mój estradowy uni-
wersytet. Czyści trafili do 
mnie, bo szukali kontraba-
sisty. Miałem w domu poży-
czoną wiolonczelę, brząk-
nąłem coś na niej... nie byli 
zadowoleni, bo miny mieli 
dziwne. Po jakimś czasie ku-
piłem akustyczną gitarę ba-
sową i trafiłem do zespołu. 

A skąd pomysł na orga-
nizację Dżeztiwalu w  Do-
brym Mieście?

W  Olsztynie nie ma 
miejsca, gdzie można by by-
ło sobie pograć jazzowo. Po-
myślałem, że jak będzie jakaś 
większa sprawa, jakiś festi-
wal, to może się coś zacznie. 
Nie było jednak większego 

zainteresowania tym pomy-
słem wśród instytucji zajmu-
jących się kulturą w naszym 
mieście, więc spróbowałem 
w  najbliższej okolicy. Ów-
czesny burmistrz Dobrego 
Miasta nosił nazwisko Trza-
skowski. Przecież to jazzowe 
nazwisko! Początkowo za-
proponował koncert w amfi-
teatrze, ale później ofiarował 
mi starą stodołę, gdzie mie-
ściła się hurtownia warzyw 
i  owoców. W  ciągu trzech 
dni zamieniła się w  festiwa-
lową scenę. Na widowni by-
wali ludzie z całego regionu, 
a na estradzie artyści z całej 
Polski. 

W  przestrzeni arty-
stycznej funkcjonujesz nie 
tylko na scenie, ale rów-
nież w domu, bo Twoja żo-
na Elwira to znana olsztyń-
ska plastyczka i malarka.

Budzę się rano, otwie-
ram oczy, a tu dookoła mnie 
obrazy. Muzyczne i  do te-
go jazzowe (śmiech). Elwira 
m.in. projektowała i projek-
tuje większość plakatów do-
tyczących moich artystycz-
nych działań i  zespołów 
z  którymi współpracowa-
łem i współpracuję. Dobrze 
jest mieć własnego plastyka 
w domu (śmiech).

19 maja tego roku w Ka-
mienicy Naujacka miał 
miejsce Twój benefis 55-le-
cia obcowania z  gitarą, 

o dość intrygują-
cym tytule „Zdą-
żyć przed Panią 
Demencją”.

Nasiąkłem 
kabaretem przez 
tyle lat pracy 
z  rożnymi „świr-
niętymi” osob-
nikami i  widzę, 
że niektórzy ko-
ledzy (i  kole-
żanki) i  ja też, 
mamy proble-
my z  pamięcią. 
Dzwonię do ko-
legi, zapraszam 
go na benefis, 
a  on mówi: cze-
kaj, zapiszę so-
bie, gdzieś mam 
kartkę… gdzie ta 
kartka… o! Ale 
co ja miałem za-
pisać? (śmiech). 

Młodszy ode mnie. Od paru 
lat miewam sny, w  których 
słyszę i widzę muzykę w po-
staci akordów, które kładę na 
gryfie. Widzę te akordy, sły-
szę muzykę, słyszę barwę gi-
tary... Budzę się i pamiętam 
to przez godzinę, ale po-
tem... zapominam. Szkoda, 
prawda? Bo może to były ja-
kieś niezwykłe muzyki?  

Po tylu latach pracy 
na scenie, na pewno masz 
w  pamięci jakieś ciekawe 
zdarzenie?

Jedno z  nich przy-
pomniał mi ostatnio Ja-
rek Śpiewankiewicz. Jako 
Duo Xero byliśmy na Tar-
gach Estradowych w  Ło-
dzi. Przewodniczącym ju-
ry był prof. Aleksander 
Bardini. Dzień wcześnie 
odbyła się próba, wszyst-
ko zostało poukładane 
zgodnie ze scenariuszem, 
miało być przepięknie, bo 
na scenie wystąpi mnó-
stwo znakomitych arty-
stów. Przychodzimy na 
koncert, a  tu okazuje się, 
że wszystko się zmieniło, 
bo pan akustyk, ogrom-
ne chłopisko, leży pijany 
na konsolecie. Nikt go nie 
może dźwignąć, bo jest 
za ciężki. Jedyne wyjście, 
to nowa konsoleta, nowe 
ustawienia i  zmiana całe-
go programu. Dało radę, 
bo Polacy są zdolni. Do 
wszystkiego (śmiech). 

Dziękuję za rozmowę
Andrzej 

Zb. Brzozowski
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Jak wakacje, 
to z OSiR-em!
Do rozpoczęcia wakacji pozostały już tylko dwa tygodnie. Dzieci i młodzież mogą więc już śmiało myśleć o nagrodzie za szkolny wysiłek. Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Olsztynie przygotował na lato ciekawą ofertę aktywnego wypoczynku i bogatą propozycję zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

Przez kilka ostatnich 
miesięcy OSiR intensywnie 
przygotowywał się do letnie-
go sezonu, a było o czym my-
śleć. Uczniowie będą mieli 
do dyspozycji Wodne Cen-
trum Rekreacyjno-Sporto-
we Aquasfera Galeria War-
mińska, wypożyczalnie 
sprzętu sportowego i  pły-
wającego w Centrum Rekre-
acyjno-Sportowym Ukiel, 
Halę Widowiskowo-Spor-
tową Urania, sale przy ul. 
Głowackiego 27 i  ul. Ma-
riańskiej 1, dwa skatepar-
ki (w CRS Ukiel i parku im. 
J. Kusocińskiego), a  tak-
że boisko piłkarskie przy  
ul. Jeziołowicza!

