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V edycja Ukiel Rugby Beach Cup 
2019 zakończona
Dwa dni zmagań sportowych i dobrej zabawy w dniach 20-21.07.2019 r. nad jeziorem Krzywym w CRS Ukiel 
za nami. Kolejne wydarzenie przeszło do historii. 

– Gościliśmy 14 drużyn, 
10 męskich i 4 żeńskie, odwie-
dziło nas kilkanaście tysięcy 
kibiców. Patrząc na gości i ki-
biców, to było świetne wyda-
rzenie, ale ocenę pozostawia-
my Państwu – mówi Henryk 
Pach, prezes WMOZR. – 
Ostatecznie wszyscy wygra-
liśmy, każdy pamiątkę z  tur-
nieju ma, ale najważniejsze 

jak długo tęsknota pozostanie 
w sercach i chęć powrotu na 
naszą warmińską plażę.

Puchary przyznano wg 
następującej kwalifikacji: ko-
biety – Biało-Zielone Ladies 
Gdańsk, Legia Warszawa, 
Girls Rugby Team Olsztyn, 
GRTO II; mężczyźni – Czar-

ny Pruszcz, Rugby Białystok, 
Rugby Team Olsztyn, Kow-
no, RC Lechia Gdańsk, Rug-
by Białystok II, Rugby Olsz-
tyn 40+, Legia Warszawa, 
Barbarians, Budowlani Olsz-
tyn. Turniej odbył się pod Pa-
tronatem Prezydenta Olszty-
na Piotra Grzymowicza. 

– Bardzo Wam dziękuje-
my, zawodniczki i  zawodni-
cy, młodsi i  starsi, działacze 
i przedstawiciele klubów , któ-
rzy ciężko pracowali przy ob-
słudze imprezy. Wszystko to, 
aby nasi mieszkańcy mogli się 
bawić i  uczestniczyć w  spor-
towym życiu miasta i  rugby. 
Nie zapominajmy, że również 
dla dzieci i młodzieży buduje-
my Olimpijski Stadion Rugby 
przy ul. Gietkowskiej, organi-
zujemy zbiórki na ten cel do 
skarbon i  na zrzutka.pl – do-
daje Henryk Pach. – Realizu-
jemy dzięki Wam projekt OBO 
i wkrótce startujemy w kolej-
nej edycji. Liczymy na Wasze 
wsparcie, pamiętajcie tworzy-
my wszystko społecznie dla 
mieszkańców Olsztyna.
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Mobilna pomoc 
psychologiczna
Brałeś udział w wypadku? Byłeś świadkiem tragiczne-
go zdarzenia? Już wkrótce w Olsztynie dostępna bę-
dzie darmowa pomoc psychologiczna dla osób, które 
znalazły się w traumatycznej sytuacji.

– Chcemy działać szybko 
i, co najważniejsze, na miej-
scu zdarzenia – mówi Piotr 
Grzymowicz, Prezydent 
Olsztyna – Dlatego postano-
wiliśmy utworzyć mobilny 
punkt pierwszej pomocy psy-
chologicznej. Specjaliści bę-
dą do dyspozycji dwadzieścia 
cztery godziny na dobę, 7 dni 
w  tygodniu. Również w  dni 
ustawowo wolne od pracy.

Psycholog przyjedzie 
do każdego, kto znalazł się 
w  trudnej sytuacji i  udzie-

li pomocy na miejscu zdarze-
nia – na drodze, w  szpitalu 
czy w  mieszkaniu osoby po-
szkodowanej. Pomoc skiero-
wana będzie do osób, które 
były świadkiem lub uczestni-
kiem wypadku. Punkt two-
rzony będzie głównie z  my-
ślą o świadkach śmierci osób 
trzecich.

Dotychczas nie było psy-
chologów, którzy pracowa-
liby przez całą dobę i  przy-
jeżdżali zawsze na miejsce 
zdarzenia. A natychmiastowa 

pomoc dla osób poszkodo-
wanych jest niezbędna – mó-
wi Sylwia Rembiszewska-
-Piątek, kierownik Wydziału 
Zdrowia, Polityki Społecz-
nej i  Organizacji Pozarządo-
wych Urzędu Miasta Olszty-

na. – Numerem telefonu do 
psychologa będzie dyspono-
wała straż pożarna, ratowni-
cy z karetki pogotowia i pra-
cownicy socjalni, bo to oni 
najszybciej przyjeżdżają na 
miejsce zdarzenia.

Jak Olsztyn wypadł 
w ogólnopolskim 
rankingu zamożności?

Podobnie jak co roku, pi-
smo samorządowe „Wspól-
nota” niedawno opubliko-
wało ranking zamożności 
gmin w Polsce. Jeżeli chodzi 
o miasta wojewódzkie, tutaj 
obyło się bez niespodzian-
ki, bo od lat na 1. miejscu 
jest Warszawa. Jak Olsztyn 
prezentuje się na tle reszty 
stawki?

Pismo samorządowe 
„Wspólnota” każdego ro-
ku publikuje ranking zamoż-
ności zamożności polskich 
gmin. Polega on na wylicze-
niu bogactwa i  dochodów 
gminy w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca.

Wśród miast wojewódz-
kich ponownie na 1. miej-
scu znalazła się Warszawa. 

Stolica Polski z  dochodem 
7747,11 zł na jednego miesz-
kańca zdystansowała resztę 
stawki. Za nią znalazł się Wro-
cław (5805,25 zł na mieszkań-
ca) oraz – niespodziewanie 
– Opole (5747,77 zł na gło-
wę). Na dalszych miejscach 
są Gdańsk, Kraków, Poznań 
i Katowice.

Olsztyn ponownie upla-
sował się na 8. pozycji, którą 
okupuje od trzech lat, z  do-
chodem 5063,64 zł na jedne-
go mieszkańca (rok temu by-
ło to 4706,14 zł). Tym samym 
stolica Warmii wyprzedza ta-
kie miasta jak Łódź, Lublin, 
Bydgoszcz, Toruń, Biały-
stok czy Rzeszów. Ostatni na 
liście znajduje się Gorzów 
Wielkopolski.

Niestety, województwo 
warmińsko-mazurskie zna-
lazło się na ostatnim (16) 
miejscu w  klasyfikacji z  do-
chodem 227,16 zł per capita 

(pierwsze mazowieckie ma 
dochód na mieszkańca w wy-
sokości 420,97 zł). Przed ro-
kiem nasz region uplasował 
się dwie lokaty wyżej.

Prof. Paweł Swianiewicz, 
autor raportu, jest sceptycz-
nie nastawiony do realizacji 
programów społecznych.

– Sytuacja finansowa sek-
tora samorządowego pozor-
nie się poprawia, ale w  rze-
czywistości jest rezultatem 
realizacji rządowych progra-
mów społecznych, które mo-
gą mieć pozytywne skutki dla 
sytuacji społecznej w  kraju, 
ale nie mają wiele wspólne-
go ze swobodą prowadzenia 
polityki rozwojowej przez sa-
morządy albo ze zdolnością 
władz lokalnych do wykony-
wania innych zadań publicz-
nych – wyjaśnia prof. Paweł 
Swianiewicz, autor raportu.
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CUD UZDRAWIANIA
Mieszkańcy Olsztyna i okolic będą mieli okazję skorzystać z zabiegów jednego z najlepszych uzdrowicieli na świecie mgr. Jana Pawlika. Od ponad trzydziestu lat jest człowiekiem 
ostatniej nadziei dla ludzi chorych i cierpiących, którym medycyna konwencjonalna nie była w stanie pomóc.

Najlepszy z najlepszych...
W  tych dwóch słowach można najkrócej 
przedstawić sylwetkę Jana Pawlika, uzdrowi-
ciela o  międzynarodowej sławie, nagrodzo-
nego m.in. ,,Promieniem nadziei”, od wielu 
lat klasyfikowanego na czołowych miejscach 
wśród najlepszych polskich uzdrowicieli.
Jest dyplomowanym mistrzem bioenergote-
rapii od 1998 roku. Posiada certyfikaty mię-
dzynarodowych stowarzyszeń United World 
Institute of National Medicine of the USA oraz 
National Federation of Spirituals Healer.
Jan Pawlik ogromne, bo ponad 30-letnie do-
świadczenie i  wiedzę zdobywał w  różnych 
częściach świata, między innymi w Indonezji, 
Chinach, Hawajach, Indiach, Afryce Północ-
nej i  Południowej, Ameryce Środkowej i  Po-
łudniowej, uzdrawiał także w Kanadzie i USA.
W swojej praktyce nie ogranicza się tylko do 
przekazu energii, ale stosuje również: zio-
łolecznictwo, kuracje oczyszczające orga-
nizm z toksyn, porady dietetyczne, psycho-
terapię, różne masaże i wiele innych technik 
przywracających zdrowie. Podczas terapii 

Jan Pawlik uświadamia choremu nie tylko 
przyczyny jego dolegliwości, ale daje zale-
cenia, aby uzdrowienie było trwałe.
Nie ma chyba choroby, na którą nie byłby 
w stanie pomóc. Począwszy od bólu głowy, 
alergii, bezsenności, depresji, a skończyw-
szy na bardzo trudnych przypadkach róż-
nego rodzaju chorób nowotworowych.

Oto niektóre z uzdrowień:
Jan Pawlik ma na swoim koncie wiele tzw. cu-
downych uzdrowień.
• Słynny jest przypadek p. Elżbiety, której 
w  ciągu 1,5 godziny ,,skleił” złamany w  wy-
padku kręgosłup.
• Przypadek 3-letniego dziecka urodzonego 
z  ,,dziurą” w  sercu. Jeden zabieg wystarczył, 
aby p. Jan ,,załatał” dziurę w sercu i operacja 
okazała się niepotrzebna.
• 32-letniemu Mariuszowi z Olsztyna grozi-
ła amputacja nogi. Po 3 dniach zabiegów u p. 
Jana lekarze odstąpili od operacji, a p. Mariusz 
już po 2 tygodniach jeździł samochodem. 
• 55-letniej Teresie z Nowego Jorku 3 zabie-
gi wystarczyły, aby zniknął 3-centymetrowy 
guz piersi. Również 3 zabiegi wystarczyły p. 
Lucynie z Toronto, aby zniknęły 5-centyme-
trowe mięśniaki.
• Hashimoto, guzki tarczycy, potworne zmę-
czenie, ciągle zimne ręce i  nogi p. Marry 
z Londynu ustąpiły już po 4 tygodniach.
• Depresja, którą p. Beata leczyła 15 lat, minę-
ła po 4 zabiegach. 

