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Żurawie w Parku 
Centralnym

Jego prace znajdują się m.in. w Nowym Jorku czy na lotnisku w Szymanach. Już niedługo rzeźba 
wybitnego, olsztyńskiego artysty Izydora Borysa stanie także w Parku Centralnym.

– To znany i  utalen-
towany rzeźbiarz. Jeden 
z  ważniejszych artystów 
swojego pokolenia – pod-
kreśla Gabriela Konarzew-
ska, dyrektorka Wydziału 
Kultury i  Ochrony Zabyt-
ków w  olsztyńskim magi-
stracie. – Za swoje prace 
był wielokrotnie nagradza-
ny, m.in. we Francji czy 
Kanadzie.

Rzeźba, którą już 
wkrótce będzie moż-
na podziwiać w  Olszty-
nie to Warmińskie Żura-
wie. Pierwsza taka rzeźba 
autorstwa Izydora Borysa 
stanęła na lotnisku w  Szy-
manach. Rzeźba w  Parku 

Centralnym będzie kon-
tynuacją jego autorskiego 
projektu. Dlaczego to wła-
śnie żuraw został wybrany 
jako symbol piękna natury 
i  krajobrazu Warmii? Jest 
ptakiem bardzo rzadkim, 
objętym ochroną gatunko-
wą w całej Europie. W Pol-
sce jest ściśle chroniony już 
od 1949 r. To właśnie ten 
ptak szczególnie upodo-
bał sobie region Warmii 
i Mazur, który zasiedla na-
wet 2300 par. To więcej 
niż jedna trzecia wszyst-
kich żurawi lęgowych wy-
stępujących w naszym kra-
ju (maksymalną populacje 
szacuje się na 6400 par). 

Żurawie najefektowniej 
wyglądają w  stadach. Od 
połowy marca do końca 
kwietnia, a  także od poło-
wy sierpnia do połowy paź-
dziernika gromadzą się na 
tradycyjnych, często ist-
niejących od lat noclego-
wiskach, dając niezwykłe 
przyrodnicze spektakle. 
Miejsca te są punktami je-
siennych zgrupowań lo-
kalnych populacji, ale też 
centrami odpoczynku lub 
nawet dłuższego popa-
su stad wędrownych. Sza-
cuje się, że podczas szczy-
tu jesiennych przelotów na 
Warmii i Mazurach przeby-
wa ok. 25-30 tys. żurawi.

– Chcemy przenieść żu-
rawie symbolizujące pięk-
no przyrody z  pól do mia-
sta i ozdobić Olsztyn sztuką 
rzeźbiarską przyciągającą 
turystów oraz uatrakcyj-
niającą spacery mieszkań-
com Olsztyna – dodaje Ko-
narzewska. – Wykonanie 
rzeźby z  trwałych materia-
łów gwarantuje zarówno 
walory estetyczne i  trwa-
łość projektu, dzięki cze-
mu rzeźba na stałe wpisze 
się w  przestrzeń publiczną 
Olsztyna.

Rzeźba do końca roku 
stanie w rejonie wejścia do 
Parku Centralnego od stro-
ny ul. Pieniężnego.

28-latek odpowie 
za przestępstwa 

narkotykowe
Olsztyńscy policjanci zatrzymali 28-latka podej-
rzewanego o  przestępstwa narkotykowe. 
Funkcjonariusze w  trakcie przeszukania znaleźli 
i zabezpieczyli blisko 850 gramów marihuany.

Funkcjonariusze z  Wy-
działu dw. z  Przestępczo-
ścią Narkotykową Komendy 
Miejskiej Policji w Olsztynie 
wpadli na trop 28-latka, któ-
ry w jednym z domów na te-
renie gminy Dywity miał 
przechowywać znaczne ilo-
ści środków odurzających. 
Funkcjonariusze weszli na 
teren posesji mężczyzny po-
dejrzewanego o  posiadanie 
narkotyków. W trakcie prze-
szukania w garażu policjanci 
znaleźli worek z zawartością 
zielonego suszu roślinnego. 
Kolejne narkotyki znajdowa-
ły się w domu m.in. w kuch-
ni. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że funkcjonariusze 
zabezpieczyli łącznie blisko 

850 gramów marihuany. Ma-
teriał przekazano do dalszych 
badań laboratoryjnych.

Ponadto okazało się, że 
28-latek zajmował się uprawą 
konopi indyjskich. W trakcie 
czynności policjanci na jed-
nym z  nieużytków rolnych 
w  gminie Olsztynek znaleź-
li i zabezpieczyli 10 krzewów 
nielegalnej rośliny. Męż-
czyzna został zatrzymany 
i usłyszał zarzuty posiadania 
znacznej ilości narkotyków 
oraz uprawy konopi innej niż 
włókniste, za co grozi mu ka-
ra do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Wobec mężczyzny 
zastosowano środek zapo-
biegawczy w postaci dozoru 
policyjnego.

Kręcili w Olsztynie, teraz 
jadą do San Sebastian

„Jak najdalej stąd” – film w  reżyserii Piotra Domalewskiego – został zakwalifikowany do 68. 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastian. Będzie ubiegał się o Złotą Muszlę.

Film prezentowany bę-
dzie w  sekcji konkursowej 
New Directors, w której ry-
walizują debiutanci bądź 
autorzy pełnometrażowych 
filmów, tak jak w  przypad-
ku Piotra Domalewskiego. 
Zmierzy się on z  11 inny-
mi twórcami m.in. z Brazy-
lii, Francji, Chin, Irlandii, 
Japonii, Hiszpanii, Rosji 
i Wielkiej Brytanii.

„Jak najdalej stąd” 
to film drogi, opowieść 
o 17-letniej Oli z Olsztyna, 
która na własną rękę wyru-
sza do nieznanego kraju. 
Będzie to podróż życia, po-
dróż w  nieznane, podczas 
której będzie chciała odno-

wić relację z dawno niewi-
dzianym ojcem. W Irlandii 
pozna inny świat i  ludzi, 
którzy odmienią jej podej-
ście do życia.

Odtwórczyni głównej 
roli Zosia Stafiej, student-
ka I  roku Wydziału Aktor-
skiego łódzkiej filmówki, 
została odkryta w  drodze 
ogólnopolskiego castingu, 
w którym uczestniczyło po-
nad tysiąc dziewcząt. W ob-
sadzie filmu mamy więc po-
łączenie młodego oddechu 
z  doświadczeniem wybit-
nych aktorów jak Kinga 
Preis czy Arkadiusz Jaku-
bik. Film powstał w kopro-
dukcji polsko-irlandzkiej.

To najnowszy obraz 
twórcy obsypanego na-
grodami debiutu „Cicha 
Noc” Piotra Sobocińskie-
go jr. Przez siedem dni 
ekipa pracowała w  Olsz-
tynie. Pierwszy klaps 
padł na dworcu autobu-
sowym. Piotr Domalew-
ski podkreślał, że cieszy 
się z  życzliwości i  wspar-
cia jakiego doświadczył 
i  doświadcza ze strony 
samorządu wojewódz-
twa warmińsko-mazur-
skiego, który po raz dru-
gi zaufał mu i  poprzez 
Fundusz dofinansował 
najnowszy projekt. Mia-
stu Olsztyn dziękował za 

zaangażowanie, za pomoc 
organizacyjną poprzedza-
jącą zdjęcia jak i za spraw-
ny i  bezpieczny ich prze-
bieg. Później ekipa udała 
się do Irlandii, ale bar-
dziej irlandzki klimat niż 
na Zielonej Wyspie miał 
olsztyński pub Carpen-
ter, w  którym realizowa-
no zdjęcia.

Na 72. Międzynaro-
dowy Festiwal Filmowy 
w  Cannes reżyser i  produ-
cent zostali zaproszeni do 
prezentacji fragmentu fil-
mu w ramach canneńskiego 
pitchingu. 4 listopada 2019 
odbyła się kolaudacja filmu.
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Architekci dyskutowali o dworcu
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna spotkała się z przedstawicielami kolei i właściciela terenu PKS. To była okazja, by przekazać uwagi 
i przedstawić propozycje rozwiązań dotyczących planowanych inwestycji.

Przed spotkaniem olsz-
tyńscy urbaniści i architek-
ci szczegółowo zapoznali 
się z projektami obu stron. 
Dzięki temu mogli podzie-
lić się swoimi przemyśle-
niami związanymi z  moc-
nymi i  słabymi stronami 
przygotowywanych zadań.

– Próbowaliśmy zna-
leźć to, w  jaki sposób oba 
przedstawione projekty re-
alizują założony przez nas 
scenariusz – mówi przewod-
niczący Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architekto-
nicznej, Piotr Gadomski. – 
Zwracaliśmy uwagę na ta-
kie podstawowe funkcje, jak 
obsługa, usługi, plac prze-
strzenny, dominanta i  po-
wiązanie z Zatorzem. Trud-
no byłoby nam zrezygnować 
z którejś z tych pięciu cech. 
W takim przypadku dostali-
byśmy bowiem rozwiązanie 
gorsze, niż mamy.

Wśród plusów projek-
tu PKP architekci wymie-
nili m.in. autonomię bryły 
dworca, usytuowanie two-
rzące pierzeję placu miej-
skiego, czy dążenie do od-

powiedniej skali obiektu. 
Dostrzeżone minusy to np. 
brak kompleksowej obsłu-
gi podróżnych, brak kładki 
na Zatorze, umiejscowie-
nie zaplecza technicznego 

utrudniającego połączenie 
w kierunku obiektów PKS.

W  przypadku propo-
zycji przedstawionej przez 
Retail Provider na plus za-
pisano np. próbę komplek-

sowego rozwiązania obsłu-
gi pasażerskiej oraz kładkę 
nad torami. Tym, co się 
nie spodobało architektom 
i urbanistom był m.in. brak 
pierzei placu miejskiego al-
bo duża odległość między 
dworcem PKS a PKP.