– Zależało nam na tym, 
aby zaproponować dzieciom 
różne formy aktywności 
sportowej od zajęć rucho-
wych na świeżym powietrzu 

w  CRS Ukiel, poprzez tur-
nieje piłki nożnej i  zajęcia 
siatkówki, aż po doskonale-
nie pływania w  Aquasferze 
– mówi dyrektor OSiR Jerzy 
Litwiński. – Na szczególną 
uwagę zasługuje też znana 
już olsztyńskim pociechom 
Strefa Sportu i  Rekreacji 
w HWS Urania, która będzie 
funkcjonować przez całe 
wakacje, w każdy poniedzia-
łek i  czwartek w  godzinach 
10-14. To będzie wyjątkowe 
miejsce, w  którym będzie 
można zagrać w  tenisa sto-
łowego, unihokeja, badmin-
tona czy piłkę nożną, ale też 
odwiedzić kącik gier plan-
szowych i malowanek – do-
daje dyrektor Litwiński

– Nowością 
podczas tych 

wakacji będą 
zajęcia z podstaw 
szermierki, 
zajęcia judo 
ze szkołą 
bezpiecznego 
upadania wg 
programu Ukemi 
Judo oraz zajęcia 
squasha. 

Wszystkie te aktywno-
ści będą się odbywać pod 
okiem profesjonalnych in-
struktorów – dodaje Be-
ata Kardynał-Stawicka, ko-
ordynator promocji OSiR. 
– Większość tych zajęć jest 
bezpłatna, jeśli pojawi się 
jakaś opłata to w  granicach 
5-10 zł za zajęcia. Przypo-
minam również, że każde 

dziecko, które jest posiada-
czem Karty Olsztyn Sport, 
uczestniczy w zajęciach nie-
odpłatnie, a  koszt karty dla 
dzieci do 12 lat to tylko 99 
zł na 30 dni. W  tym czasie 
dziecko może codziennie 
i  w  nieograniczonym czasie 
korzystać z  Aquasfery, wy-
pożyczać sprzęt pływają-
cy i  sportowy w  CRS Ukiel 
oraz uczęszczać na wszyst-
kie zajęcia, które znajdują 
się w grafiku. To jest niezwy-
kle atrakcyjna propozycja – 
kończy Beata Kardynał-Sta-
wicka.

Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w  Olsztynie zachęca la-
tem przede wszystkim do 
korzystania z  wypożyczalni 
sprzętu pływającego i  spor-
towego. W  ofercie są kaja-
ki jedno i dwuosobowe, ro-
wery wodne (nowością jest 

rower wodny pięcioosobo-
wy), deski Sup czy żaglówki 
Omega. Poza tym do dyspo-
zycji są rowery, łyżworol-
ki czy zestawy do gier, m.in. 
mini krykiet i badminton. 

Warto również dodać, 
że zanim wybrzmi ostat-
ni dzwonek, w  Olsztynie 
będziemy mogli obejrzeć 
świetne widowisko spor-
towe i  zapoznać się z  no-
wą dyscypliną sportu – te-
nisem plażowym. OSiR 
wspólnie z Polską Federacją 
Tenisa Plażowego organizu-
je I Turniej Tenisa Plażowe-
go/ITF Beach Tennis, któ-
ry odbędzie się na boiskach 
CRS Ukiel w  dniach 15-16 
czerwca. Zawody polegają 
na przebijaniu piłeczki, któ-
ra nie może spaść na piasek. 
To będzie pokaz profesjona-
listów, ale tę dyscyplinę mo-

że uprawiać każdy chętny. 
Bliżej będzie się można za-
poznać z  tą grą 14 czerwca 
o godz. 14, bo wtedy w CRS 
Ukiel odbędą się bezpłat-
ne warsztaty. Poprowadzą je 
instruktorzy, a sprzęt będzie 
dostępny na miejscu. 

W czasie wakacji organi-
zatorom zależy na tym, aby 
animować dzieci na spor-
towo tak, aby nie siedziały 
w domu przed komputerem, 
telewizorem czy z telefonem 
w  ręku. Wakacje są prze-
cież po to, by bawić się z ró-
wieśnikami i  to w  aktywny, 
zdrowy sposób. Dlatego już 
dziś zachęcamy rodziców, 
aby odwiedzili stronę www.
osir.olsztyn.pl i  wybrali dla 
swoich pociech odpowied-
nie, sportowe propozycje. 
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Odzyskaj sprawność ciała i umysłu
Terapia chelatacji skutecznie usuwa z organizmu metale ciężkie i złogi wapnia w tętnicach, polepszając krąże-
nie i zapobiegając zawałom oraz udarom niedokrwiennym. Jej skuteczność została potwierdzona wieloma 
badaniami na świecie.