• Uporczywe zaparcia, wzdęcia i  problemy 
z  żołądkiem, które miała p. Iza z  Gdańska, 
ustąpiły po dwóch tygodniach.
• Bóle kręgosłupa, stawów, drętwienie rąk 
i nóg ustąpiły p. Kazimierzowi już po jednym 
spotkaniu.
• Nerwica, bóle głowy, bezsenność u p. Ma-
rzeny z Gdyni ustąpiły po 2 zabiegach.
• P. Grażyna z Warszawy chorowała na cu-
krzycę, poziom cukru unormował się już po 4 
spotkaniach.
• 60-letni p. Jan z Warszawy uniknął opera-
cji prostaty po 3 zabiegach.
• Alergia, stany zapalne zatok, gardła oraz ast-
ma ustąpiły u  p. Celiny z  Gdyni po dwóch 
tygodniach.
• Na otrzymanej diecie p. Joanna z Warsza-
wy schudła 14 kg bez efektu jo-jo.
• 65-letniej Michalinie z  Katowic ustabi-
lizowało się ciśnienie krwi, zmniejszyły się 
kłopotliwe szumy w  uszach oraz zmiany 
miażdżycowe.

Więcej informacji o uzdrowieniach na 
stronie internetowej

Zapisy: od poniedziałku do piątku godz. 8-16

tel. 89 527 11 22 lub 89 535 07 30
www.janpawlik.pl

Miejsce przyjęć:
NZOZ Centrum Terapii Naturalnych

Olsztyn, ul. Sielska 12 k
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Gminę Dywity opanują rowerzyści
Już 375 rowerzystów zapisało się na trzecią edycję maratonu rowerowego Warnija – Szlakami Warmii, który odbędzie się w sobotę 3 sierpnia w Dywitach. Rowerzyści 
pojadą na trzech trasach: liczącej 23 km trasie rodzinnej po gminie Dywity oraz dwóch trasach szosowych po Warmii liczących 100 i 200 km. Start i meta zawodów na 
stadionie w Dywitach. 

Mieszkańcy gminy Dy-
wity, Olsztyna, ale i  wszy-
scy Polacy pokochali rowe-
ry i aktywne spędzanie czasu 
na dwóch kółkach. Świadczy 
o  tym olbrzymie zaintereso-
wanie trzecią edycją mara-
tonu rowerowego Warnija – 
Szlakami Warmii. 

– Na listach startowych 
na trzech dystansach na po-
niedziałek 29 lipca zapisanych 
jest 375 osób, czyli niemal ca-
ły dostępny limit – informu-
je Andrzej Ejma ze Stowa-
rzyszenia Warnija, które jest 
głównym organizatorem im-
prezy. – Zostały praktycznie 
miejsca na najdłuższą i  naj-
bardziej wymagającą trasę 
o długości 200 km. 

Do maratonu zgłosili się 
mieszkańcy gminy Dywi-
ty, Olsztyna, ale są też osoby 
z Gdańska, Warszawy, Siemia-
nowic Śląskich czy Iławy. Wy-
darzenie rozpocznie się i  za-

kończy na dywickim stadionie. 
Start pierwszych zawodników 
na najdłuższym dystansie już 
o godz. 7.30, następnie o godz. 
10.30 ruszą zawodnicy na dy-
stansie 100 km, a  o  godz. 12 
najbardziej liczna kategoria 
rekreacyjno-rodzinna. 

– Cieszymy się, że aż 200 
osób zwiedzi naszą piękną 

gminę i  jej urokliwe zakąt-
ki z  pozycji roweru – mó-
wi wójt Daniel Zadworny. 
– Miłe doznania wzrokowe 
gwarantowane. 

W tym roku trasa rodzin-
na wyjedzie z  Dywit i  dalej 
przez Dągi, Kieźliny, Słupy, 
Dąbrówkę Wielką i Różnowo 
wróci do Dywit. 

– Trasa rodzinna nie po-
winna stanowić wyzwania 
nawet dla początkujących 
rowerzystów – mówi Piotr 
Moszczyński, geodeta gmin-
ny, który co roku opracowu-
je najkrótsza trasę. 

Podczas przejazdu tej tra-
sy zaplanowano jeden przy-
stanek regeneracyjny przy 

pętli autobusowej w  Nowym 
Różnowie, gdzie będzie do-
stępna woda i banany. Na tra-
sie będzie też 6 punktów kon-
trolnych, a na każdym trzeba 
będzie przybić pieczątkę. 
Uzbieranie wszystkich pie-
czątek zagwarantuje pamiąt-
kowy medal na mecie, ciepły 
posiłek przygotowany przez 
Sylwię Malinowską, półfina-
listkę Masterchefa i  drobny 
gadżet rowerowy, czyli dzwo-
nek do roweru. 

– Cieszę się, że nasz ma-
raton, którego głównym ce-

lem jest promocja aktywne-
go spędzania czasu wolnego, 
a  także gminy Dywity i War-
mii spotyka się z  tak pozy-
tywnym odzewem – mówi 
Mirosław Czapliński, ultra-
maratończyk rowerowy z Dy-
wit i jeden z pomysłodawców 
imprezy. 

Organizatorami marato-
nu są Stowarzyszenie Warni-
ja, nieformalna grupa Morsy 
Dywity, a  współorganizato-
rem gmina Dywity i  gminne 
jednostki OSP.    

Dobra muzyka, lokalne piwo i swojskie jedzenie 
Energetyczne koncerty zespołów Harlem, Bakshish, Bownik i Bridge Band, pokazy warzenia piwa na żywo, stoiska browarów lokalnych, smaczna żywność od regional-
nych producentów, rękodzieło – tak będzie wyglądało Święto Warmińskiego Piwowara, które odbędzie się w sobotę 3 sierpnia w godz. od 16 do 22.30 w klimatycznej 
dywickiej Stodole i jej okolicach. Zapraszamy!

Święto Warmińskiego Pi-
wowara w  Dywitach to lo-
kalna odpowiedź na przypa-
dający w tym roku 2 sierpnia 
Międzynarodowy Dzień Pi-
wa i Piwowara, chęć pokaza-
nia odradzających się trady-
cji browarniczych w regionie 
oraz promocja dywickiej Sto-
doły, gdzie w  każdą sobo-
tą można kupić smaczne wy-
roby od lokalnych rolników 
i producentów. 

– Impreza promuje boga-
te dziedzictwo browarnicze 
regionu i  pokazuje ciekawe, 
nowe zjawiska w  branży pi-
wowarstwa domowego i rze-
mieślniczego a także żywność 
wysokiej jakości od naszych 
lokalnych producentów – 
mówi Daniel Zadworny, wójt 
gminy Dywity.

O  tym, że branża piwo-
warska w  regionie się odra-
dza, świadczy fakt, że w  Dy-
witach ze swoją piwną ofertą 
wystawi się aż osiem browa-
rów regionalnych, rzemieśl-
niczych i  restauracyjnych 
z  Warmii i  Mazur (Browar 
Kormoran, Browar Warmia, 
Mazurski Browar z Ełku, Bro-
war Rzemieślniczy Green He-
ad z Działdowa, Browar Ukiel 

z  Olsztyna, Browar Last Bell 
z  Pasłęka, Piwnica Warmiń-
skich Chłopów Bosych i Bro-
war Heilsberg).

W programie Święta War-
mińskiego Piwowara przygo-
towano wiele atrakcji. Będą 
pokazy warzenia piwa na ży-
wo prowadzone przez człon-
ków Polskiego Stowarzysze-
nia Piwowarów Domowych. 
Podczas festiwalu rozstrzy-
gnięty będzie też Warmiń-
ski Konkurs Piw Domowych, 
który zostanie rozegrany 
w  czterech kategoriach (Ro-
sanke, Polskie Pszeniczne 

01D. na polskich chmielach), 
APA z herbatą (18B. z herba-
tą), Niskoalkoholowe APA do 
2% alk.

– Piwowarzy domo-
wi z  całej Polski przysłali na 
siódmą edycję konkursu 70 
piw, które oceniać będą cer-
tyfikowani sędziowie – mówi 
Daniel Duda, prezes warmiń-
sko-mazurskiego oddziału 
Polskiego Stowarzyszenia Pi-
wowarów Domowych. 

Warto podkreślić, że zwy-
cięskie piwo w  kategorii Ro-
sanke w  nagrodę uwarzy 
w  2020 roku na skalę prze-

mysłową Browar Heilsberg. 
W  czasie wydarzenia nastą-
pi też odszpuntowanie beczki 
piwa z  fermentowanymi zio-
łami według receptury Ma-
riusza Sekulskiego z  Piwnicy 
Warmińskich Chłopów Bo-
sych. Będzie stoisko kolek-
cjonerskie, domowe miody, 
trunki i likiery czy turniej gry 
w kapsle o mistrzostwo gmi-
ny Dywity. Na scenie zagrają 
Bakshish, legenda nurtu reg-
gae w Polsce, blues-rockowy 
Harlem, polskie i zagraniczne 
covery rockowe zagra Bridge 
Band z Olsztyna, a interesują-
cy Bownik z Warszawy zagra 
w  klimacie elektro-alterna-
tywny pop i disco. W Stodo-
le będzie można popróbować 

lokalnej żywności: będą se-
ry, swojskie wędliny, kanap-
ki ze smalcem i  ogórkiem, 
babka ziemniaczana, obwa-
rzanki, zioła i  wiele innych 
przysmaków. Z  cudnym rę-
kodziełem wystawi się BosA-
sia, Tygiel Warmiński, będzie 
Wioska Prusów ze specjal-
nie wykonaną na okazję piw-
nego święta Babą Piwoszką 
z Dywit. Z drewnianymi rze-
czami pokaże się Pracownia 
Recom Art. Łukasza Klim-
ka z  Waplewa pod Olsztyn-
kiem, który dodatkowo opo-
wie i  zagra na własnoręcznie 
wykonanym didgeridoo, czy-
li instrumencie dętym wyko-
rzystywanym przez australij-
skich Aborygenów. 

Mieszkańcy Olsztyna bę-
dą mogli do Dywit na wy-
darzenie dojechać i  wrócić 
z  niego autobusami linii 108 
i 112. 

Organizatorami Świę-
ta Warmińskiego Piwowa-
ra są: gmina Dywity i Polskie 
Stowarzyszenie Piwowarów 
Domowych. 

Sponsorzy i partnerzy to: 
Elabud Spręcowo, sołectwo 
Dywity, Browar Kormoran, 
Browar Warmia, Mazurski 
Browar z  Ełku, Browar Gre-
en Head, Browar Ukiel, Pija-
na Czapla, Browar Last Bell, 
Browar Heilsberg, Restaura-
cja Rukola Dywity
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CRS Ukiel przyciąga jak magnes

Turyści chwalą olsztyńskie 
centrum!
W Olsztynie znajduje się wiele miejsc, w których można aktywnie spędzić wolny czas. W okresie letnim znakomitą strefę relaksu stanowi teren Centrum Rekreacyjno-
Sportowego Ukiel. 