Architekci inwestorów 
mieli okazję odnieść się do 
wątpliwości przedstawio-
nych przez specjalistów 
z MKUA i wytłumaczyć dla-
czego przyjęli takie, a  nie 
inne rozwiązania. A  obiek-
cje dotyczyły m.in. rodza-
ju przejścia na Zatorze (tu-
nel czy kładka), placu przed 
dworcem, możliwości po-
łączenia obu obiektów.

– Mieszkańcy Olsztyna 
oczekują efektywnego roz-
wiązania, o  jakim rozma-
wiamy od samego począt-
ku – powiedział prezydent 
miasta, Piotr Grzymowicz. 
– Zależy nam na jak naj-

lepiej zagospodarowanej 
przestrzeni, a  jednocze-
śnie obiektach przyjaznych 
podróżnym z  nich korzy-
stającym. Spośród trzech 
stron, które zaangażowały 
się w działania zmierzające 
do powstania regionalnego 
centrum przesiadkowego, 
tylko my, jako gmina, zreali-
zowaliśmy zobowiązania.

Teraz Miejska Komisja 
Urbanistyczno-Architekto-
niczna, będąca ciałem do-
radczym prezydenta Olsz-
tyna, przygotuje wnioski po 
spotkaniu.

– Jeśli jest wola porozu-
mienia, to myślę, że oba ze-
społy architektów sprawnie 
znajdą najlepsze rozwiąza-
nia, zadowalające wszyst-
kie strony – kończy prze-
wodniczący MKUA, Piotr 
Gadomski.
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Rowerowe święto w gminie Dywity
Raz do roku gmina Dywity zmienia się w rowerową stolicę Polski. W minioną sobotę malowniczą Warmię przemierzyło 340 amatorów dwóch kółek z ca-
łego kraju. Start i meta usytuowane były na stadionie w Dywitach. 

Czwarty w  historii Ma-
raton Rowerowy „WAR-
NIJA – Szlakami Warmii” 
rozpoczął się rankiem 8 
sierpnia. Organizator im-
prezy (Stowarzyszenie 
WARNIJA, przy współ-
udziale gminy Dywity i  tu-
tejszych „Morsów”) przy-
gotował dla uczestników 
trzy trasy: dwie szosowe po 
Warmii oraz jedną rekre-
acyjno-rodzinną po gminie 
Dywity. 

Tę najdłuższą, o  długo-
ści 225 km, zdecydowało się 
przemierzyć 80 osób. Od 7 
rano uczestników zagrzewał 
do walki nasz mors i rowero-
wy ultramaratończyk, Miro-
sław Czapliński, towarzysząc 

im przez całą drogę. Wiodła 
ona przez Dobre Miasto, Or-
netę, Frombork, Braniewo, 
Pieniężno, Lidzbark Warmiń-
ski i Jeziorany. Jako pierwszy 
ukończył ją Mariusz Nowo-
cin, z czasem 06:04:49.

Kolejna trasa szosowa 
o  długości 100 km prowa-

dziła przez: Zalbki, Nikiel-
kowo, Barczewo, Bartołty 
Wielkie, Wipsowo, Jeziora-
ny, Frączki i Tuławki. Zmie-
rzyło się z nią 120 osób, któ-
re wystartowały o godz. 10. 
Jako pierwszy pojawił się 
na mecie Maciej Tusiński, 
z czasem 02:45:50. 

Jednak to ta ostatnia, 
19-kilometrowa trasa, pro-
wadząca malowniczymi 
traktami leśnymi oraz no-
wą ścieżką rowerową przez 
teren gminy Dywity, zgro-
madziła aż 140 osób, wśród 
których znalazło się wie-
le rodzin z  dziećmi. W  sa-
mo południe wystartował 
nią wójt gminy Dywity, Da-
niel Zadworny. Białostocza-
nin Adam Rożko przybył na 
metę już po 46 minutach. 

Uczestnicy zobowiązani 
byli do posiadania kasków 
ochronnych i  przestrzega-
nia przepisów ruchu drogo-
wego. Wszystkim rowerzy-
stom zapewniono opiekę 
ratowników medycznych. 

Uczestników obu tras szo-
sowych wyposażono w tym 
roku w  nadajniki GPS 
umożliwiające bieżące śle-
dzenie ich lokalizacji. Za-
pewniono im również na-
poje i przekąski w bufetach 
przy punktach kontrolnych 
oraz ciepłe posiłki rege-
neracyjne po zakończeniu 
imprezy.  

Dla zwycięzców tras 
szosowych ufundowano 
5 voucherów podarunko-
wych. Jeden z nich trafił już 
do najstarszej uczestniczki, 
która w dniu imprezy świę-
towała akurat „okrągłe” 
urodziny. Dodatkowo wójt 
gminy Dywity przewidział 
nagrodę specjalną dla naj-

młodszego cyklisty sobot-
niego rajdu, który całą trasę 
przejedzie samodzielnie i ją 
ukończy. Każdy rowerzy-
sta, który dojechał do mety, 
otrzymał piękny, odlewany 
medal okolicznościowy.

WARNIJA to nie wy-
ścig. Ideą imprezy jest 
propagowanie zdrowe-
go trybu życia, aktywne-
go wypoczynku, rekreacji 
i  świetnej zabawy. Już od 
I edycji zamysł organizato-
rów jest taki, że każdy, kto 
ukończy wybrany dystans 
– jest zwycięzcą. Mimo 
trwającej pandemii i  żaru 
lejącego się z nieba impre-
za po raz kolejny udała się 
znakomicie.

Spotkanie z mieszkańcami Bukwałdu w sprawie planów otwarcia żwirowni 

Wójt będzie uczciwy wobec 
mieszkańców i inwestora!

W ostatni dzień lipca odbyło się spotkanie wójta Daniela Zadwornego z mieszkańcami, sołtysem i organizacjami pozarządowymi z Bukwałdu w sprawie 
potencjalnego uruchomienia przez prywatnych inwestorów żwirowni w tym rejonie. Mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw, a wójt zadeklarował uczciwość 
wobec wszystkich stron tej sprawy.

W  spotkaniu wzięli 
udział m.in. przedstawicie-
le Stowarzyszenia Przyja-
ciół Wsi Bukwałd, Komitetu 
Ochrony Bukwałdu i  Fun-
dacji Albatros. Mieszkańcy 
i  społecznicy wyrazili swój 
sprzeciw wobec planowa-
nej inwestycji. Mówiono 
o  wysokich kosztach spo-
łecznych, przyrodniczych, 
krajobrazowych, a  tak-
że o  zamachu na dziedzic-
two historyczne Bukwałdu 
i  okolic. Wójt przedstawił 
swój aktualny stan wiedzy 
oraz stan prawny dla ewen-
tualnej inwestycji. Z  prze-
pisów ustawy „Prawo 
geologiczne i górnicze” wy-
nika, że obszary złóż kopa-
lin ujmuje się obowiązkowo 
w  Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmi-
ny (czyli podstawowym na-
rzędziu planistycznym). 
Jeśli gmina nie dopełni tego 
obowiązku, wówczas wo-
jewoda wydaje zarządze-
nie zastępcze. Tak stało się 
w  przypadku wprowadze-

nia do Studium gminne-
go przez wojewodę udoku-
mentowanych złóż kopalin 
„Bukwałd” o  powierzchni 
ponad 11 ha. Miało to miej-
sce w  2018 roku – jeszcze 
w poprzedniej kadencji sa-
morządu gminnego i  zo-
stało podane do publicznej 
wiadomości w BIP.

Nie było Wniosku
o decyzję środowiskową

Jak podkreślił wójt, na 
obecnym etapie do urzędu 
gminy nie wpłynął wniosek 
o  wydanie decyzji środo-
wiskowej dla uruchomie-
nia żwirowni w  Bukwał-
dzie. Warto wyjaśnić, że 
decyzja środowiskowa nie 
stanowi podstawy do reali-
zacji planowanego przed-
sięwzięcia, a  jedynie jeden 
z  elementów niezbędnych 
do ubiegania się przez in-
westora o  wydanie decyzji 
koncesyjnej do starosty lub 
marszałka. Skoro wniosek 
taki nie wpłynął – wniosek 
koncesyjny nie mógł zostać 
złożony. Ponadto należy za-

znaczyć, że decyzja środo-
wiskowa nie jest decyzją 
uznaniową. Oznacza to, że 
organ właściwy do jej wy-
dania (czyli wójt) powinien 
przeprowadzić postępo-
wanie zgodnie z  przepisa-
mi prawa i  jest zobligowa-
ny wydać tę decyzję, o  ile 
inwestor spełni wymagane 
warunki. 

– Dlatego nie można 
na tym etapie wyrokować 
o  wyniku postępowania 
i  zaocznie wydać negatyw-
nej bądź pozytywnej decy-
zji środowiskowej, zwłasz-
cza, że nie złożono wniosku 
o jej wydanie – uważa wójt 
Daniel Zadworny. – Sprawa 
może mieć różne finały – na 
razie wiemy niewiele o  za-
miarach inwestora. 

Póki co inwestor zwró-
cił się mailowo do urzędu 
gminy o możliwość korzy-
stania w celach transporto-
wych z  nieuczęszczanych 
i  nieprzejezdnych dróg 
gminnych oraz wybudowa-
nia przeprawy przez Łynę 
w  Pistkach. W  odpowie-

dzi przeczytał, że gmina 
nie będzie partycypować 
w  tych kosztach. Jeśli jed-
nak wykona wszystko na 
własny koszt, to jest to do 
rozważenia i  zaaprobowa-
nia. Treść tej korespon-
dencji została przez wój-
ta przedstawiona ustnie na 
spotkaniu z  mieszkańca-

mi. Według nieoficjalnych 
informacji uzyskanych 
w  Nadleśnictwie Kudypy, 
pierwsza propozycja tra-
sy przejazdowej jest już 
nieaktualna, natomiast do 
urzędu gminy nie wpłynę-
ło żadne oficjalne pismo 
w  sprawie alternatywnej 
trasy transportu.