Doktor Dariusz Siwik 
jest jednym z  prekursorów 
stosowania terapii chelatacji 
EDTA na gruncie polskim. 
Poznał ją w USA pod koniec 
lat 80. i  stosuje w  swoich 
przychodniach już prawie 25 
lat. Badania koronarografii, 
jakie wykonują jego pacjenci 
przed i po zabiegach, wyka-
zują zmniejszenie się zmian 
miażdżycowych w tętnicach 
od 30% do 50%.

Chelatacja pozwala cof-
nąć chromanie przestankowe

Pacjenci, którzy nie mo-
gli przejść bez odpoczynku 
więcej niż 50 metrów, po 30-
40 kroplówkach wypłuku-
jących z  organizmu metale 
ciężkie i wapń, wybierali się 
na długie, kilkukilometrowe 
spacery.

Chelatacja zapobiega 
amputacjom w  przypadku 
miażdżycy kończyn

Miało to miejsce niedaw-
no u  jednego z  pacjentów 
warszawskiej przychodni 
doktora Siwika. U  90-latka 

amputowano wcześniej na 
skutek zatkania tętnicy pa-
lec u nogi. Kolejne palce by-
ły zagrożone, bo proces się 
rozwijał. Po zastosowaniu 
50 kroplówek z EDTA przy-
wrócone zostało krążenie 
i  amputacja okazała się nie-
potrzebna. 

Co znacząco różni che-
latację od udrażniania tęt-
nic za pomocą bypassów 
czy stentów?

Te operacje udrażniają 
tylko jedno z naczyń, chela-
tacja wypłukuje złogi wap-
nia równocześnie ze wszyst-
kich tętnic, dużych i małych, 
również z  naczyń włosowa-
tych. Pacjentom poprawiają 
się zdolności umysłowe (pa-

mięć, koncentracja) oraz fi-
zyczne (wydolność organi-
zmu, w tym libido).

Co to takiego terapia 
chelatacji?

To podawanie w  postaci 
dożylnej kroplówki organicz-
nego związku chemiczne-
go o nazwie wersenian dwu-
sodowy (nazwa w  jez. ang. 
EthyleneDiamineTetraaceti-
cAcid, w skrócie EDTA). Ten 
związek chemiczny łatwo się 
wiąże z  cząsteczkami metali 
ciężkich, w  tym cząsteczka-
mi wapnia w naszym krwio-
biegu, rozpuszczając zło-
gi miażdżycowe zalegające 
w naczyniach krwionośnych. 
Następnie jest w 100% wyda-
lany wraz z moczem.

Ile kosztuje chelatacja?
Terapia chelatacji sto-

sowana jest w  szpitalach 
większości krajów Europy 
Zachodniej. Również w  ga-
binetach prywatnych. Warto 
jednak skorzystać z chelata-
cji w Polsce, bo różnica w ce-
nie za 1 zabieg jest znacząca 
– podczas gdy w przychodni 
doktora Siwika za jedną kro-
plówkę pacjent płaci 160 zł, 
w Niemczech zapłaciłby 160 
euro. Dlatego wielu pacjen-
tów, Polaków mieszkających 
za granicą, na okres kuracji 
przyjeżdża do Polski.

Do poradni wykonującej 
zabiegi chelatacji nie potrze-
ba skierowania (zabiegi nie 
są refundowane). Pacjent 
powinien na pierwszą wizy-
tę zabrać dokumentację cho-
roby. Na podstawie badań 
lekarz decyduje, ile potrze-
ba zabiegów i jak często bę-
dą wykonywane. Jeden wlew 
trwa ponad 2 godziny. Prze-
ciętnie przeprowadza się 2-3 
zabiegi w tygodniu. 

Doktor Dariusz Siwik 
przyjmuje pacjentów w trzech 

Lek. med. Dariusz Siwik

NZOZ OL – MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn

tel. 604 450 000
www.chelatacja.com

www.doktorsiwik-olsztyn.pl
FB: Doktor Siwik 

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

ośrodkach: w  Białymstoku, 
skąd pochodzi, w  Warszawie 
i w Olsztynie. Poza chelatacją 
w swoich przychodniach pro-
wadzi też inne niestandardo-
we metody, jak ozonoterapia 
(ozon w  dożylnych zastrzy-
kach unieszkodliwia bakterie 
beztlenowe i  wirusy zasiedla-
jące nasze organizmy, co jest 
skuteczne również w  borelio-
zie), leczenie wysokimi daw-
kami witaminy C podawanej 
w kroplówkach i inne zabiegi.

W olsztyńskiej przychod-
ni doktor Siwik konsultuje we 
wtorki w godzinach 10-14.

Powiedz NIE miażdżycy! 