Miłośnicy wypoczyn-
ku nad wodą mogą korzy-
stać z  wielu atrakcji przy-
gotowanych przez Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji w  Olsz-
tynie. Swoje miejsce na spę-
dzenie wolnego czasu znajdą 
tutaj plażowicze, miłośnicy 
sportów wodnych, rowerzy-
ści i wielu innych. Nic więc 
dziwnego, że codziennie 
przez teren CRS Ukiel prze-
wija się tysiące mieszkań-
ców miasta i  turystów. Na 
spędzenie urlopu w  stolicy 
Warmii i Mazur zdecydowa-
li się na przykład Magdalena 
i  Piotr Przebierała z  synem 
Antonim, którzy przyjecha-
li z Mrowina koło Poznania. 

– Początkowo planowa-
liśmy wypad nad morze, ale 
przejrzałam Internet i  zde-
cydowaliśmy się na Olsz-
tyn. Jesteśmy tutaj od czte-
rech dni i  przyznaję, że jest 
tu fantastycznie. Wszystko, 
czego oczekiwaliśmy, jest 
na wyciągnięcie ręki. Moż-
na plażować, kąpać się, ko-
rzystać ze sprzętu pływają-
cego, zjeść obiad. No i ceny 
są przystępne, jest taniej niż 
nad morzem – powiedziała 
pani Magdalena.

– Jest dużo miejsc, gdzie 
można się pobawić, ja lubię 
pływać łódką – dodał kil-
kuletni Antoni, a  pan Piotr 
oznajmił:

– Macie tutaj tak wiele 
atrakcji, że trudno mi wymy-
ślić czego brakuje. Będę po-
lecał to miejsce swoim zna-
jomym z Poznania.

Uwagę przyciąga przy-
stań. Można wypożyczyć ża-

glówki Omega, łódki, kajaki, 
rowery wodne, deski itp. 

– Niedawno zdobyłem 
patent żeglarski i  posta-
nowiłem spędzić w  Olsz-
tynie wolny czas na żeglo-
waniu i dalszym szkoleniu 
swoich umiejętność – 
opowiada Dariusz Kamiń-
ski z  Legionowa. – Mogę 
powiedzieć tylko tyle, że 
tutejsza oferta jest wspa-
niała. Mogę przeżyć że-
glarską przygodę, no i ce-
ny są przystępne.

Wiele czasu w CRS Ukiel 
spędza olsztynianka Urszula 
Jędrzejewska z córką Martą. 

– To świetne miejsce 
do wypoczynku. Można się 
opalać, kąpać, dobrze zjeść. 
Poleciłam to miejsce moim 
znajomym z  Elbląga – po-
wiedziała pani Urszula, a jej 
córka dodała:

– Wspaniale się tu bawię. 
Podobają mi się dmuchańce 
i pajączki. Można też pojeź-
dzić rowerem.

Przy wypożyczalni 
sprzętu wodnego przewija-
ją się dziesiątki ludzi. Na po-
moście siedzi pani Justyna 
Głodkowska z  synami Mi-
chałem i Kamilem. Chłopcy 
bawią się na rowerze wod-
nym, a ich mama opowiada: 

– Nasza rodzina jest za-
chwycona tym obiektem. 
Wszystko jest spójne i  do-
stosowane do natury. Wy-
konanie pomostów, ście-
żek rowerowych i  wielu 

innych z drewna było strza-
łem w dziesiątkę. Czy czegoś 
mi tutaj brakuje? – zastana-
wia się pani Justyna. – Chy-
ba tylko troszeczkę lepszego 
piasku na plażach. Mnie naj-
bardziej pasuje miejsce obok 
boisk do siatkówki.

Przechadzając się alej-
kami CRS Ukiel można spo-
tkać wielu turystów spoza 
kraju. 

– Jestem tutaj od kil-
kunastu minut i  to miejsce 
mnie oczarowało. Jednak 
więcej będę mógł powie-
dzieć za kilka godzin, jak za-
poznam się z  całą tutejszą 
ofertą – oznajmił Steve Do-
bson z Wielkiej Brytanii.

To miejsce odwiedzają 
także nasi krajanie, którzy 
mieszkają za granicą. 

– Od kilku lat miesz-
kam i pracuję w Berlinie, ale 
z miłą chęcią spędzam wolny 
czas w  rodzinnych stronach 
– mówi Andrzej Żuk. – Ko-
cham aktywny wypoczynek. 
Cieszę się z rowerowych wy-
padów wokół jeziora. Faj-
nie, że ceny są atrakcyjne. 
Już poleciłem odwiedzenie 
Olsztyna moim niemieckim 
znajomym.

Oprócz sprzętu wodne-
go na odwiedzających CRS 
Ukiel czeka wypożyczal-
nia sprzętu sportowo-rekre-
acyjnego (m.in. rowery, łyż-
worolki, nordic-walking czy 
zestawy do różnych gier). 
Więcej informacji moż-
na uzyskać pod adresem  
osir.olsztyn.pl.
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Olsztyn stawia na darmowe 
przejazdy
Miasto wprowadza darmowe przejazdy komunikacją publiczną dla dzieci i uczniów szkół podstawowych. Trzeba jednak spełnić kilka warunków, by móc z niej 
skorzystać. 

O  tym, że warto wpro-
wadzić darmową komunika-
cję dla uczniów, mówi się od 
dawna w wielu polskich mia-
stach. Niektóre z nich, jak np. 
Warszawa już te rozwiązania 
wprowadziły, inne dopiero 
się zastanawiają. W Olsztynie 
dyskusje na ten temat trwały 
od wielu miesięcy, a bezpłat-
ne przejazdy dla młodzieży 
zostały nawet zawarte w  po-
rozumieniu koalicji rządzącej 
ratuszem. Temat darmowych 
przejazdów komunikacją 
miejską dla dzieci i młodzieży 
uczącej się w  Olsztynie wró-
cił przy okazji ostatnich wy-
borów samorządowych. To 
był m.in. jeden ze sztandaro-
wych punktów kampanii wy-
borczej Piotra Grzymowicza, 
ale także radnego PO Łukasza 
Łukaszewskiego, który od lat 
postulował wprowadzenie te-
go rozwiązania.

Darmowe przejaz-
dy to same korzyści
Do tej pory na jego prze-

szkodzie stawały jednak kwe-
stie finansowe. Z  wyliczeń 
przygotowanych przez ra-
tusz wynikało, że może to 
kosztować ok. 3 mln zł rocz-
nie. Prezydent Piotr Grzymo-
wicz wstrzymywał się więc 
z  decyzją. Koalicja rządząca 
ogłosiła jednak, że przejaz-
dy będą, chociaż obejmą na 
razie małe dzieci i  uczniów 
szkół podstawowych. Dodat-

kowym obostrzeniem jest to, 
że mają dotyczyć jedynie tych 
uczniów, których rodzice są 
zameldowani i  płacą podatki 
w Olsztynie. 

– Zachęcamy w  ten spo-
sób wszystkich rodziców, że-
by przesiadali się wraz z dzieć-
mi do komunikacji miejskiej 
i  meldowali się w  Olsztynie 
– mówi Łukasz Łukaszewski, 
radny PO.

Jego zdaniem darmowe 
przewozy dla dzieci i  mło-
dzieży to same pozytywy. 

– Darmowa komunikacja 
miejska to najlepsza recepta 

na olsztyńskie korki. To wy-
mierne korzyści finansowe 
w  budżecie rodzinnym. To 
również mniej samochodów 
na ulicach, którymi codzien-
nie dzieci i  młodzież ucząca 
się jest dowożona do szkół. 
Z  takich rozwiązań korzysta-
ją już zdecydowanie większe 
miasta, jak np. Warszawa i to 
z powodzeniem – dodaje rad-
ny Łukaszewski.

Piotr Grzymowicz pod-
kreśla, że dzięki temu jest 
szansa, iż część środków wró-
ci do miasta w formie podat-
ków. Liczy, że przy okazji uda 
się jeszcze bardziej zwiększyć 
liczbę osób korzystających 
z tramwajów i autobusów. 

– Konsekwentnie dzia-
łamy w  tym kierunku, żeby 
rozwijać transport publicz-
ny i  zachęcać osoby, które 
korzystają teraz z  samocho-
du, do wybierania transportu 
publicznego – mówi prezy-
dent Grzymowicz. – Ważny 
jest w  tym przypadku tak-
że aspekt edukacji najmłod-
szych i  propagowanie komu-
nikacji zbiorowej.

Bezpłatne przewozy mają 
się rozpocząć od 1 września. 
Na wstępie rodzice powinni 
wyrobić swoim dzieciom kar-
ty miejskie, przedstawiając 
kopię zeznania podatkowe-
go za ub. rok i zaświadczenie 

z  olsztyńskiego urzędu skar-
bowego potwierdzające fakt 
rozliczania tutaj podatku.

Warunek, to po-
datki w Olsztynie
Wprowadzenie bezpłat-

nych przejazdów komuni-
kacją miejską dotyczy dzie-
ci od czwartego roku życia 
i  młodzieży uczących się 
w  szkołach podstawowych 
w Olsztynie. 

– Warunkiem sko-
rzystania z te-
go rozwiązania 
jest to, by rodzi-
ce lub opiekuno-
wie prawni tych 
dzieci mieszka-
li w naszym mie-
ście i tu rozlicza-
li się z podatku 
dochodowego – 
zaznacza prezy-
dent Olsztyna. 

Uprawnienia będą zapi-
sane na Olsztyńskiej Karcie 
Miejskiej na podstawie wy-
maganych dokumentów – le-
gitymacji szkolnej lub do-
kumentu potwierdzającego 

wiek dziecka oraz potwier-
dzenia rozliczania się z  po-
datku w olsztyńskim urzędzie 
skarbowym. 

– Konkurencyjność 
transportu publicznego 
w  stosunku do innych środ-
ków transportu niesie szereg 
korzyści dotyczących środo-
wiska i jakości życia – mówi 
przewodniczący klubu rad-
nych Platformy Obywatel-
skiej Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska, Łukasz Łu-
kaszewski. – To zmniejsze-
nie liczby pojazdów na dro-
gach, ograniczenie emisji 
spalin, poprawa jakości po-
wietrza, zmniejszenie kor-
ków, zwiększenie dostęp-
ności miejsc parkingowych, 
a  w  konsekwencji popra-
wa komfortu życia i  pozio-
mu zadowolenia mieszkań-
ców. To także kształtowanie 
u  dzieci nawyku korzysta-
nia z komunikacji miejskiej, 
co powinno zaprocentować 
w przyszłości. 

W Olsztynie war-
to mieszkać 
Koszt bezpłatnej komu-

nikacji wyniesie w  tym roku 
300-400 tys. zł i kwota ta zosta-
nie zapewniona przez Zarząd 
Dróg, Zieleni i  Transportu 
w Olsztynie. W przyszłym ro-
ku byłoby to ok. 1,5-1,8 mln zł.

Na razie nie wiado-
mo, czy inicjatywa zostanie 
w przyszłości rozszerzona na 
uczniów szkół ponadpodsta-
wowych. Będzie to zależało 
od sytuacji finansowej mia-
sta i  tego, jak się ten pomysł 
sprawdzi.