Uczciwie i transparentnie
Wójt, podczas procedo-

wania ewentualnego wniosku 
o  wydanie decyzji środowi-
skowej, wnikliwie przeanali-
zuje wszelkie aspekty sprawy, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem szkodliwości potencjal-
nej inwestycji dla środowi-
ska w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Doliny Środko-
wej Łyny, czyli dla przedmio-
towych terenów Bukwałdu 
i  okolic. Podczas spotkania 
z  mieszkańcami Bukwałdu 
wójt zadeklarował uczciwość 
i  transparentność wszelkich 
działań oraz wobec wszyst-
kich zainteresowanych stron, 
czyli zarówno mieszkańców, 
jak i  inwestora. Wydawanie 
decyzji będzie poprzedzone 
wnikliwą, obiektywną, bez-
stronną analizą sytuacji, przy 
oczywistym udziale miesz-
kańców i organizacji społecz-
nych. Nade wszystko jednak 
będzie działał zgodnie z prze-
pisami obowiązującego pra-
wa, nie ulegając presji żadnej 
ze stron.
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Podczas spotkania sołtys Bukwałdu Bogumiła Brewka przekazała 
wójtowi Danielowi Zadwornemu protest przeciwko żwirowni 
z podpisami 240 mieszkańców Bukwałdu, Barkwedy i Brąswałdu
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Musimy pozostać czujni
– Na początku tzw. lockdownu publicznie przekonywałem, że rozsądniej byłoby podzielić kraj na strefy. Warmia i Mazury, jako region z najniższymi 
wskaźnikami zakażeń, miałby większą szansę na uniknięcie kryzysu. Szkoda, że po ten pomysł sięgnięto dopiero w zeszłym tygodniu – mówi Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek województwa.

Wakacje trwają w naj-
lepsze, a wraz z nimi pan-
demia. Koronawirus nie 
omija Warmii i  Mazur, 
ostatnio notowaliśmy 
kolejne dzienne rekordy 
w liczbie zakażeń…

Pamiętajmy, że jeste-
śmy stosunkowo najmniej 
dotkniętym wojewódz-
twem w kontekście liczby 
zakażeń, a  nasze dzienne 
„rekordy” są marzeniem 
innych regionów. Najważ-
niejsze, by pozostawać 
czujnym i  nieprzerwanie 
stosować się do zaleceń. 
W  ten sposób możemy 
wrócić do stanu z  pierw-
szej połowy czerwca, kie-
dy to mieliśmy dosłownie 
kilka aktywnych przypad-
ków w  województwie. 
Dziś jest nieco inaczej, sy-
tuacja wymaga od nas od-
powiedzialności i  wza-
jemnej troski. Wakacje nie 
mogą być traktowane jako 
przerwa od bezpieczeń-
stwa i roztropności.

Jak zatem wygląda 
trwający sezon urlopowy 
w regionie? Czym się róż-
ni od poprzednich?

Pandemia znacząco 
wpłynęła na formę spę-
dzania wakacji przez 
Polaków. Obecny se-
zon, uwarunkowany ob-
ostrzeniami w  przestrze-
ni publicznej, zmusił nas 
wszystkich do ograni-
czeń. Cierpi na tym m.in. 
nasza oferta kulturalna 
czy też sportowa. Nie-
mniej wciąż obserwuje-
my bardzo wysokie za-
interesowanie turystów 
naszym regionem. Jest 
to po części wynik zmian 
w  planach wakacyjnych 
rodaków, którzy zamiast 
wypoczynku za granicą, 
wybrali Warmię i Mazury. 
Mamy szansę na odkrycie 
na nowo piękna naszych 
terenów, o  którym jedni 
jeszcze nie wiedzieli, in-
ni mogli już zdążyć zapo-
mnieć. Cieszmy się ziele-
nią lasów, błękitem jezior, 
zabytkami, rozwijającą 

się infrastrukturą i łatwo-
ścią w  odnalezieniu bez-
piecznej przestrzeni.

Mimo tego branża tu-
rystyczna wciąż mierzy 
się z kryzysem…

Na początku tzw. 
lockdownu publicznie 
przekonywałem, że roz-
sądniej byłoby podzielić 
kraj na strefy. Relatyw-
nie niskie wskaźniki za-
każeń na Warmii i  Ma-
zurach od początku 
pandemii były najlep-
szym argumentem do te-
go, by oszczędzić nasz 
region od niemal całko-
witego zamykania go-
spodarki. Jak wiemy, 
sięgnięto po ten pomysł 

dopiero w  zeszłym ty-
godniu… Dziś musi-
my stawić czoła kry-
zysowi, jako samorząd 
województwa aktyw-
nie wspieramy branżę 
turystyczną.

W jaki sposób?
Przy wykorzystaniu 

środków unijnych uru-
chamiamy pakiet wspar-
cia, po który mogą się-
gnąć przedsiębiorcy 
z regionu zwłaszcza z sek-
torów strategicznych. To 
warta ok. 31 mln zł po-
życzka płynnościowa, 
która w  ponad 30 proc. 
jest już zakontraktowa-
na. Do tego lada chwila 
ruszą bezzwrotne granty, 

które mogą być przezna-
czone m.in. na pokrycie 
kosztów bieżących, in-
westycje w  sprzęt zabez-
pieczający pracowników 
czy produkcję materia-
łów przeciwpandemicz-
nych. Łączna wartość 
tylko tych rozwiązań po-
mocowych sięga blisko 
95 mln zł. Minimalizuje-
my formalności, by mak-
symalnie ułatwić proce-
durę uzyskania wsparcia.

A jak pan ocenia pro-
jekt tzw. bonu turystycz-
nego? Czy ma on większy 
wpływ na generowanie 
popytu na urlop w  na-
szym regionie?

Nie sądzę, by obłoże-
nie najpopularniejszych 
kurortów było zasługą te-
go projektu. Jego finalnie 
okrojony kształt nie wzbu-
dza entuzjazmu zarówno 
od strony jego konsumen-
tów, jak i przedsiębiorców 
z  branży turystycznej. 
Uważam, że wyklucze-
nie emerytów z tego pro-
gramu było wobec nich 
krzywdzące.

Czy pana zdaniem je-
steśmy przygotowani na 
drugą falę zakażeń, którą 
prognozuje się na jesień?

W  moim przekona-
niu na pewno lepiej niż 
na pierwszą. Jako samo-

rząd województwa wspar-
liśmy praktycznie każdą 
placówkę medyczną w re-
gionie, finansując zakupy 
niezbędnego sprzętu i  in-
westycje dostosowujące 
jednostki do walki z  wi-
rusem. Łącznie na te cele 
przekazaliśmy ok. 78 mln 
zł, a  gros tych pieniędzy 
stanowią środki unijne. 
Zdążyliśmy też już poznać 
specyfikę życia podczas 
pandemii, to również na-
sza przewaga.

A  pan gdzie spędził 
swój urlop?

Oczywiście na czy-
stych i bezpiecznych War-
mii i Mazurach!

– Wakacje nie mogą być traktowane jako przerwa od 
bezpieczeństwa i roztropności – mówi Gustaw Marek Brzezin

– Mamy szansę na odkrycie na nowo piękna naszych terenów, 
o którym jedni jeszcze nie wiedzieli, inni mogli już zdążyć 
zapomnieć. Cieszmy się zielenią lasów, błękitem jezior, zabytkami, 
rozwijającą się infrastrukturą i łatwością w odnalezieniu 
bezpiecznej przestrzeni – podkreśla marszałek Brzezin

Ponad 3 tys. jezior na Warmii i Mazurach to prawdziwy raj dla 
żeglarzy. Największą popularnością wśród nich cieszy się Szlak 
Wielkich Jezior Mazurskich (ok. 130 km), który wiedzie przez 
kilkanaście akwenów połączonych kanałami Miłośnicy spływów kajako wych mają w regionie do dys pozycji łącznie ok. 1200 km tras. 

Najpopularniejszym szlakiem jest rzeka Krutynia (ok. 95 km)
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Od tego 
głowa boli

Niektórych rzeczy, ja jako obywatel tego kraju i  częsty bywalec rożnych 
sklepów, nie mogę zrozumieć. Pod koniec lipca byłem na zakupach w jed-
nym z dużych sklepów na Zatorzu w Olsztynie. Najpierw dostałem czkawki, 
jak zobaczyłem ceny naszych polskich jabłek. Jak długo żyję, jeszcze ta-
kich cen nie widziałem. Powyżej 5 złotych za kilogram. Drożej od arbuzów 
z Maroka. Pomidory nasze krajowe około 10 złotych, a papryka, kraj pocho-
dzenia Polska, 14 złotych. W  środku lata kiedy jest wysyp warzyw? Nie 
wiem, skąd to się bierze. 

Na półkach z  nabia-
łem dobiła mnie cena mle-
ka. Powyżej 3 złotych. Jak 
to się dzieje teraz, kiedy 
jest mnóstwo trawy, a kro-
wy dają dużo białego su-
rowca? Mleczarnie win-
dują cenę. Dlaczego? Czy 
u nas prawa ekonomi dzia-
łają odwrotnie? Czyli jak 
jest dużo, to drożej? A mo-
że właściciele sklepów chcą 
szybko kosztem obywate-
li pokryć straty spowodo-
wane pandemią? Przecież 
branża spożywcza cały czas 
funkcjonowała i  dalej dzia-
ła. Z tego co mnie uczono, 
to czym więcej sprzeda się 
w  niskiej cenie, to więcej 
się zarobi. Jak jest drogo, 
to mniej się przecież kupu-
je. To jest zagadka, której na 
razie nie mogę rozwiązać. 
Pewnie mój kolega Andrzej 
będzie znał odpowiedź.

 Duży sklep ma sporo 
lad chłodniczych z mięsem, 
wędlinami itp. Najbardziej 
zdziwiła mnie i rozśmieszy-
ła kartka. Napisane na niej 
było, że należy od lad za-
chować należytą odległość. 
Zapytałem panią sprze-
dawczynię, co mam przez 
to zrozumieć? Odpowie-

działa, że chodzi o 2 metry. 
Natychmiast odstąpiłem 
i znalazłem się między rega-
łami, i  musiałem krzyczeć, 
że chcę kupić mielonego 
z  łopatki. Pani powiedzia-
ła, żebym nie krzyczał, tyl-
ko podszedł do żółtej linii, 
która była prawie pod ladą. 

Jak się zbliżyłem, za-
uważyłem, że na ścianie by-
ła kartka, na której napisa-
ne było: mięso wieprzowe 
jest z Polski i z Danii. To po-
prosiłem łopatkę z polskiej 
świni. To dostałem mię-
so z lewej strony lady, a jak 
zapytałem o łopatkę z duń-
skiej świni, to pani lekko się 
zarumieniła. Zastanowiłem 
się po co takie napisy, kie-
dy w  chłodziarce polskie 
i duńskie mięso leży na jed-
nej półce.

Najważniejsze, że łopat-
ka wieprzowa jest najtańsza 
(około 12 złotych). Droższe 
od niej są żeberka, a nawet 
słonina. Nie wiem tylko czy 
z Polski, czy z Danii. Na ko-
niec mojej wizyty w dużych 
sklepach spożywczych było 
stoisko z  chlebem. Boche-
nek tego zwykłego koszto-
wał 3,30 zł, prawie tyle sa-
mo co 50 lat temu. Dodam, 

że teraz bochenek to tyl-
ko 400 lub 500 gram. Jak 
tu żyć? Niestety ekonomia 
jest nieubłagana, a  resztę 
co miałem napisać, zosta-
wię sobie! 

Jacek Panas

Płacę i płaczę
Napisałem kiedyś piosenkę, pod takim właśnie tytułem. Było to kilkanaście 
lat temu, ale nadal jest aktualna. Bulwersują Cię, Jacku, wysokie ceny, jak-
byś zapomniał o  tym, że mamy wolny rynek. Jeden sprzedaje, drugi 
kupuje. 

Ten co sprzedaje, a  nie 
jest producentem, też mu-
si towar kupić i  później na 
nim zarobić. Piszesz, że 
szokujące są dla Ciebie ce-
ny owoców i warzyw. Gdy-
byś wybrał się np. do jakiejś 
nadmorskiej, wypoczyn-
kowej miejscowości, mu-
siałbyś pomnożyć je co 
najmniej przez 2. Ta świa-
domość od razu nastraja 
optymistycznie do nasze-
go, lokalnego handlu. 

Często o tym zapomina-
my, ale patrząc na to obiek-

tywnie, to my, jako konsu-
menci, mamy pośrednio 
wpływ na kształtowanie 
cen. Skoro produkt kosz-
tuje tyle ile kosztuje i  jest 
kupowany, bez względu na 
wysoką cenę, to taka cena 
się utrzymuje. Prawo po-
pytu i  podaży. W  niektó-
rych krajach, sam tego do-
świadczyłem, np. inne są 
ceny owoców rano, a inne, 
niższe, wieczorem. U  nas 
spotyka się to bardzo rzad-
ko. Lepiej jest towar wyrzu-
cić, niż taniej sprzedać. Ta-

ki sposób myślenia. 
Nie dotyczy to tyl-
ko owoców. Inne to-
wary, którym kończy 
się termin ważności, 
w wielu przypadkach 
są przeceniane wła-
śnie w ostatnim dniu. 

Nie wiem, czy za-
uważyłeś, Jacku, taką 
dziwną rzecz, kiedy 
jest podwyżka np. cen 
paliw, to rosną koszty 
większości produk-
tów, bo drożeje trans-
port. Kiedy jednak ta-
nieje paliwo, to ceny 
produktów są dalej 
na tym samym pozio-
mie. W  każdym razie 
nie są automatycznie 
niższe. Podobnie jest 
z  energią. Im wyż-
sza, tym wyższe ce-
ny produktów. Jakby 
się zdarzyła obniżka, 
to jakoś nie ma wpły-
wu na ceny w  skle-
pach. Taka zagadka 
ekonomiczna. 

Niestety, Jacku, nie je-
stem aż takim znawcą, że-
by stwierdzić, czy lepsza 
jest łopatka z  Danii, czy 
z  Polski. Zwłaszcza mielo-
na. Wiele produktów spo-
żywczych w  naszych skle-
pach pochodzi z tzw. rynku 
unijnego. Wspólny rynek, 
więc wiele towarów po-
chodzi z  rożnych krajów. 
Nie wiem, czy to dobrze, 
czy to źle, zwłaszcza z  po-
zycji konsumenta, ale przy-
pomnij sobie, Jacku, czy 
w  czasach słusznie minio-
nych mogłeś kupić pomido-
ry np. w styczniu? No, chy-
ba, że w puszcze. 

Pieczywo, o  którym 
wspominasz na końcu swo-
jego felietonu, pomimo 
utraty wagi w  stosunku do 
ceny, nadrabia wielością 
asortymentu. I  tu kolej-
na ciekawostka, w  niektó-
rych marketach świeżut-
kie, chrupiące bułeczki, 
przyjeżdżają jako zamrożo-
ny półprodukt i wypiekane 
są na miejscu.   Widzi pan, 
jaka spożywcza technika! 
Zalewasz pan zupkę gorą-
cą wodą, do tego parówecz-
ki bezmięsne ze świeżo od-
mrożoną bułeczką prosto 
z  pieca, na deser lody bez 
określonego terminu waż-
ności, a  pan mi tu, panie 
Jacku, o  ekonomii! Zdro-
wia i  dobrego samopoczu-
cia życzę...

Andrzej Zb. 
Brzozowski 

Rys. Zbigniew Piszczako
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Piekarnia Tyrolska wypieka 
Warmiński Chleb Pielgrzyma

Uruchomiono produkcję Warmińskiego Chleba Pielgrzyma w Piekarni Tyrolskiej w Barczewie. Będzie promował Szlak Świętej Warmii. 

Swój potencjał Piekar-
nia Tyrolska wykorzystuje 
obecnie do wypieków War-
mińskiego Chleba Pielgrzy-
ma, który będzie promo-
wał Szlak Świętej Warmii. 
Szlak ten tworzy szesna-
ście „stacji”: znane nie tyl-
ko w regionie miejsca piel-
grzymkowe, sanktuaria, 
szlaki pątnicze, ale tak-
że historyczne obiekty sa-
kralne związane z  ciekawą 
historią biskupstwa war-
mińskiego oraz różnymi 
wydarzeniami o  charakte-
rze religijnym, historycz-
nym i legendarnym. Pierw-
sza z  nich to Bałdy, czyli 
„Wrota Warmii”, przez któ-
re z  Warszawy przybywa-
li do swojej diecezji kolejni 
biskupi warmińscy. Następ-
nie: Gietrzwałd, Olsztyn, 
Głotowo, Dobre Miasto, 
Lidzbark Warmiński, Sto-
czek Klasztorny, Biszty-
nek, Reszel, Święta Lipka, 
Tłokowo, Krosno, Chwalę-
cin, Pieniężno i Frombork. 
Szlak kończy się w  Branie-
wie – pierwszej historycz-
nej stolicy regionu.

– Nasze województwo 
składa się z dwóch członów: 
z Warmii i z Mazur – mówi 
starosta olsztyński Andrzej 
Abako. – O  ile Mazury, ja-
ko cud natury, były bardzo 
promowane przez samo-
rząd województwa, o  tyle 
Warmia została lekko zapo-
mniana. Jako starostwo po-
stanowiliśmy wznowić pro-
jekt Szlaku Świętej Warmii. 
Dzisiaj mamy do czynie-
nia z  jednym z  produktów 
tego projektu – Chlebem 
Warmińskiego Pielgrzyma, 
który będzie promował ten 
szlak. Chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować 
Jarosławowi Goszczyckie-
mu – przedsiębiorcy, który 
w ramach naszego partner-
stwa podjął się produkcji te-
go chleba.

Właściciel Piekarni Ty-
rolska Jarosław Goszczyc-
ki: – To seria próbna tego 
wypieku, będziemy go wy-
konywać z  kilku rodzajów 
ciasta. Większość z  kilku-
dziesięciu bochenków, któ-

re dzisiaj opuściły taśmę 
produkcyjną piekarni, wy-
pieczona została z  ciasta 
drożdżowego.

Setki tysięcy chlebów wy-
piekanych codziennie

Uroczysty wypiek War-
mińskiego Chleba Pielgrzy-
ma był okazją do oficjalne-
go uruchomienia nowego 
zakładu Piekarni Tyrolskiej 
zlokalizowanego pod Bar-
czewem. A  w  nim ma być 
wypiekanych codziennie 
nawet 300 tysięcy bochen-
ków chleba. 

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

żam, że trzeba piec porząd-
ny chleb oparty wyłącznie 
na naturalnych składnikach 
i  jednocześnie ograniczać 
pracę ludzi – mówi Jaro-
sław Goszczycki, właściciel 
Piekarni Tyrolska.

I  dodał: – W  zakła-
dzie uruchomiona została 
produkcja prozdrowotne-
go pieczywa z  wykorzysta-
niem białka pozyskanego 
z  polskich upraw łubinu 
oraz rodzimych warzyw. 
Stąd też założenia projek-
towe nowego zakładu – 
które w  dużym stopniu są 
autorskimi rozwiązania-
mi właściciela – zakłada-
ły pełną automatyzację na 
każdym etapie produkcji, 
ograniczając w  nim udział 
człowieka niemal wyłącz-
nie do zdalnego sterowa-

nia procesem technologicz-
nym – powiedział Jarosław 
Goszczycki, właściciel Pie-
karni Tyrolskiej.

Budowa nowego za-
kładu Piekarni Tyrolskiej 
w  Barczewie koło Olsz-
tyna trwała trzy lata. Za-
kład ma powierzchnię oko-
ło 21 tys. mkw. Blisko 40 
proc. kosztów związanych 
z  tą inwestycją pozyska-
no dzięki Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, jako refundację z  pro-
gramu wdrażania prac 
badawczo-rozwojowych.