W praktyce narzędzie za-
stosowane przez miasto ma 
pełnić kilka funkcji: zachęcać 
do korzystania z  autobusów 
i  tramwajów, ale także być 
argumentem wskazującym 
na to, że w  Olsztynie warto 
mieszkać i  pokazać związa-
ne z  tym wymierne korzyści 
także dla kieszeni. Dodatko-
wym aspektem jest też wspo-
mniane już przyzwyczaja-
nie młodych do komunikacji 
miejskiej.

Starających się o  wpro-
wadzenie darmowych prze-
jazdów wspierał od lat Mar-
cin Bobiński, olsztyński 
bloger komunikacyjny. Jego 
zdaniem uruchomienie takiej 
możliwości dla dzieci i  mło-
dzieży władze Olsztyna po-
winny potraktować jako „pro-
jekt społeczny mający na celu 
poprawę życia mieszkańców”. 

– Dlatego nie można 
wskazywać przy tej okazji na 
straty lub zyski, choć te ostat-
nie będą niezaprzeczalne – 
podkreślał wielokrotnie.

Jako przykład wzorcowy 
Bobiński podaje Warszawę. 

– Tam darmowe przejaz-
dy dla dzieci i młodzieży sta-
ły się też zachętą, by rodzin-
nie korzystać z  komunikacji 
miejskiej, co spowodowało 
w ogólnym rozliczeniu wzrost 
zysków ze sprzedaży biletów 
okresowych dla osób doro-
słych. To znaczy, że z  trans-
portu publicznego zaczęli ko-
rzystać rodzice – stwierdził 
Bobiński.

Darmowa komunikacja 
dla dzieci i młodzieży zacznie 
obowiązywać od 1 września, 
ale już dziś wszyscy zaintere-
sowani powinni się do tego 
przygotować. W  Zarządzie 
Dróg, Zieleni i Transportu na-
leży złożyć odpowiedni wnio-
sek załączając m.in. doku-
menty z urzędu skarbowego. 

Krzysztof Szymański

Koszt bezpłatnej komunikacji wyniesie w tym roku 300-400 tys. zł
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Dworzec to nie zabytek
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło wpisania budynku dworca PKP i PKS do rejestru ochrony konserwatorskiej. To otwiera drogę do wyburze-
nia obiektu i postawienia nowego. 

Brzydki dworzec to jed-
na z  największych bolączek 
miasta. Budynek lata świet-
ności ma już dawno za sobą. 
Oddany do użytku w 1971 ro-
ku dworzec był pierwszym 
obiektem integrującym ko-
munikację autobusową oraz 
kolejową w Polsce. Oferował 
on dużo miejsca dla podróż-
nych, a  przy okazji ułatwiał 
przesiadki. Dziś pasażerowie 
czekający na pociąg przeby-
wają w  zaniedbanym, mimo 
bieżących remontów, obiek-
cie z  brzydkim otoczeniem. 
Dyskusja o tym, jaka powinna 
być przyszłość dworca trwa 
w Olsztynie od kilku lat. Ście-
rają się dwie strony.

Organizacje społeczne: 
olsztyński oddział Stowarzy-
szenia Architektów Polskich, 
Forum Rozwoju Olsztyna 
oraz Stowarzyszenia Kon-
serwatorów Zabytków wnio-
skowały o  wpisanie obiektu 
do rejestru zabytków. W  ten 
sposób chcieli zablokować 
realizację planów PKP, któ-
rzy chcieliby wyburzyć obec-
ny dworzec i  w  jego miejsce 
wybudować nowy. Ta inwe-
stycja łączy się z  zamiarami 
prywatnego inwestora, wła-
ściciela części PKS-u, który 
nowy obiekt chciałby połą-
czyć z galerią handlową. Spo-
łecznicy uznali, że dworzec 
lepiej byłoby wyremontować. 
A  to gwarantowałoby wpisa-
nie tego budynku do rejestru 
zabytków. Z  drugiej jednak 
strony dla wielu olsztynian 
Dworzec Główny stał się sym-
bolem brudu i tandety: opła-
kany stan techniczny, szpetne 
boksy handlowe itp. 

Trzecie podej-
ście do dworca
Dworcem PKP i  PKS 

w Olsztynie ministerstwo kul-
tury zajmowało się już trzeci 
raz. Najpierw, gdy wojewódz-
kie służby ochrony zabytków 
nie poparły wniosku lokal-
nych organizacji społecznych 
– w  tym Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich – skupia-
jących architektów, by obiekt 
wpisać do rejestru zabytków. 
Argumentowali, że moderni-

styczny obiekt jako świadec-
two ważnej epoki w rozwoju 
miasta i  dziedzictwo pol-
skiej architektury powinien 
być zachowany dla kolejnych 
pokoleń. Z  drugiej strony 
PKP chce wyburzyć obec-
ny obiekt i wybudować nowy 
wraz z  prywatnym inwesto-
rem, który ma odpowiadać 
za budowę galerii handlowej 
w obecnej części PKS. 

Wojewódzki kon-
serwator uznał za 
pierwszym razem, 
że jedynie niektó-
re jego elementy 
są warte ochrony, 
a nie cała kon-
strukcja. Resort 
postanowił wtedy, 
że wojewódzkie 
służby konserwa-
torskie ponow-
nie powinny roz-
patrzyć sprawę.

Tak też się stało. Ale znów 
zapadała decyzja, by dwor-
ca nie wpisywać do rejestru. 
I znów społecznicy się od niej 
odwołali do ministerstwa. 
Minister kultury decyzją z 15 
marca uchylił decyzję war-

mińsko-mazurskiego konser-
watora zabytków i  skierował 
sprawę do ponownego roz-
patrzenia. Powodem uchy-
lenia decyzji były wady for-
malne przeprowadzonego 
postępowania. 

Wojewódzki konserwator 
znów odrzucił wniosek spo-
łeczników, którzy ponownie 
decyzję w tej sprawie zaskar-
żyli do ministerstwa. 

Przeciętny przy-
kład architek-
tury z PRL-u
W  końcu Ministerstwo 

Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego stwierdziło ostatecz-
nie, że nie wpisze obiektu 
dworca do rejestru zabytków. 
Zdaniem resortowych urzęd-
ników nie zasługuje na to. 

– Kompleks dworca 
głównego PKP i  PKS wraz 
z  przylegającym budynkiem 
biurowym i  zadaszeniami 
wejściowymi (...) choć odzna-
cza się walorem dokumenta-
cyjnym, to nie jest obiektem 
na tyle cennym, aby wyma-
gał ochrony konserwatorskiej 
w  formie wpisu do rejestru 
zabytków. Przedmiotowy ze-
spół budowlany jest charakte-
rystycznym lecz przeciętnym 
przykładem architektury do-
by PRL. Zespół ten posiada 
nikłe wartości historyczne – 

czytamy w  decyzji Minister-
stwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego.

Dalej czytamy w  uzasad-
nieniu ministerialnej decyzji, 
że przekształcenia dokona-
ne przez ostatnie lata w  tych 
budynkach „zdegradowały 
pierwotny wyraz architekto-
niczny oraz obniżyły repre-
zentację autentycznych roz-
wiązań projektowych”. 

– Zespół ten posiada ni-
kłe wartości historyczne ja-
ko symbol rozwoju Olsztyna 
– czytamy w decyzji MKiDN. 
– W  aspekcie wartości arty-
stycznych, należy stwierdzić, 
że zespół ten nie jest realiza-
cją wyznaczającą nowe tren-
dy w  architekturze, czy też 
wykorzystującą w sposób po-
nadprzeciętny katalog roz-
wiązań architektonicznych.

Konserwator mo-
że, ale nie musi
Decyzja MKiDN oznacza 

w  praktyce, że inwestorzy – 
zarówno PKP jak i  prywat-
na spółka chcąca wybudo-
wać galerię handlową – mają 
otwartą drogę do realizacji 
swoich zamierzeń. 

Decyzja resor-
tu jest ostateczna, 
społecznicy mo-

gą od niej odwo-
łać się do sądu. 
Ale to nie wstrzy-
muje żadnych pla-
nowanych prac. 

– Czy to definitywnie roz-
wiąże problem – czas pokaże, 
ale z  pewnością bardzo zbli-
ża inwestorów nowego dwor-
ca do finalnego rozwiązania. 
Trzymam kciuki i  podzielam 
zdanie większości mieszkań-
ców, że Olsztyn bardzo po-
trzebuje nowego, funkcjo-
nalnego i  na miarę naszych 
czasów, obiektu dworcowego 
– stwierdził prezydent Piotr 
Grzymowicz. 

Niedawno FRO oraz Sto-
warzyszenie Konserwatorów 

Zabytków złożyły inny wnio-
sek – o  wpisanie do rejestru 
zabytków dworca już nie ja-
ko zespołu architektoniczne-
go, ale także wystąpiły o wpis 
indywidualny. Oznaczałby 
on jeszcze większą ochronę, 
obejmującą m.in. elemen-
ty wystroju wnętrza obiektu. 
W  tej sprawie ważne jest to, 
że wniosek dotyczy wszczęcia 
postępowania. Wojewódzki 
Konserwator Zabytków może 
to zrobić, ale nie musi. I bio-
rąc pod uwagę dotychczaso-
we stanowiska raczej tego nie 
zrobi. 

Krzysztof Szymański

Dziś pasażerowie czekający na pociąg przebywają w zaniedbanym, mimo bieżących remontów, 
obiekcie z brzydkim otoczeniem
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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 zróżnicowa-
na, zblinasowana dieta jest 
kluczowa dla zdrowia i  do-
brego samopoczucia. Spór 
natomiast dotyczy zagwozd-
ki, czy konkretne produk-
ty mogą mieć na nas lepszy 
wpływ, niż inne. Czy mogą 
być balsamem na utrapioną 
duszę, nervosolem na sko-
łatane nerwy, rozweselają-
cym „prozakiem” bez skut-
ków ubocznych? Tak! Wiele 
byśmy dali za takie odkrycie. 
Na razie wiemy tylko tyle, że 
pewne kategorie produktów 
– dzięki swojemu składowi – 
są dobrą opcją dla smutasów. 
I  choć nie rozwiążą naszych 
problemów, przez które je-
steśmy 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 
przetworzonej. Dzięki temu 
straty kwasu foliowego bę-
dą minimalne, a  my zyska-
my szansę na lepszy humor.