Piekarnia Tyrolska wspie-
ra projekty społeczne 

Jarosław Goszczycki 
od lat chętnie angażuje się 
w projekty związane z pro-
mowaniem historii i  trady-

cji Warmii oraz związane 
z  wartościami patriotycz-
nymi. Na jedną z  ostatnich 
rocznic zakończenia II woj-
ny światowej, Związek Pił-
sudczyków RP i  Piekar-
nia Tyrolska przygotowali 
wyjątkową niespodziankę 
dla mieszkańców Olsztyna 
i  regionu. Tego dnia w sie-

ci sklepów Piekarni Tyrol-
skiej pojawił się Chleb Zwy-
cięstwa, wyprodukowany 
zgodnie z recepturą z maja 
1945 roku.

Piekarnia Tyrolska 
wspierała m.in. akcję Wa-
kacje dla Rodaka. To letni 
wypoczynek dla polskich 
dzieci i  młodzieży z  Ka-
zachstanu i Polski.

Piekarnia Tyrolska 
wspiera także podopiecz-
nych Domu Pomocy Spo-
łecznej w  podolsztyń-
skim Różnowie. Angażuje 
się również w  sport. Jed-
nym z  przejawów tej dzia-
łalności jest autorski Chleb 
Sportowiec. Stworzony 
z  myślą o  osobach kocha-
jących aktywność fizyczną 
oraz zawodowo uprawia-
jących sport. Lekki i  zdro-

wy chleb wypiekany jest 
z  trzech rodzajów mąki: 
żytniej, pszennej i mąki ty-
pu graham, bez konserwan-
tów, bez polepszaczy sma-
ku, z ziarnami soi i chia. 

– Piekarnia Tyrolska 
jest wrażliwa społecznie. 
Stąd zaangażowanie w róż-
norodne projekty, które 
niosą pomoc innym – mó-
wi Jarosław Goszczycki, 
właściciel Piekarni Tyrol-
ska. – Pomoc innym wy-
niosłem z  domu, tak mnie 
wychowano, więc staram 
się wywiązywać z  tego jak 
najlepiej. 

Pierwsze maszyny kupio-
ne w Austrii

Piekarnia Tyrolska to 
potentat na krajowym ryn-
ku piekarnicznym. Piekar-
nia posiada własne silosy na 
zboża, młyn i maszyny roz-
drabniające m.in. łubin czy 
amarantus oraz sortownię 
warzyw. Rośliny okopowe, 
m.in. buraki, pasternak, czy 
marchew są bowiem wyko-
rzystywane do produkcji 
pieczywa prozdrowotnego.

Swoją działalność firma 
rozpoczęła w  1988 r.  dzię-
ki nabytym kontaktom 
w  branży gastronomicznej. 
Jarosław Goszczycki, wła-
ściciel Piekarni Tyrolskiej, 
dowiedział się o  likwidacji 
piekarni w Austrii w Tyro-
lu. Za pożyczone pieniądze 
zakupił pierwsze maszyny 
i  sprowadził do Olsztyna, 
stąd piekarnia wzięła swo-
ją nazwę. W kolejnym roku 
została uruchomiona pro-
dukcja pieczywa i sprzedaż 
w  małym, własnym sklepi-
ku. Potem powstawały ko-
lejne sklepy. 

Krzysztof Szymański
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Zdenerwowana żo-
na mówi do męża:

– Ja tej naszej sąsiad-
ce nie daruję! Do są-

du ją podam!
– A co ona takie-

go ci zrobiła?
– Powiedziała listonoszo-
wi, że jestem głupia gęś!

– Nie przejmuj się, 
wszystkie gęsi są głupie!

Dwaj faceci rozmawiają 
przy kieliszku. 

– Ech, życie jest ciężkie... 
– wzdycha jeden z nich – 
miałem wszystko, o czym 

człowiek może marzyć: 
cichy dom, pieniądze, 

dziewczynę... 
– I co się stało?! 

– Żona wróciła z wcza-
sów tydzień wcześniej.

Rozmawia dwóch 
kolegów:  

– Wiesz co? Moja rodzi-
na przeżyła ostatnio kata-

strofę kolejową.  
– A co się stało?  

– Teściowa do nas po-
ciągiem przyjechała.

BARAN 21 III - 20 IV
Twoja firma wejdzie w  fazę kolejnej reor-
ganizacji. Obserwuj i wyciągaj wnioski. Re-
fleks i umiejętność dopasowania się do sy-
tuacji będą niezbędne. Uważaj na życzliwe 

Ci osoby.

BYK 21 IV - 20 V
Jeżeli ktoś mówi, że za dużo pracujesz, pi-
jesz za dużo kawy, palisz za dużo papiero-
sów, a  Ty zgadzasz się z  nim, zastosuj się 
do jego wskazówek. Jeżeli nie, to po prostu 

zmień lekarza.

BLIŹNIĘTA 21 V - 21 VI
Odpowiedni moment na duże zakupy. Naj-
lepiej wirtualne. Możesz też upiec ciasto 
u znajomych lub rozmrozić lodówkę u są-
siada. Nie tankuj również samochodu z by-

le powodu.

RAK 22 VI - 22 VII
Chcesz zmienić metody działania? To do-
brze. Trzeba się rozwijać. Czas sprzyja za-
wodowym poszukiwaniom i eksperymen-
tom. Z  jednym tylko zastrzeżeniem – nie 

na ludziach!

LEW 23 VII - 23 VIII
W  tym miesiącu możliwy niezbyt dobry 
nastrój. Nadmiar ambicji może prowa-
dzić do stresów i spięć z otoczeniem. Mo-
żesz mieć kłopoty z żołądkiem i trudności 

z zasypianiem.

PANNA 24 VIII - 23 IX
W najbliższym okresie powinieneś przede 
wszystkim solidnie odpocząć i gdzieś wyje-
chać. Przedtem zadbaj jednak o swój ima-
ge. Odwiedź solarium, idź do fryzjera i do 

banku.

WAGA 24 IX - 23 X
Pojawią się nowe propozycje i  wyzwa-
nia. Warto nadal poszerzać wiedzę, a  tak-
że bywać wśród ludzi, nawiązywać kolejne 
kontakty. Twoje ostatnie raporty są zbyt 

ogólne.

SKORPION 24 X - 22 XI
Korzystny miesiąc na inwestycje i transak-
cje bankowe. Unikaj spotkań rodzinnych, 
bo będą chcieli pożyczać Ci pieniądze. 
A wiesz jak to w rodzinie. Trzeba im będzie 

później oddać.

STRZELEC 23 XI - 21 XII
Nie zmuszaj ukochanej osoby do wyznań, 
bo odbierze to jak zamach na swoją wol-
ność. Teraz musisz użyć zdolności dy-
plomatycznych, jak również możliwości 

finansowych.

KOZIOROŻEC 22 XII - 20 I
Nie zmarnuj okazji do przedstawienia sze-
fowi nowego projektu, z  którym wiążesz 
wielkie nadzieje. Szkoda, że tylko Ty. To 
jednak dobry moment. Na odejście z firmy 

i zmianę pracy.

WODNIK 21 I - 19 II
Zanim zaczniesz działać, dobrze się zasta-
nów. W tym miesiącu jesteś wyjątkowo na-
rażony na ciosy. Koledzy w  końcu zaczną 
się domyślać, dlaczego tylko Ty dostajesz 

podwyżki.

RYBY 20 II - 20 III
Utrzymując dietę na poziomie 1200 kcal 
dziennie, masz zagwarantowany uby-
tek wagi ok. 5 kg w  ciągu miesiąca. Jeżeli 
schudniesz więcej niż 7 kg, oznacza że nie 

przestrzegałeś dokładnie diety.

HOROSKOP DLA WYBRANYCH

Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn!
AZB

Komentuje Zbigniew Piszczako
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Jak Pawełek historie Olsztyna poznaje
Panujące na początku sierpnia upały całkowicie zniechęciły mnie do długich jazd na rowerze. Nie zachwycały mnie pobyty na olsztyńskich plażach, które 
były bardzo zatłoczone a przez to niebezpieczne. Byłem słomianym wdowcem. Rodzina przebywała na wczasach u dziadków na wsi, więc miałem dużo 
czasu. Pojechałem na swoją działkę. Tu miłe zaskoczenie. Między grządkami zobaczyłem Jacka Panasa, który zbierał ogórki i pomidory. 

– Cześć – powiedział. 
– Nie martw się, w domku 
masz 30 słoików ogórków. 
A  te zbieram, bo wyjeż-
dżam na rejs. Może chcesz 
jechać ze mną? Nic nie mia-
łem do stracenia, na jach-
cie nie pływałem, więc się 
zgodziłem. 

Jacek poinformo-
wał mnie, że popłyniemy 
z Ostródy na jezioro Bartę-
żek. Nic mi to nie mówiło, 
bo nigdy nie byłem na wod-
nych wyprawach, a  szcze-
gólnie po jeziorach w oko-
licach Ostródy. 

Jeszcze tego samego 
dnia wypłynęliśmy sied-
miometrowym jachtem 
z  portu LOK w  Ostródzie 
na szlak wodny tak zwane-
go kanału elbląskiego.

Jezioro Ostródzkie 
z  przesmykiem, nad któ-
rym przerzucony jest most 
nieczynnej już linii kole-
jowej z  Ostródy do Mo-
rąga nie zrobiło na mnie 
większego wrażenia. Szko-
da tylko, że po tym przeci-
nającym jezioro, podobno 
bardzo urokliwym kolejo-
wym szlaku pozostały tylko 
wspomnienia. Jacek jeszcze 
podróżował po nim parową 
ciuchcią. Nic nie pozostało! 

Następnie z  jeziora 
Drwęckiego wpłynęliśmy 
na kanał. Oniemiałem! Ta-
kiego cudu przyrody ni-
gdy nie widziałem. To nie 
był kanał taki jak Łuczań-
ski w  Giżycku, a  prawdzi-
wa rzeka wijąca się między 
drzewami. Przecinająca za-
rośnięte wodnymi kaczeń-
cami i  nenufarami wodne 
oczka (pozostałości po ist-
niejących tam w  przeszło-
ści jeziorach), nad wodą 
zwisały gałęzie tak, że wy-
pływając zza zakrętu wpa-
dało się w  zieloną kurty-
nę. Przypomniało mi się, 
że na początku XX wieku 
była koncepcja połączania 
Wielkich Jezior Mazurskich 
z Wisłą oraz Zalewem. Ka-
nał długości prawie 300 km 
miał przebiegać przez Olsz-
tyn. W  1909 roku zawią-
zało się nawet Stowarzy-
szenie Popierania Kanału 
Wschodniego. W  skład za-
rządu wchodził burmistrz 
Olsztyna Georg Zulch. Po-
wstało nawet przedsię-

biorstwo, które miało bu-
dować tę drogę wodną 
z  Albertem Scholzem na 
czele. Firma miała już na-
wet swoją siedzibę przy uli-
cy Kopernika w domu Pod 
Kotwicą, istniejącym do 
dzisiaj. Z  powodu nieopła-
calności, przedsięwzięcie 
zaniechano. 