Czarne jagody
Podnoszą koncentrację  

i  poprawiają pamięć. Jago-
dy stymulują funkcje mó-
zgu nawet do pięciu godzin 
po ich zjedzeniu! Co więcej, 
zawierają anthocianosidy, 
które są potencjalnymi prze-
ciwutleniaczami. Poprawia-
ją krążenie jak kieliszeczek 
domowej nalewki. Owoc 
czarnej jagody zawiera spo-
ro korzystnych związków, 
prowitaminę A, dużo wita-
min B1 i  C, pożyteczne dla 

zdrowia garbniki oraz kwasy 
roślinne. Zjedzenie dwóch-
-trzech garści czarnych ja-
gód jest takim strzałem wi-
taminowym dla organizmu, 
że nie sposób nie poczuć się 
lepiej po tej owocowej, lek-
kiej przekąsce. 

Kakao i gorz-
ka czekolada
Kondycja naszego mó-

zgu ściśle łączy się z  daw-
ką witamin i  minerałów 
zawartych w  diecie. Pro-
dukty bogate w tzw. flawo-
noidy poprawiają nastrój. 
Te pożyteczne związki są 
w dużej ilości w kakao oraz 
w  gorzkiej czekoladzie. 
Po spożyciu tych smacz-
nych produktów powin-
niśmy poczuć odprężenie. 
Żelazo zawarte w  kakao 
chroni przed niedokrwi-
stością i  zmęczeniem. Wę-
glowodany skondensowa-
ne w  niewielkim kawałku 
zjedzonej gorzkiej czekola-
dy powinny wywołać uczu-
cie zadowolenia. 

Odradzamy natomiast 
jedzenie czekolady do ka-
wy. To połączenie stano-
wi tak zwany „zapalnik” dla 
osób, które mają skłonność 
do kompulsywnego jedze-
nia. Ta diabelska mieszanka 
tak napędza apetyt, że łatwo 
popuścić wodze łakomstwa. 
Dlatego czekoladę jedz-
my 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. Zasa-
da 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 na-
szego nastroju – wspomaga 
produkcję endorfin. Są zna-
komitym źródłem potasu 
stymulującego komórki ner-
wowe. Czerwony kolor tru-
skawek to wpływ jednego  
z  flawonoidów, który dodat-
kowo wpływa na polepsze-
nie nastroju. Te uwielbiane 
przez Polaków owoce zawie-
rają 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 je-
go szybki spadek, co pocią-
ga za sobą głód. Pamiętajmy 
zatem, aby ten słodki deser 
owocowy zjeść po pełno-
wartościowym posiłku, na 
przykład po obiedzie. Wtedy 
jest mniejsze ryzyko, że głód 
wywołany nagłym spadkiem 
cukru zwiedzie nas w  kie-
runku lodówki.

Pamiętajmy 
o zasadach
Nie tylko jest ważne co 

jemy, ale również: jak je-
my. Już na początku lat 
dziewięćdziesiątych udo-
wodniono, że osoby, któ-
re jedzą śniadania, mają  
w  ciągu dnia więcej energii  
i  czują się szczęśliwsze od 
tych, które rezygnują z  te-
go 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 huśtawkę 
nastrojów. Wyznaczmy więc 
sobie stałą godzinę dwóch 
przekąsek w  pierwszej czę-
ści dnia, między śniadaniem 
a obiadem.  Może to być do 
dziesięciu orzechów, jakiś 
owoc, szklanka maślanki, 
jogurt naturalny z owocami, 
trzy herbatniki,  kisiel. Wy-
bierajmy zdrowe 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?

Pamiętajmy, że bardzo ważne jest nie tylko to, co jemy, ale również jak jemy
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Najważniejsza jest miłość 
i rodzina
Grażyna Bałabańska – z urodzenia kętrzynianka, artystycznie związana z Olsztynem „od zawsze”. Piosenkarka, artystka estrady, nauczycielka wychowania muzyczne-
go. Jej sceniczny temperament został dostrzeżony głównie w piosenkach satyrycznych i charakterystycznych, chociaż potrafi zaśpiewać dosłownie wszystko. Wiele 
z tych piosenek było pisanych specjalnie dla niej. Laureatka wielu konkursów i festiwali. Od 1997 roku solistka olsztyńskiej Kapeli Jakubowej. 

Kiedy i  dlaczego Graży-
na z  Kętrzyna przywędro-
wała do Olsztyna?

Wydarzyło się to w  roku 
1970 (o  Boże, jak dawno!). 
Miałam uczyć wychowania 
muzycznego, w którejś z olsz-
tyńskich szkół. Przedtem wy-
stąpiłam jeszcze z ostródzkim 
kabaretem na juwenaliach 
w  Kortowie. Tam zauważył 
mnie dyrektor Estrady Olsz-
tyńskiej Tadeusz Sutt i  za-
proponował etat na stano-
wisku aktorki-piosenkarki. 
Powiedział, ile będę zarabia-
ła i od razu się zgodziłam. Po-
za tym na scenie czułam się 
jak ryba w wodzie. W następ-
nym roku poznałam „mojego 
niebieskookiego Boba” i  to 
już na zawsze związało mnie 
z Olsztynem.

Wokalnie debiutowałaś 
w  ubiegłym wieku, dzisiej-
sze młode piosenkarki ma-
ją łatwiejszy czy trudniejszy 
debiut?

Wydaje mi się, że dużo ła-
twiejszy. Gdy zostaną zauwa-
żone od razu biorą je do tzw. 
„obróbki”, wymyślają styl, do-
bierają piosenki, image itd. 
itp. W tamtych czasach czło-
wiek, czyli ja, musiał sobie 
sam wymyślać stroje, dobie-
rać repertuar, może nie za-
wsze dobrze, a nikt specjalnie 
nie doradzał. Zresztą ja nale-
żę do tych, co trzeba ich cią-
gnąć za rękę albo nawet dać 
kopniaka, żeby twórczo zmo-
bilizować. Poza tym dzisiaj 
mamy facebooki, instagramy, 
gdzie można się pokazać, na-
wet wybić.

Grałaś w  wielu zespo-
łach, które z nich były i są dla 
Ciebie najważniejsze?

Wszystko zaczęło się od 
Serafinek, jeszcze w kętrzyń-
skim ogólniaku. Pierwsze 
kroki na scenie, solidna pra-
ca, próby, występy, nagrania, 
festiwale. Duży wpływ mia-

ła na mnie współpraca z  Jur-
kiem Bilińskim i  jego ze-
społem oraz z  Wacławem 
Kosowiczem. Ogromne wra-
żenie wywarły na mnie wy-
stępy z  orkiestrami symfo-
nicznymi Rachonia, Debicha, 
Majewskiego. Tego się nie 
da zapomnieć. No i  oczywi-
ście Kapela Jakubowa – Tade-
usz Machela, Grażyna Mogut 
i  Stefan Kulawczuk. Zmieni-
ły się piosenki i aranże. Z Wa-
lerianem Ostrowskim jesz-
cze inny repertuar. Tak to 
się wszystko pomieszało, że 
te wszystkie zespoły i  ludzie 
mieli na mnie wielki wpływ 
i są dla mnie ważni.

Jak to się stało, że nie 
zrobiłaś oszałamiającej, 
ogólnopolskiej kariery, wie-
lu twierdzi, że miałaś na to 
ogromne szanse, nie jest Ci 
trochę żal?

Nie. Naprawdę nie. Naj-
ważniejsza dla mnie była mi-
łość, rodzina, potem do-
szły dzieci, trzeba było tego 
wszystkiego pilnować i  do-
glądać. Chociaż od czasu do 

czasu zdarzały się trasy, kon-
kursy, festiwale, ale szyb-
ko wracałam do domu i  by-
łam szczęśliwa. W  Olsztynie 
pracowałam w  pięciu zespo-
łach na raz, ale na miejscu, jak 
prawdziwy rzemieślnik, żeby 
mieć wszystko na oku.

Gdybyś mogła, zmie-
niłabyś swoje artystyczne 
wybory?

Czasami się nad tym za-
stanawiałam, jednak doszłam 
do wniosku, że chyba nie. 
Może trochę szkoda mi Opo-
la (miałam zaproszenie po fe-
stiwalu w  Zielonej Górze), 
może trochę żal, że nie poje-
chałam z Krystyną Giżowską 
do Ameryki (była taka możli-
wość), może żal, że nie przy-
jęłam propozycji współpracy 
z panią Izabelą Skrybant (Ter-
cet Egzotyczny), może nawet 
mi żal, że nie przyjęłam po fe-
stiwalu w  Kołobrzegu pro-
pozycji pana Franciszka Zie-
lińskiego (ojca Skaldów) do 
zespołu Desant z  Krakowa 
itd. itp. Ważne, że takie pro-
pozycje były i rosło moje po-

czucie wartości. Jednak nic 
bym nie zmieniła. Nie byłoby 
na świecie Danieli, Bohdan-
ka, Radka i moich kochanych 
wnuków…

Najprzyjemniejsze wy-
darzenie z  Twojego arty-
stycznego życia? 

Byłam w  trasie z  naszym 
estradowym zespołem: Ka-
sią Sobczyk, Adamem Zwie-
rzem. Graliśmy wtedy w  Su-
wałkach i  okazało się, że po 
moim sukcesie w  Zielonej 
Górze jest zapotrzebowanie 
na mój występ w  Sali Kon-
gresowej w  Warszawie. Re-
żyser Janusz Rzeszewski wy-
słał po mnie taksówkę, która 
mnie zabrała z  Suwałk do 
Warszawy i po koncercie od-
wiozła. Chciałbyś zobaczyć 
miny moich kolegów estrado-
wych. Poczułam się wtedy jak 
gwiazda – to było przyjem-
ne. No i  mój egzamin wery-
fikacyjny w  Warszawie na 
piosenkarkę estradową. Mo-
ment, kiedy stoję na scenie 
w  Teatrze Żydowskim, sama 
jak paluszek, a przewodniczą-
cy komisji Andrzej Strzelecki 
mówi: z przyjemnością infor-
muję, że zdała Pani egzamin 
praktyczny na artystkę estra-
dową. Jest Pani piosenkarką. 
Hurraaaa! A  mój kolega (nie 
powiem kto), kiedy się zde-
cydowałam jechać na egza-
min, powiedział: chyba po-
jedziesz zwiedzać Warszawę. 
Chyba we mnie nie wierzył? 
No to pojechałam.

Masz własny styl, cha-
rakterystyczny głos i  sce-

niczne zachowanie, miałaś 
jakieś wzorce, idoli?

Nasłuchałam się tro-
chę i  napatrzyłam na różne 
gwiazdy, nawet zagranicz-
ne, jeżdżąc po Polsce z  kon-
certami. Wielkie nazwiska 
np. Alina Janowska (mówi-
ła, że może ze mnie coś bę-
dzie – śmiech), Hanka Bie-
licka (zawsze chciałam tak 
rozśmieszać ludzi jak ona), 
Kasia Sobczyk (mówiła, że 
więcej trzeba przekazać gło-
sem niż ruchem), Hania Ba-
naszak (subtelna i delikatna). 
Lubię słuchać Michała Bajora 
i  zawsze chciałam tak wzru-
szać ludzi, no… ale nie jestem 
Michałem. Największe jednak 
wrażenie zrobiła na mnie An-
na German – miałam przy-
jemność z  nią występować. 
Niestety nie mam tak piękne-
go głosu i po prostu śpiewam 
po swojemu.

Co jest dla Ciebie naj-
ważniejsze na scenie, w cza-
sie występu?

Najważniejsze są pierw-
sze dwie minuty, no może 
pięć. Właśnie wtedy zapozna-
ję się z  publicznością. Taka 
próba sił. Czy zdołam ich za-
interesować tym co robię, czy 
będzie trudno. Jeżeli publicz-
ność mi uwierzy, jestem wte-
dy twórcza na scenie, pewna, 
bawimy się razem. Chociaż 
zdarzyło mi się przeżywać 
stres do końca występu, bo 
choćbym stawała na głowie, 
brawa były umiarkowane, bez 
szału. Lubię też mieć fajnych 
partnerów na scenie, z który-
mi nadajemy na tych samych 

falach. Łatwo się wtedy im-
prowizuje i  powstają super 
scenki, a  nawet dowcipy sy-
tuacyjne. Lubię też imprezy 
kameralne, lubię widzieć do 
kogo mówię i śpiewam, czyli 
kontakt z publicznością.

Przez tyle lat artystycz-
nej pracy na pewno przy-
trafiło Ci się coś, co mogła-
byś opowiedzieć w  formie 
anegdoty.

Na scenie zdarzyło się bar-
dzo dużo śmiesznych rzeczy 
– nie wszystkie do opowie-
dzenia. Pamiętam np. prze-
słuchanie konkursowe z  Se-
rafinkami w  Zielonej Górze. 
Byłyśmy cztery młodziutkie 
dziewczyny, ja 15 i  pół roku, 
największa śmieszka. Przed 
nami poważna komisja, za-
czynamy śpiewać, a  u  mnie 
odpiął się skórzany pasek od 
sukienki i  zaczął po prostu 
dyndać. W  połowie pierw-
szej zwrotki rozchichotały-
śmy się tak, że nie można nas 
było uspokoić. Dziewczyn-
ki, uspokójcie się!, zacznij-
cie jeszcze raz – powiedzia-
ła przewodnicząca komisji. 
Zaczęłyśmy, ale w  tym sa-
mym miejscu, ta sama reak-
cja. Nawet szanowna komisja 
się uśmiała. Za czwartym ra-
zem jakoś udało się skończyć 
piosenkę, bo nasza profesor-
ka miała taką minę, jakby nas 
chciała udusić (miała wpływ 
na stopnie z  historii!). Ale 
i tak dostałyśmy wyróżnienie.

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Zb. Brzozowski
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MIESZKANIA BEZ 
KREDYTU HIPOTECZNEGO
Oferuje je Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORMORAN" w formule lokatorskiego pra-
wa do lokalu. Rozwiązanie proponowane przez Spółdzielnię jest szansą dla osób, 
którym marzy się własne mieszkanie, a które nie mają zdolności kredytowej i nie 
mogą osobiście zaciągnąć kredytu hipotecznego.
 

Warunkiem uzy-
skania prawa do lo-
kalu mieszkalnego 
jest wniesienie 30% 
planowanego kosz-
tu mieszkania i zobo-
wiązanie się do spłaty 
w  okresie 30-letnim 
kredytu zaciągnięte-
go prze Spółdzielnię 
na pokrycie pozo-
stałych 70% kosztów 
budowy danego 
mieszkania. 

Nowe Osiedle 
„Kormoran" doce-
lowo będzie pięknie 
położonym, cichym 
zespołem sześciu 
budynków przy nowej ul. 
Warmińskiej w  Dywitach 
niedaleko jeziora, z  zago-
spodarowaną przestrzenią 
rekreacyjną, placem zabaw 
wśród zieleni osiedlowej. 
Ponadto mieszkańcy osiedla 
będą mieli do dyspozycji 255 

miejsc parkingowych usytu-
owanych, podobnie jak ruch 
samochodowy, po obwodzie 
osiedla. 

Obecnie rozpoczynana 
jest realizacja dwóch budyn-
ków mieszkalnych wieloro-
dzinnych nr 5 i 6, w których 

będą po 22 mieszkania o po-
wierzchni użytkowej od 37 
do 61 m2 z planowanym za-
kończeniem robót:
– budynek nr 5 w IV kwartale 
2020 roku.
– budynek nr 6 w I kwartale 
2021 roku. 

Serdecznie zapraszamy do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej 

"KORMORAN" w Olsztynie, ul. Okulickiego 5, tel. 89 541 80 00, 
www.smkormoran.olsztyn.pl. 

Wyjątkowy obłęd cenowy 
Zastanawiam się, czy jestem myślącym człowiekiem. Pewnie mój kolega Andrzej Brzozowski napisze, że u mnie z myśleniem na bakier. Będę jednak trzymał się tego, 
że jednak jestem osobą, która używa mózgu zawsze i wszędzie. Do rzeczy! Od 40 lat robię domowe zakupy. Przez długi czasu na bieżąco śledziłem ceny na targowi-
skach i w sklepach. Wszystkie miałem w małym palcu. Teraz, gdy jestem na zakupach, dostaję kociokwiku. Nie rozumiem, co się dzieje.

Kiedyś nasze krajowe 
młode ziemniaki o  tej porze 
kosztowały koło złotówki. 
Maksymalnie 1,50zł. Ostatnio 
byłem w  sklepie i  zbarania-
łem! Za kartofle musiałem za-
płacić trzy złote pięćdziesiąt 
groszy. Takiej ceny, jak dłu-
go żyję, nie pamiętam. Nawet 
w  dobie kartek za kilogram 
tego podstawowego warzy-
wa nie płaciło się więcej niż 
80 groszy. Teraz ceny prawie 
takie jak za cytrusy czy bana-
ny. Obłęd! 

Oczywiście zacząłem 
analizować, dlaczego tak się 
dzieje. Do żadnego wniosku 
nie doszedłem poza tym, że 
ktoś chce nas nieźle oskubać. 
Ziemniaków w  Polsce mamy 
pod dostatkiem, a w maju ce-
na nawet egipskich nie prze-

kraczała 4 złotych. Więc co się 
dzieje? Andrzej na pewno po-
wie, że drożeje światło, woda, 
praca ludzka. Zgadzam się, 
tak jest, ale kartofle rosną na 
polu i zbiory w tym roku tra-
giczne nie są, a nawet bym po-
wiedział, że przeciętne. Jeżeli 
w lipcu nasze krajowe karto-
fle kosztują powyżej trzech 
złotych, to podejrzewam, że 
jesienią ceny mogą zbliżyć się 
do 10 złotych. Tak jak jest te-
raz z pietruszką. Jej cena zbli-
żona jest do ceny schabu a na-
wet większa. Jak tak może 
być? Przecież jest już młoda, 
tegoroczna.

Co ciekawe ceny cytru-
sów cały czas lecą w  dół, ale 
nie zastąpią one kartofelków 
ze skwarkami i kwaśnym mle-
kiem. I tu znowu absurd. Ce-

na maślanki już przekroczy-
ła cenę mleka, a przecież jest 
to produkt uboczny powstają-
cy przy produkcji masła. Jest 
ono owszem drogie, ale w la-
tach siedemdziesiątych kost-
ka masła kosztowała 17,50 zł. 
Może takie ceny też będą nie-
długo obowiązywały?

Kwaśne mleko jest chyba 
dwa razy droższe od zwykłe-
go, a jak kupimy u rolnika, to 
za litr zapłacimy góra 2 złote. 
Ale ile w nim śmietany?

Dalej nie rozumiem, co 
się dzieje z tymi cenami. Han-
dlowcy robią, co chcą, a kon-
sumenci płacą jak za zbo-
że. Wolny rynek, więc każdy 
może wystawiać takie ceny, 
jak chce. Do czego to będzie 
prowadziło? W 1976 roku ro-
botnicy oburzyli się na wieść, 

że rząd chce uwolnić ceny, bo 
bali się podwyżek i  mieli ra-
cje. Podwyżki są! Obłęd! Ja 
chyba wzorem dawnych pol-

skich pracowników dorabia-
jących w RFN przejdę na psią 
karmę. Ona jest tania. W sam 
raz na nasze zarobki i  bę-

dę szczekał w  psim języku. 
Obłęd! Obłęd!

Jacek Panas

Wolny rynek, wolne ceny
Chociaż nie jestem fachowcem od tych spraw, wydaje mi się, że z Twoim, Jacku, 
myśleniem, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Wyciągasz słuszne wnioski, 
chociaż myślisz, że nic się w naszym handlu, oprócz cen, przez ostatnie lata nie 
zmieniło. Chcieliśmy „zachodu”, to go mamy, z całym dobrodziejstwem 
inwentarza. 

Z tego, co pamiętam, cy-
trusy w  krajach Europy Za-
chodniej zawsze były tańsze 
od jabłek. Ich uprawa (głów-
nie poza Europą) jest chyba 
znacznie prostsza i  dochodzi 
tańsza siła robocza. U nas na-
wozy, opryski, cała ta chemia 
(a to przecież kosztuje), a tam 
słońce i deszcz. I do tego zbio-
ry, w  przypadku niektórych 
owoców, dwa razy w ciągu ro-
ku. Trawestując klasyka, praw 
biologii pan nie zmienisz i nie 
bądź pan...

Co do cen warzyw, spra-
wa jest prostsza i  dużo się 
na ten temat mówiło i pisało 
w mediach. Rekordowe ceny 
są nie tylko w  tym roku, po-
jawiły się już wcześniej. To 
sprawa suszy, która od kilku 
lat obejmuje nie tylko Pol-
skę, ale prawie całą Europę. 
Jesteśmy w Unii, więc w razie 
nieurodzaju w  jednym kra-
ju, produkty można importo-
wać. Ale w tym przypadku nie 
ma skąd, bo problem dotyczy 
wszystkich krajów. 

Wysokie ceny warzyw są 
szczególnie widoczne w przy-
padku nowalijek. Większość 
z  nich pochodzi ze szklar-

ni i  spod folii. Kto pierwszy, 
ten lepszy i więcej zarobi, za-
nim się pojawią towary z im-
portu. Greckie truskawki by-
ły w tym roku trzy razy tańsze 
od krajowych. Płacimy, Jacku, 
po prostu za zmianę klimatu. 
Do tego dochodzi jeszcze mo-
da (i słuszna) na zdrową żyw-
ność. Warzywa ekologiczne 
zawsze były, są i będą o wiele 
droższe od tych uprawianych 
tradycyjnymi metodami. Nie 
od dziś wiadomo, że zdrowiej 
znaczy drożej. 