Po pokonaniu dwóch 
śluz, Zielonej (podniosła 
nas o około 2 metry) i Mi-
łomłyna (3 metry do gó-
ry) wpłynęliśmy na jezio-
ro Ilińskie. Przy ognisku na 
cypelku Jacek Panas, który 
po kanale, jak powiedział, 
pływa ponad pół wieku, za-
czął opowieść o unikatowej 
w  Polsce a  nawet Europie 
drodze wodnej.

– Wiesz już, Paweł-
ku, że o  mało co a  Dyrek-
cja Kanału Wschodniego 
i  prawdopodobnie Ostró-
da-Elbląg miała być w Olsz-
tynie, ale nie wyszło. Ten 
szlak, na którym teraz je-
steśmy otworzono dla że-
glugi w  1862 roku. Budo-
wa trwała 16 lat, chociaż 
niektóre budowle hydro-
techniczne budowano jesz-
cze kolejnych 10 lat, w tym 
śluzy, przez które przepły-
waliśmy. Najpierw wyrów-
nywano poziomy jezior le-
żących na trasie przebiegu 
kanału. Wszystkie wyrów-
nano do tafli wód Jezioraka. 
Długość kanału wraz z  od-
nogami wynosi ponad 151 
km. Rożnica poziomów ja-
kie płynące nim statki mu-
szą pokonać to około 100 
metrów. Najniżej, bo na po-
ziomie morza położone jest 

jezioro Druzno z  tajemni-
czym starożytnym morskim 
miastem-portem Truso. 
Pozostałości jego istnieją 
nad brzegiem jeziora. 

Od Fryderyka Wil-
helma IV, władcy Prus 
Wschodnich, zlecenie na 
budowę przyjął pomysło-
dawca, projektant, a  zara-
zem nadzorca tej potężnej 
na tamte czas inwestycji 
Georg Jacob Steenke. Jej 
koszt o  10 proc. przekro-
czył nakłady poniesione na 
budowę Wieży Eiffla w Pa-
ryżu i  miał wartość około 
2,4 tony złota. Muzeum ka-
nału istnieje przy pierw-
szej pochylni w Buczyńcu.

Początkowo różnice 
poziomów miały niwelo-
wać śluzy, ale okazało się, 
że jest za mało wody służą-
cej do napełniania komór. 
Zastąpiono je pięcioma 
pochylniami, czyli poko-
nywaniem wzniesień przy 
pomocy wózków jadących 
po szynach i  co ciekawe 
do dzisiaj do napędu uży-
wana jest siła wody. Śluzy 
pozostały tylko w górnym, 
ostatnim odcinku kanału. 
To są Miłomłyn, Zielona, 
Ostróda i  Ruś. Najpierw 
były tylko otwierane i  za-
mykane ręcznie. Teraz te 
czynności wspomaga ener-
gia elektryczna, ale jak za-
uważyłeś, na Zielonej jest 
zawodna, bo drewnia-
ne wrota trzeba poruszać 
ręcznie kołowrotem mają-
cym około 150 lat.

Kanał przecina jeziora, 
płynie w  głębokim wyko-
pie, jak również miejsca-

mi przebiega po groblach. 
Między innymi na odno-
dze do Iławy przecina je-
zioro Karnickie w  ziem-
nej rynnie, ułożonej na też 
ziemnej grobli. Kiedyś, to 
znaczy do chwili urucho-
mienia komunikacji kole-

jowej, towary znad morza, 
a z okolic Ostródy drewno 
i  płody rolne wożone by-
ły parowymi stateczkami 
i  barkami. W  latach trzy-
dziestych kanał elbląski 
miał już znaczenie tylko 
turystyczne oraz służył do 

transportu drewna do tar-
taków w  Miłomłynie, Iła-
wie i  Starych Jabłonkach. 
Teraz pozostała tylko tu-
rystyka. Ze względów 
ekonomicznych statecz-
ki pasażerskie nie kursu-
ją już z  Ostródy do Elblą-
ga pokonując unikatowe 
pochylnie. Jak sam zresztą 
widziałeś. Statki teraz pły-
wają do Miłomłyna. Tu na-
stępuje zmiana pasażerów 
i z powrotem. 

Jacek Panas jeszcze chciał 
opowiadać, ale niebo na 
wschodzie robiło się jasne. 
Przed nami było jeszcze kilka 
dni przygody, więc wiedzia-
łem, że dowiem się dużo cie-
kawych rzeczy o najpiękniej-
szym, moim zdaniem, miejscu 
na Warmii i Mazurach. 

Opowieści 
Jacka Panasa, 

miłośnika starego 
Olsztyna oraz okolic,  
zredagował Pawełek.
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Kto skorzysta z bonu turystycznego?
Rodzinne wakacje w górach, na Mazurach albo nad polskim morzem? Uwielbiany przez najmłodszych wypoczynek na uroczym wiejskim siedlisku, peł-
nym niecodziennych atrakcji? W  naszym pięknym kraju są nieograniczone możliwości spędzania wolnego czasu w  rodzinnym gronie. Polski Bon 
Turystyczny jest nową formą wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19.

– Brzmi ciekawie, a tak 
naprawdę to co to takiego 
jest ten bon turystyczny? 
– zainteresowała się Karo-
lina, klientka mojego biura 
rachunkowego.

– Bon turystyczny jest 
elektronicznym świadcze-
niem finansowym, z które-
go będą mogły skorzystać 
rodziny posiadające dzie-
ci w wieku do 18. roku ży-
cia, również te przebywa-
jące w  pieczy zastępczej. 
Na każde z  nich przypa-
da 500 zł i  jest powiększo-
ne o  dodatkowe 500 zł 

dla dzieci z  orzeczeniem 
o niepełnosprawności. 

– Na co można wyko-
rzystać bon turystyczny?

– Na wakacje albo fe-
rie. Za jego pomocą moż-
na dokonać płatności za 
usługi hotelarskie lub im-
prezy turystyczne reali-
zowane przez przedsię-
biorcę turystycznego lub 
organizację pożytku pu-
blicznego na terenie kra-
ju. Bon turystyczny bę-
dzie można wykorzystać 
jednorazowo lub wielo-
krotnie. Polski Bon Tury-

styczny będzie miał for-
mę elektronicznego bonu, 
ważnego do końca marca 
2021 roku. 

– Spodziewam się 
w  tym roku większych za-
robków, bo oboje z mężem 
otrzymaliśmy dość wysokie 
podwyżki i  nasze zarobki 
mieszczą się w drugim prze-
dziale skali podatkowej.

Czy to przypadkiem nie 
spowoduje, że będę mu-
siała zwrócić pieniądze, je-
żeli skorzystam z  bonu tu-
rystycznego? – dopytuje 
Karolina.

– Nie, niczego zwracać 
nie będzie trzeba, bowiem 
bony będą przysługiwać 
niezależnie od dochodów, 
podobnie jak w  przypad-
ku programu 500 Plus. Sko-
rzystają więc wszystkie ro-
dziny z dziećmi, niezależnie 
od tego, jakie mają zarobki. 

Zgodnie z ustawą o Pol-
skim Bonie Turystycz-
nym będzie on przysłu-
giwał wszystkim osobom 
mającym przyznane prawo 
do świadczenia 500+ oraz 
tym, które je nabędą na no-
wo urodzone dzieci do koń-
ca 2021 roku. Ustawodaw-
ca założył, że dzieci, które 
urodzą się do końca 2021 
roku, te prawa nabędą i ich 
rodzice będą mogli skorzy-
stać z bonu do końca marca 
2022 roku.

– Co trzeba zrobić, 
gdzie się udać, skąd wziąć 
wniosek, aby otrzymać bon 
turystyczny?

– Aby otrzymać bon, 
nie trzeba składać żadne-
go wniosku. Wystarczy 
usiąść przy komputerze 
i  aktywować go w  syste-
mie ZUS PUE. Osoba za-
interesowana otrzymaniem 
bonu otrzyma go po zare-
jestrowaniu się na Platfor-
mie Usług Elektronicznych 
ZUS, podobnie jak 500+. 
System pozwala na łatwą 
rejestrację m.in. za pomocą 
Profilu Zaufanego, kwalifi-

kowanego podpisu elektro-
nicznego oraz niektórych 
systemów bankowości 
internetowej. 

Bon zostanie aktywo-
wany w  systemie teleinfor-
matycznym ZUS po po-
twierdzeniu poprawności 
lub aktualizacji danych. Bon 
będzie miał postać doku-
mentu elektronicznego. Po 
aktywacji będzie on przeka-
zany za pomocą wiadomo-
ści tekstowej na wskazany 
numer telefonu lub adres 
poczty elektronicznej.

– No dobrze, uzyskam 
bon i jak praktycznie mogę 
go wykorzystać? Skąd bę-
dzie wiadomo, gdzie mogę 
nim zapłacić?

– Bon będzie można wy-
korzystać w Polsce. Będzie 
można nim opłacić np.: po-
byt w  hotelu, pensjonacie, 
gospodarstwie agrotury-
stycznym, na kolonii, obo-
zie harcerskim, sportowym 
czy rekreacyjnym. 

Trzeba go będzie oka-
zać podczas rezerwacji po-
bytu lub najpóźniej przy 
wykwaterowaniu. Za po-
mocą bonu będzie można 
dokonywać płatności wie-
lokrotnie, aż do wyczerpa-
nia kwoty bonu w terminie 
do końca marca 2022 roku.