Powiem Ci coś z  wła-
snego podwórka. W  tym ro-
ku nie robię zimowych prze-
tworów z  ogórków, chodzi 
o ogórki kiszone. W poprzed-
nich latach kupowałem je na 
rynku. Miały być idealne do 
kiszenia, bez nawozów. Za 
każdym razem wszystkie sło-
iki, po jakimś czasie, lądowa-
ły w  śmietniku. Kupowałem 
u różnych dostawców i za każ-
dym razem to samo. Po pro-
stu mam dosyć. Okazuje się, 
że wielu moich znajomych 
miało podobne problemy. 

Kolejna sprawa to droga, 
którą przechodzą produkty, 
zanim trafią do konsumenta. 

Producent – czyli rolnik, po-
średnik (częściej pośrednicy) 
i sieci handlowe. Okazuje się, 
że najmniej na tym wszyst-
kim zarabiają rolnicy. Zaled-
wie kilka, czasami kilkanaście 
procent od końcowej ceny. 
Między producentem a  skle-
pem jest zwykle kilku pośred-
ników. Według badań kon-
trolnych przeprowadzonych 
przez UOKiK, w  przypadku 
np. jabłek, zysk pośredników 
wynosił ponad 70% a sklepów 
ok. 25-27%. Więc, Jacku, nie 
ma się czemu dziwić. 

Musimy jednak pamię-
tać, że to popyt kształtuje po-
daż. Są ludzie, których ceny 
w  ogóle nie interesują. Naj-
ważniejszy dla nich jest do-
stęp do towarów a  także ich 
jakość. Wiele osób uprawia 
warzywa i  niektóre owoce 
w przydomowych ogródkach 
i  na działkach. Ci są najbar-
dziej szczęśliwi, bo wiedzą, co 
jedzą. Zbiory są jednak zależ-
ne od pogody, a na to, zupeł-
nie odwrotnie jak w przypad-
ku cen, nikt nie ma wpływu.

Andrzej Zb. Brzozowski
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Podróż na Mazury 
z przygodą w tle
Wraz z moją towarzyszką postanowiliśmy w weekend pojechać na wycieczkę po urokliwych Mazurach. Nie byłbym sobą, gdyby nie obyło się bez przygód. Zacząłem 
się zastanawiać, co jest ważniejsze: GPS a może... łopata?

Wyjechaliśmy rankiem. 
Słońce już przygrzewało. 
W  końcu i  samochód się na-
grzał na tyle, że trzeba było 
otworzyć okna (klimatyza-
cja by się przydała, ale sko-
ro nie ma tego, co się lubi, to 
się lubi, co się ma). Pierw-
szym przystankiem było Mrą-
gowo. Tym razem skupiliśmy 
się na krótkim spacerze w bla-
sku słońca po pięknej prome-
nadzie nad jeziorem Czos. 
Naprawdę jest to niezwy-
kle urokliwe miejsce i  warto 
specjalnie tam pojechać, aby 
wsłuchać się w szum fal oraz 
poczuć na twarzy podmuchy 
orzeźwiającego wiatru i choć 
na chwilę zapomnieć o całym 
świecie.

Tak też zrobiliśmy, cho-
ciaż nie na długo, bowiem 
tego dnia mieliśmy do obej-
rzenia jeszcze wiele atrak-
cji. Drugi postój miał miejsce 
w  Mikołajkach. To miastecz-
ko jest przez wielu lokalnych 
mieszkańców, turystów czy 
żeglarzy nazywane mazurską 
perłą. Symbolem miejscowo-
ści jest Król Sielaw, rzeźba 
która znajduje się nieopodal 
wioski żeglarskiej. O  królu, 
wielkiej rybie, krążą legendy, 
które jeżeli wierzyć plotkom, 
miały swój początek jeszcze 
w  czasach, gdy Mazurami 
władali Prusowie. Każdy tu-
bylec zna te historie, chociaż 
czasem w zmienionej formie. 
Powiadają, że Król Sielaw, 
wielka ryba z koroną na gło-
wie władał wszystkimi woda-
mi mazurskich jezior. Gdy 
na te tereny zaczęli napły-
wać osadnicy, rozpoczęły się 
łupieżcze połowy. Wtedy to 
pruscy bogowie wezwali na 
pomoc Króla Sielaw. Wiel-
ka ryba wypowiedziała woj-
nę rybakom: rozrywała sieci 
czy wywracała łodzie. Ludzie 
zaprzestali połowów, a w wie-
lu wioskach zapanował głód. 
Jedna z  kobiet przypomnia-
ła sobie o ofiarach składanych 
w  celu przebłagania starych 

bogów. Pewnej posępnej no-
cy w środku puszczy przebła-
gała istoty, które zesłały nie-
szczęście na jej lud. Niebo na 
chwilę się rozpogodziło tak, 
że blask księżyca padł na ka-
mień ofiarny, na którym za-
świecił się kawałek metalu. 
Kobieta zaniosła go swojemu 
mężowi, który był także ko-
walem. Dzień i noc pracował 
w pocie czoła, aż w końcu wy-
kuł żelazną sieć. Wypłynął na 
Śniardwy i  złapał Króla Sie-
law, a  ten prosząc o  darowa-
nie życia obiecał, że zapełni 
rybami sieci. Tak też się stało 
i  raz, i drugi, i  trzeci. Rybak-
-kowal to, co złowił, sprzeda-
wał w  wiosce. Pewnego razu 
upił się w karczmie i wygadał 
skrywaną tajemnicę. Gdy ry-
bacy usłyszeli o rybim królu, 
natychmiast postanowili to 
sprawdzić. Wypłynęli na nie-
spokojne wody Śniardw i  uj-
rzeli w sieci Króla Sielaw. Ten 
ponownie błagał o  darowa-
nie życia i tak, jak poprzednio 
obiecał, że napełni wszystkie 
sieci. Po naradzie, ludzie po-
stanowili darować mu życie, 
ale wzięli ze sobą, aby mieć 
na niego oko. Od tego czasu 
w  Mikołajkach nigdy nie pa-
nował głód.

Przyznaję, że nie za-
znaliśmy głodu. Usiedliśmy 
w  przyjemnej restauracji na 
rynku i  wpałaszowaliśmy 

smaczną rybkę, rzecz ja-
sna pod czujnym okiem Kró-
la Sielaw. Syci pojechaliśmy 
w  dalszą drogę. Być może 
zdziwi Państwa nasz kolej-
ny przystanek, czyli Bemowo 
Piskie, gdzie mieści się Ośro-
dek Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych. Niedaleko 
znajduje się poligon Orzysz. 
Jest ogromny, zajmuje ok. 
160 km kw. powierzchni – dla 
porównania pobliskie jezioro 
Śniardwy ma ok. 113 km kw. 
powierzchni.

Osada, na którą poza jed-
nostką składa się także kilka 
bloków, kościół, przychodnia 
czy ogródki działkowe jest 
ze wszystkich stron otoczo-
na gęstym, pięknym lasem. 
Warto tu się zapuścić, aczkol-
wiek zbyt daleko nie powinno 
się odchodzić właśnie z uwa-
gi na sąsiedni teren wojsko-
wy. Niestety, nie znaleźliśmy 
tam ani owoców leśnych, ani 
grzybów, za to przyprowadzi-
liśmy ze sobą kilka kleszczy.

Po uwolnieniu się od ma-
łych pajęczaków ruszyliśmy 
dalej. Naszą destynacją był bo-
wiem Pisz. Zwiedziliśmy cen-
trum miasta. W pięknym, neo-
gotyckim ratuszu mieści się 
Muzeum Ziemi Piskiej. Po-
dziwiać tu można bogate zbio-
ry historyczne, etnograficzne 
czy przyrodnicze. Przed ratu-
szem rozciąga się długi plac, 

na którym stoi kamienna ba-
ba – rzeźba pozostawiona 
przez Prusów, którą odnale-
ziono w pobliskich Wejsunach 
w  XIX wieku. Obelisk praw-
dopodobnie przedstawia nie-
znanego staropruskiego bo-
ga. Bez wątpienia jest jednym 
z  najstarszych, o  ile nie naj-
starszym, zabytkiem w  mie-
ście. Po przeciwległej stronie 
ul. Wojska Polskiego znajdu-
ją się ruiny zamku krzyżackie-
go, a w zasadzie nawet nie ty-
le ruiny, co niewielki fragment 
muru. Zamek został poważnie 
zniszczony w  czasie II wojny 
światowej. Do obecnego sta-
nu rzeczy przyczyniły się także 
komunistyczne władze, któ-
re w latach 60. XX wieku zade-
cydowały o rozbiórce zabytku. 

Ładne są także okoli-
ce samej rzeki Pisy. Znajdu-
je się tutaj park z  placem za-
baw dla dzieci a  po drugiej 
stronie obelisk „Na tropach 
Smętka” upamiętniający ka-
jakową wyprawę Melchiora 
Wańkowicza, słynnego pol-

skiego reportażystę. Wracając 
ze spaceru zaszliśmy do po-
bliskiego sklepu, gdzie moja 
towarzyszka kupiła limitowa-
ne piwo regionalne za spore 
pieniądze. 

Obkupieni i zmęczeni po-
stanowiliśmy wracać do Olsz-
tyna. Chciałem jeszcze zaha-
czyć o  jezioro Śniardwy, nad 
którym jeszcze nigdy nie by-
łem. I  tu zaczęły się schody, 
bo nie znałem trasy. Towa-
rzyszka włączyła GPS, któ-
ry miał nas prowadzić. Kiero-
wał nas na północ w kierunku 
Orzysza, aby później skręcić 
w  Jeglinie na zachód. Droga 
z każdym przejechanym kilo-
metrem robiła się coraz gor-
sza. Zniknęła wszelka zabu-
dowa i naszym oczom ukazał 
się las. Niestety, GPS zaczął 
wariować. W  końcu dotar-
liśmy do skrzyżowania. Do 
wyboru mieliśmy dwie drogi 
– na wprost lub kierującą się 
w prawo. Urządzenie pokazy-
wało, abym jechał na wprost. 
Zawierzyłem mu. Dro-

ga z  asfaltowej bardzo szyb-
ko zmieniła się w  leśną. Nim 
się obejrzałem, a już staliśmy 
w  środku puszczy. Wrzucam 
jedynkę – auto ani drgnie. 
Próbuję wycofać, nic z  tego. 
Bez zasięgu w telefonach, bez 
GPS-a, który się zawiesił. 

Wysiadłem z  samocho-
du i zajrzałem pod podwozie. 
Oczom nie wierzyłem. Zako-
paliśmy się w piachu na wyso-
kość kilkudziesięciu centyme-
trów! Gdyby nie sąsiedztwo 
pobliskich drzew, to można 
by było pomyśleć, że jedzie-
my na jakimś pustynnym od-
cinku rajdu Paryż-Dakar.

Sięgnąłem do bagażnika 
– trójkąt, kijki do nordic wal-
kingu, kurtka, klucz do od-
kręcania kół i ani śladu łopa-
ty. A w tamtym momencie ten 
przyrząd był mi najbardziej 
potrzebny.