Konkretna lista przedsię-
biorców będzie znajdowa-
ła się na stronie internetowej 
Polskiej Organizacji Tury-

stycznej: www.pot.gov.pl.
W  wykazie koordyno-

wanym przez Polską Orga-
nizację Turystyczną m.in. 
znajdują się następujące 
zweryfikowane podmio-
ty z Olsztyna: Agencja Po-
dróży „Rejs Mazury”, Are-
on Przystań Restauracja, 
Bartboo, Biuro Podróży 
Szarpie-Travel, Centrum 
Tańca Wasilewski-Felska, 
Mazur-Tourist, Noclegi 
u  Mai, Omega Hotel, Ho-
tel Pirat, Przystań Warmia, 
Willa Port, ZHP OSW Per-
koz. Z dnia na dzień miejsc 
wypoczynku i  rekreacji 
przybywa.

– Kiedy mogę otrzymać 
bon turystyczny? – zapyta-
ła Karolina.

– Nowe prawo weszło 
już w  życie, a  bon będzie 
można otrzymać jeszcze 
w te wakacje.

Elżbieta Krywko
doradca podatkowy 05830

Urlopy 2020
W  tym roku z  powodu pandemii mało kto powie, że miał udane wakacje. 
Koronawirus utrudnił, a niekiedy uniemożliwił wykorzystanie urlopu. Jak do tego 
ma się prawo o przeznaczonych na odpoczynek, wolnych od pracy dniach? 

Póki co urlopy nie prze-
padają. Jest bowiem tak, 
że można je wykorzystać 
do końca marca roku przy-
szłego, a  w  wyjątkowych 
okolicznościach do końca 
września. Jeśli komuś zgro-
madziło się wyjątkowo dużo 
wolnych dni, można go przy-
musowo wysłać na urlop. 
Szefowie i kadrowcy pamię-
tają bowiem, że za niewyko-
rzystane urlopy Państwowa 
Inspekcja Pracy karze pra-
codawcę, a nie pracownika.

Urlopu nie można prze-
kazać, ani koledze, a  tym 

bardziej pracodawcy. Nie 
do pomyślenia jest też sy-
tuacja, w której pracownik 
bierze pieniądze za urlop, 
a jednocześnie pracuje i do-
datkowo w swym zakładzie 
zarabia. Pieniądze za nie-
wykorzystany urlop można 
wziąć tylko wówczas, gdy 
pracownik odchodzi z pra-
cy. Jednak w takich okolicz-
nościach najczęściej jest on 
wysyłany na urlop w okre-
sie wypowiedzenia.

W  zaistniałej w  obec-
nym roku sytuacji powstał 
jeszcze jeden problem: za-

legły urlop za rok 2019 a ko-
ronawirus. Czy pracodaw-
ca może wysłać pracownika 
na ten zaległy urlop wypo-
czynkowy? Przecież wia-
domo, że w  czasie pande-
mii trudno o  atrakcyjny 
wypoczynek. Otóż do urlo-
pów zaległych nie stosuje 
się przepisów o  planowa-
niu dni wolnych od pracy. 
Dlatego pracodawca zaległe 
wolne ma prawo przydzielić 
nawet wówczas, gdy urlop 
może okazać się przymuso-
wym siedzeniem w domu.

MR
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Mam takie muzyczne ADHD
Ania Broda – olsztyńska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, cymbalistka, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie śpiewu. 
Posługuje się m.in. techniką śpiewu białego. Prowadzi warsztaty wokalne i muzyczne dla dorosłych i dla dzieci. Szerokiej publiczności dała się zauważyć 
poprzez udział w telewizyjnym programie „Mam talent” w 2015 roku. Bierze udział w projektach związanych z muzyką dawną, współczesną, jazzową, 
tradycyjną oraz eksperymentalną a także teatrem.

Śpiewasz, komponu-
jesz, piszesz teksty, grasz 
na kilku instrumentach. 
Czyli artystycznie jesteś 
samowystarczalna?

Rzeczywiście jestem sa-
mowystarczalna, nawet kie-
dy nie ma prądu (śmiech). 
Moje muzyczne ścieżki to-
czyły się zawsze wokół in-
strumentów tradycyjnych, 
blisko folkowej strony mu-
zyki. To zaowocowało tym, 
że gram na instrumentach 
akustycznych. Z  biegiem 
czasu okazało się, że ten 
mój potencjał rozwijał się 
także w stronę pisania tek-
stów, trochę to wygląda jak 
kobieta-orkiestra czy one 
woman band. Myślę, że to 
jest ważne doświadczenie 
dla artysty, żeby poczuć 
swój przekaz. Autorskie 
połączenie muzyki i  tek-
stu jest właśnie taką formą 
przekazu.  

Jak sama twierdzisz, 
trudno jest określić, czy 
to Ty zajmujesz się muzy-
ką, czy muzyka zajmuje się 
Tobą.

Kiedyś takie zdanie 
padło z  moich ust, albo 
gdzieś je napisałam. Było to 
w okresie, kiedy się kształ-
towałam jako solowa ar-
tystka, po odejściu z Kape-
li Brodów. W  taki właśnie 
sposób nazywałam swo-
je działania muzyczne, bo 
wielokrotnie zauważałam, 
że muzyka mnie w pewien 
sposób prowadziła poprzez 
życie. Nawet na polu pry-
watnym. Mogłam w niej za-
mknąć emocje, które to-
warzyszą każdemu z  nas, 
była dla mnie pewnym 
kompasem.

Od 10 lat występu-
jesz solo. Czy początki by-
ły związane z twórczością 
dla dzieci?

To jest pokłosie tego, 
że kiedy zostałam mamą, 
to nie czytałam wieczorem 
dzieciom bajek, tylko wier-
sze i  śpiewałam swoje au-
torskie piosenki. 

Zajmujesz się tak-
że edukacją muzyczną, 
zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych.

Mam takie muzyczne 
ADHD. Dużo pracuję, ale 
to nie jest zapychanie cza-
su, tylko po prostu lubię 
coś robić muzycznie. Ni-
gdy się nie bałam takich 
doświadczeń i  wchodzi-
łam w  taką sferę edukacji, 
wymyśliłam swoje meto-
dy pracy na podstawie mu-
zyki, którą tworzę. Często 
jest tak, że ta warsztato-
wa cześć mojej pracy opie-
ra się na interpretacji i im-
prowizacji. Jest to dla mnie 
ważniejsze niż sama melo-
dia i rytm.  

Jak określiłabyś swój 
rodzaj twórczości?

Myślę, że jest to gatu-
nek sam w  sobie. Komuś 
z  zewnątrz chyba łatwiej 
jest to określić. Nie jest to 
łatwa zagadka do rozwiąza-
nia, chociażby z tego powo-
du, że ja ciągle się artystycz-
nie zmieniam. To jest chyba 
muzyka Ani Brody. Zaak-
ceptowałam to w  sobie, że 
jestem różna, chociaż pa-
miętam takie rady ludzi, 
niekoniecznie z branży mu-
zycznej, że powinnam po-
stawić na jakiś jeden, okre-
ślony kierunek muzyczny. 
Nie potrafię i  nie chcę za-
mykać się artystycznie. 

Skąd u  Ciebie właśnie 
taka a nie inna wrażliwość 
muzyczna, jakieś geny, 
fascynacje?

Sama odkrywam róż-
ne dziwne geny w  swojej 
rodzinie. Pamiętam zdję-
cia taty z gitarą. Tata zmarł, 
jak miałam siedem lat. Mój 
brat też gra na gitarze. Jako 
dziecko nie znosiłam róż-
nego rodzaju zespołów pie-

śni tańca. To był obciach, 
ale później w  mojej twór-
czości pojawił się folk, dzię-
ki różnym ludziom, których 
poznałam. Poezja śpiewa-
na, wszechobecna w  Olsz-
tynie, też kształtowała mo-
ją wrażliwość i osobowość. 
Wpływało na mnie to, co się 
wokół mnie działo.

Cymbały, które są 
Twoim nieodłącznym in-
strumentem na scenie, ge-
neralnie kojarzą się chyba 
z twórczością ludową? 

Cymbały są instrumen-
tem, który ma bardzo starą 
historię. Są wspominane 
nawet w  Biblii. Pozwalają 
mi podróżować w  czasie. 
To nie jest tylko takie ga-
danie. Mogę je nastroić tak 
jak chcę. Cymbaliści stro-
ją dźwięki trochę tak pod 
siebie, pod repertuar, któ-
ry grają. Z  drugiej stro-
ny jest to pewien pomysł 
na rozmieszczenie dźwię-
ku i  budowę instrumen-
tu, który jest bardzo ar-

chaiczny. Powstał bowiem 
ok. 2500 lat przed naszą 
erą. Czasami, grając intu-
icyjnie, improwizując lub 
grając coś, co jest ludowe, 
ale bardzo stare, mam po-
czucie, że dzięki temu in-
strumentowi mogę trochę 
cofnąć się w  czasie. Jeżeli 
chodzi o  cymbały, jestem 
muzycznym samoukiem. 
Uczyłam się tego całe ży-
cie (śmiech). 

Twój śpiew przypomi-
na bardziej zabawę dźwię-
kiem niż klasyczną lub 
rozrywkową wokalistykę.

Jako dziecko miesz-
kałam w  Jonkowie i  kie-
dy dojeżdżałam do liceum 
w  Olsztynie, zapisałam się 
do ogniska muzycznego, 
potem do Szkoły Muzycz-
nej na wokal. Zapisałam 
się też na warsztaty jazzo-
we. Byłam ciekawa róż-
nych rzeczy. Może to wpły-
wało na to, że mieszałam 
różne gatunki i  style. To 
się kształtowało przez wie-
le lat. Myślę, że całe swoje 
życie praktykowałam mu-
zykę. Granie zespołowe, to 
też jest ważna umiejętność. 
Kiedy się gra długo solo, to 
za tym się tęskni. Cieszę 
się, że przetrwałam i  do-
szłam do momentu, w któ-
rym jestem. 

Czy techniki śpiewania 
białym głosem można się 
nauczyć?

To wchodzi poprzez od-
powiedni repertuar. Histo-
ryczne, tradycyjne pieśni, 
umiejscowione kulturowo, 
są napisane w  określonych 
skalach, pewnych syste-
mach ułożenia dźwięku. Te 
skale też się zmieniają. Jest 
to bardzo dalekie np. od ta-
kiego śpiewania jak śpiewa 
Whitney Houston czy śpie-
wu gospel.   

Czy udział w  progra-
mie „Mam talent”  zmie-
nił coś w  Twoim życiu 
artystycznym?

To było zupełnie przy-
padkowe posunięcie. Do-
stałam telefon i  musiałam 
zdecydować w  ciągu kil-
ku dni, czy wchodzę w  ta-
ką przygodę. Stwierdzi-
łam, że skoro pojawiła się 
taka możliwość, to nie bę-
dę cieniasem i nie wymięk-
nę (śmiech). Nastawiłam się 
bardzo pozytywnie, że będą 
same fajne rzeczy i były sa-
me fajne rzeczy. Dużo ludzi 
mnie poznało, to był bar-
dzo dobry ruch, zwłaszcza 
zawodowo.

Na koniec popro-
szę Cię o  jakąś anegdotę 
z Twoim udziałem.

Najdziwniejszą przygo-
dą dla mnie to nie był pro-
gram „Mam talent”, ale wy-
jazd do Azerbejdżanu, kilka 
lat temu. Ze względu na mo-
ją grę na cymbałach zosta-
łam zaproszona na festiwal 
właśnie do tego kraju. Na 
drugi dzień wzięłam udział 
w programie tamtejszej tele-
wizji śniadaniowej. W środ-
ku gór, w prawdziwie bajko-
wej scenerii. Przeżyłam tam 
tak cudowne granie na żywo 
z muzykami, których pierw-
szy raz widziałam na oczy, 
że zapamiętałam to na ca-
łe życie. Ze względu na ba-
rierę językową nie potrafili-
śmy ze sobą rozmawiać, ale 
artystyczne i muzycznie ro-
zumieliśmy się znakomicie. 
Miałam wtedy wrażenie, że 
moje geny mają swoje ko-
rzenie gdzieś na wschodzie. 
Było to porozumienie bez 
słów. Po to jest między inny-
mi muzyka. 

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Zb. Brzozowski
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Budlex z przytupem zadebiutował na 
olsztyńskim rynku nieruchomości

W ostatnią sobotę w Olsztynie miał miejsce piknik z okazji ukończenia pierwszego budynku inwestycji Libero. To debiut firmy Budlex w naszym mieście. 
Dziennikarzom podczas eventu udostępniono dwa pokazowe mieszkania, jedno 37,6 mkw. na parterze z niewielkim, ale ustawnym ogródkiem i mieszka-
nie 76,5 mkw. na ostatnim piętrze budynku z obszernym salonem i okazałym tarasem.

Nasza redakcja w  towa-
rzystwie przedstawiciela 
handlowego Budlex zwie-
dziła budynek i  prezento-
wane mieszkania. To, co 
przykuło naszą uwagę już 
na wstępie, to wysoki stan-
dard wykończenia, którego 
możemy zaznać już od wej-
ścia do budynku. Szerokie, 
przestronne hole z  nastro-
jową muzyką, przyjemny 
zapach w  klatkach schodo-
wych to niby nieznaczące 
dodatki, lecz w  połączeniu 
z  winylowym wykończe-
niem ścian i posadzek two-
rzą niepowtarzalny, kame-
ralny klimat.

Odbyliśmy kilka roz-
mów ze szczęśliwymi na-
bywcami mieszkań i  wszy-
scy zgodnie podkreślają, że 
firma Budlex wyznacza no-

wy kierunek dla standar-
dów jakości na olsztyńskim 
rynku deweloperskim. 

Według mieszkańców, 
do największych atutów 
nowej inwestycji należą bli-
skość terenów zielonych, 
duży nowoczesny park jor-
danowski z  wieloma atrak-

cjami dla dzieci oraz pla-
nowana linia tramwajowa, 
która dodatkowo popra-
wi komunikację. Wszyscy 
mieszkańcy zadeklarowa-
li,  że miejsce jest obecnie 
dobrze skomunikowane 
i cieszą się z obecności oko-
licznych sklepów i  gale-

rii handlowych. Niektórzy 
wskazywali, że ich pocie-
chy będą miały niezwykle 
blisko do placówek eduka-
cyjnych. Zarówno liceum 
jak i  szkoła podstawowa są 
w najbliższym sąsiedztwie. 

Sobotni piknik upłynął 
w znakomitej atmosferze, Bu-

dlex zapewnił moc atrakcji. 
W  strefie zieleni zorganizo-
wano m.in animacje dla naj-
młodszych, warsztaty two-
rzenia domków dla owadów. 
Pojawiła się też strefa VR, 
wirtualnej rzeczywistości, na 
co dzień używana w olsztyń-
skim biurze sprzedaży do de-
monstracji mieszkań. 

Wielu mieszkańców 
podkreślało, że tego ro-

dzaju piknik dla przyszłych 
mieszkańców to świetna 
inicjatywa. W luźnej i rado-
snej atmosferze, ale jednak 
z zachowaniem bezpieczeń-
stwa zawierały się pierwsze 
sąsiedzkie znajomości. 

Organizator zapewnił 
stanowisko do dezynfekcji, 
firmowe maseczki, obowią-
zywała lista gości, którzy 
podpisywali deklaracje. M
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CUD UZDRAWIANIA
Od ponad trzydziestu pięciu lat jest człowiekiem ostatniej nadziei 
dla ludzi chorych i  cierpiących, którym medycyna konwencjonalna 
nie była w stanie pomóc.

Mgr Jan Pawlik ogrom-
ne, bo ponad 35-letnie, do-
świadczenie i  wiedzę zdo-
bywał w różnych częściach 
świata, między innymi 
w  Indonezji, Chinach, na 
Hawajach, w Indiach, Afry-
ce Północnej i  Południo-
wej, Ameryce Środkowej 
i  Południowej, uzdrawiał 
również w Kanadzie i USA.

Oto niektóre 
z uzdrowień
• Hashimoto, guzki

tarczycy, potworne zmę-
czenie, ciągle zimne rę-
ce i  nogi p. Marry z  Lon-
dynu ustąpiły już po 4 
tygodniach.

• P. Mariannie z  Gdy-
ni nerwica, bóle głowy, 

bezsenność ustąpiły po 2 
zabiegach.

• Pani Grażyna z  War-
szawy chorowała na cukrzy-
cę. Poziom cukru unormo-
wał się po 4 spotkaniach.

• 60-letni Jan z Warsza-
wy uniknął operacji pro-
staty po 3 zabiegach. 

• Alergia, stany zapal-
ne zatok, gardła oraz astma 
ustąpiły p. Celinie z  Gdyni 
po 2 zabiegach.

• 65-letniej p. Michalinie
z Katowic ustabilizowało się 
ciśnienie krwi, zmniejszyły 
kłopotliwe szumy w uszach 
oraz cofnęły zmiany miaż-
dżycowe w żyłach. 

• Uporczywe zaparcia,
wzdęcia, problemy z  żo-
łądkiem, które miała p. Iza 

z Gdyni, ustąpiły po dwóch 
tygodniach. 

• Depresja, którą p. Be-
ata leczyła 15 lat, ustąpiła po 
4 zabiegach.

• Bóle kręgosłupa, sta-
wów, drętwienie rąk i nóg 
ustąpiły p. Kazimierzowi 
już po 1 spotkaniu.

Cena wizyty
100 zł

Tel. 89 527 11 22,   89 535 07 30 
Olsztyn, os. Dajtki, ul. Sielska 12 K (teren byłego kempingu)

Informacja: od poniedziałku do piątku, godz. 8-16
Więcej informacji: www.janpawlik.pl

Hydrocolon – Zdrowie zaczyna się w jelicie 
Rewelacyjna i  najsku-

teczniejsza metoda oczysz-
czania jelita grubego ze 
starych, wyschniętych zło-
gów. Niezwykle popularna 
w  USA, Niemczech, Kana-
dzie. Jedyne takie urządzenie 
w województwie. Hydroco-
lon jest polecany, jeśli masz 
zaparcia, wzdęcia, nad-
mierne gazy, chcesz schud-
nąć, masz problemy ze skó-
rą, bóle głowy, migreny, 
bezsenność, złe trawienie, 
częste infekcje i brak odpor-
ności, depresję, przewlekłe 
zmęczenie, grzybice, bó-
le stawowe lub jeśli dbasz 
o  zdrowie i  chcesz oczyścić
swój organizm - hydrocolon
to dobry początek zmian. Za-
bieg jest bezpieczny, niekrę-
pujący i bezbolesny. 

Przykład
Mówi Anna S. — Podda-

łam się oczyszczaniu jelita 
grubego. Przeżyłam szok, 
jak na ekranie aparatu zoba-
czyłam, co ze mnie wycho-
dzi. Nie wierzyłam, że takie 
ilości starego wyschniętego 
kału nosimy w  sobie przez 
tyle lat. Po zabiegu mam 
uczucie przypływu sił. Mi-

nęły bóle głowy i  uczucie 
zmęczenia, śpię doskonale. 
Nie mam wzdęć i  tzw. peł-
nego brzucha. Wypróżniam 
się codziennie, a  przedtem 
raz na 3-4 dni. 

Zmiany łuszczycowe na 
ciele są wyraźnie mniejsze.

Promocja:
250 zł 200 zł

Jeśli chcesz odzyskać zdrowie, odmłodzić się 
i zredukować skutecznie wagę, bez efektu JOJO, 
spróbuj z jednym z najlepszych uzdrowicieli  
w Polsce i na świecie mgr. Janem Pawlikiem. 
Stosuje on rewolucyjny i jedyny w Europie 
„PROGRAM” opracowany przez niemieckich lekarzy.

Kontakt: mgr Elżbieta Tomczyńska

509-757-471

- 47 kg