No nic, wziąłem patyk i za-
cząłem kopać. Mijały minu-
ty, a później godziny i w końcu 
z pomocą przejeżdżających nie-
opodal turystów (którzy też no-
tabene nie mieli łopaty, ale wy-
kazali ludzkie współczucie, gdy 
zobaczyli dwie styrane i  brud-
ne postacie) udało się w  koń-
cu wyjechać z tej zmyślnej pu-
łapki. I  tym razem moje oczy 
nie ujrzały majestatu Śniardw, 
a  w  dodatku zapasy uszczupli-
ły się o limitowane piwo, które 
moja towarzyszka podarowała 
życzliwym przejezdnym. Gdy-
bym miał tylko łopatę, to odko-
pywanie auta zajęłoby najwyżej 
dwie a nie sześć godzin. Zatem 
w  moim prywatnym rankingu 
przydatności łopata prowadzi 
z GPS-em 1:0.

Cezary Kapłon

Król Sielaw, wielka 
ryba z koroną na głowie 
władał wszystkimi 
wodami mazurskich 
jezior. Gdy na te tereny 
zaczęli napływać 
osadnicy, rozpoczęły 
się łupieżcze połowy. 
Wtedy to pruscy 
bogowie wezwali 
na pomoc Króla 
Sielaw. Wielka ryba 
wypowiedziała wojnę 
rybakom: rozrywała 
sieci czy wywracała 
łodzie. 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia horoskopu, bez podania przyczyn! AZB

HOROSKOP DLA WYBRANYCH
BARAN  21.03 – 20.04

Będziesz miał dużo obowiązków i raczej nie-
wiele czasu na przyjemności. Prawdopodob-
nie czekają Cię spore wydatki i to takie, któ-
rych nie planowałeś. Może zaczniesz w końcu 

przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

BYK  21.04 – 20.05
Dobry moment, by nadać przyspieszenie 
Twojej karierze. Masz szansę na lepsze stano-
wisko. Aby Ci się to udało, musisz coś zrobić, 
wykazać się. Samo przychodzenie do pracy 
nie gwarantuje Ci na razie żadnego sukcesu.

BLIŹNIĘTA  21.05 – 21.06
Nerwowość i  pośpiech to bardzo często 
źli doradcy. Daj sobie zdecydowanie wię-
cej czasu. Jeśli z czegoś zrezygnujesz, otrzy-
masz to, ale później. Nie mam na myśli Two-

jej wcześniejszej emerytury.

RAK  22.06 – 22.07 
Uwielbiasz wygody. Zafunduj sobie tro-
chę luzu i  nie podporządkowuj się sytu-
acjom, w których musisz godzić się na róż-
nego rodzaju ograniczenia. Oczywiście nie 
dotyczy to w  żadnym przypadku sytuacji 

finansowych.

LEW  23.07 – 23.08
Nie polegaj na swojej intuicji. To nie czas 
na eksperymenty. Twoje decyzje finansowe 
mogą okazać się nieco naiwne. Nie kupuj ko-
ta w worku. Zwłaszcza kiedy cała Twoja ro-
dzina powiedziała Ci wyraźnie, że woli psa.

PANNA  24.08 – 23.09
Aby nie stracić w oczach innych, wykaż się 
większą elastycznością. Zrozumienie oraz 
poczucie humoru pozwolą Ci dalej pokony-
wać wszelkie trudności. Pamiętaj jednak, że 

zawsze są jakieś nieprzekraczalne granice.

WAGA  24.09 – 23.10
Uważaj! Nie możesz sobie pozwolić na żadną 
chwilę nieuwagi. Realizuj to, co postanowi-
łeś. Roztargnienie, a nawet zwykłe spóźnie-
nie mogą mieć opłakane skutki. Zwłaszcza 
jeżeli chodzi o pociąg, autobus lub samolot.

SKORPION  24.10 – 22.11
Nie obrażaj się i bądź bardziej wyrozumiały. 
Otrzymywane od otoczenia sygnały potrak-
tuj nie jako wyraz złej woli, ale raczej ostrze-
żenie dla siebie, znak, że coś jest nie tak. Nie 
każdy przecież musi jeździć samochodem.

STRZELEC  23.11 – 21.12
Świetne układy wśród bliskich i znajomych. 
Oddadzą Ci weksle. Bądź przygotowany na 
jakąś ciekawą propozycję, a może telefon, do 
wzięcia udziału w  spotkaniu towarzyskim. 

Uważaj jednak na towarzystwo. 

KOZIOROŻEC 22.12 – 20.01
Chcesz zerwać z  rutyną, zrobić coś inaczej 
niż zwykle? Przemebluj mieszkanie, poma-
luj ściany, idź do fryzjera i  zdecyduj się na 
zupełnie nową fryzurę. Możesz też zapro-
sić znajomych, zamiast ciągle przesiadywać 

u nich.

WODNIK  21.01– 19.02
Otwartość nie musi być Twoją mocną stro-
ną, ale to właśnie jej będziesz potrzebować, 
aby odzyskać stratę. Przyznanie się jednak 
do wszystkiego to strata czasu. Przyjaciele 
Cię nie zawiodą. Zrewanżuj się tym samym.

RYBY  20.02 – 20.03
Rób swoje i nie przejmuj się niczym. Nawet 
jeśli otoczenie będzie chciało posunąć się 
dalej, wysuwając jakieś dziwne roszczenia. 
Czekaj cierpliwie na rozwój wydarzeń. Czas 

jest Twoim sprzymierzeńcem. Jedynym.

Wakacje z biblioteką
Lato dla wielu z nas przywodzi na myśl kojący szum morza, kilometry na górskich 
szlakach czy leżak zatopiony w rozgrzanym piasku. Nie zapominajmy jednak, że 
wiele osób spędza wakacje w mieście. Urlop z dala od popularnych kurortów wca-
le nie musi być straconym czasem. Każde miejsce ma jakieś tajemnicze zakamar-
ki, nieodkryte lądy i atrakcje, z którymi czasami nam nie po drodze w codziennym 
zabieganiu. 

Dla tych, którzy postano-
wili spędzić lato w Olsztynie, 
Miejska Biblioteka Publiczna 
przygotowała bogatą ofertę. 
Zarówno najmłodsi, jak i do-
rośli mogą nie tylko odpo-
cząć w przyjaznej przestrzeni 
wśród książek, ale także na-
być nowe umiejętności i roz-
winąć uśpione pasje. Lato 
w  mieście może być czasem 
pełnym niezapomnianych 
przygód!

Warsztaty, spotkania au-
torskie, zajęcia animacyjne 
dla dzieci i  młodzieży, pro-
jekcje filmowe i wiele innych 
atrakcji czeka na mieszkań-
ców i  odwiedzających nasze 
miasto we wszystkich miej-
skich filiach bibliotecznych. 
Ciekawą alternatywą dla mi-
łośników wydarzeń kultural-
nych mogą stanowić szcze-
gólnie dwie placówki, które 
od wielu lat z  powodzeniem 
funkcjonują w  samym sercu 
Olsztyna – Planeta 11 oraz 
Abecadło. Są to nowoczesne 
biblioteki multimedialne, jed-
nak każda z nich obsługuje in-
ne grupy wiekowe. 

Abecadło 
dla najmłodszych
Współczesny rodzic spra-

gniony jest miejsc, w którym 
jego dziecko będzie czuło się 
bezpiecznie i  komfortowo. 
Takim przyjaznym rodzinom 

punktem na mapie Olsztyna 
z  pewnością jest biblioteka 
Abecadło, mieszcząca się na 
III poziomie w Centrum Aura 
Olsztyna przy al. Piłsudskiego 
16. Duża, niekrępująca małe-
go człowieka powierzchnia, 
przyjemna kolorystyka wnę-
trza, dostosowane do dzieci 
regały z książkami, mnóstwo 
zabawek i gier sprawia, że dla 
najmłodszych biblioteka jawi 
się niezwykle atrakcyjnie. Po-
nadto pracujące tam panie bi-
bliotekarki dokładają wszel-
kich starań, aby odwiedzający 
czuli przyjazną atmosferę tej 
wyjątkowej filii, która nasta-
wiona jest na obsługę dzieci 
i młodzieży. 

Celem Abecadła jest przy-
gotowanie młodych użyt-
kowników do świadomego 
korzystania z zasobów biblio-
tecznych i  współczesnych 
technologii. Ciekawie przy-
gotowane zaś zajęcia eduka-
cyjne mają za zadanie popu-
laryzować czytelnictwo, ale 
także rozwijać w  dzieciach 
więź społeczną, która jest nie-
zwykle istotna w dalszym eta-
pie edukacji. 

Planeta 11 
z myślą o młodych
Wyjątkowa, nowoczesna, 

łamiąca wszelkie stereotypy 
biblioteka multimedialna – 
taka jest właśnie Planeta 11, 

którą znajdziecie przy olsz-
tyńskim Planetarium (al. Pił-
sudskiego 38). Jej celem jest 
stworzenie miejsca szero-
ko pojętej informacji, nauki 
i  rozrywki. Oferuje nie tyl-
ko literaturę, ale także muzy-
kę, filmy, gry oraz dostęp do 
Internetu. To świetne miej-
sce, aby poczytać,  porozma-
wiać, czy po prostu posie-
dzieć w miłym towarzystwie. 
Planeta 11 bardzo często jest 
gospodarzem największych 
wydarzeń kulturalnych, or-
ganizowanych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną. To wła-
śnie tam zazwyczaj odbywają 
się spotkania autorskie, wy-
stawy, zajęcia językowe, a na-
wet doradztwo zawodowe. 

Zarówno Abecadło, jak 
i  Planeta 11 mają ciekawy 
program wakacyjny, z  któ-
rego mogą skorzystać oso-
by przebywające aktualnie 
w  Olsztynie. Szczegółowy 
harmonogram dostępny jest 
na stronie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (www.mbp.olsz-
tyn.pl) oraz na stronach obu 
filii (www.abecadlo.olsztyn.
pl, www.planeta11.pl). Bi-
blioteki czynne są od ponie-
działku do piątku od godziny 
10 do 18, Planeta 11 dodatko-
wo otwarta jest również w so-
boty w godzinach od 9 do 15. 

Aleksandra Dobies
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Jak Pawełek historie Olsztyna 
poznaje
Byłem pewien, że całe życie będę jeździł tylko rowerem, bo przecież to zdrowe, a do tego przy pomocy bicykla można szybko przemieszczać się po mieście i nawet bez 
problemu jeździć nim na swoją działkę. Pracując na niej, zrozumiałem, dlaczego tak ludzie chętnie przesiadują w swoich ogródkach. Mogę spokojnie powiedzieć, że 
cała moja rodzina uwielbia nasz zielony raj. 

W weekendy zawsze od-
dychamy upojnymi zapa-
chami warzyw, drzew, mięty 
i wonnych roślin. Gdy zapa-
da zmrok, siadamy nad nasza 
rzeczką i  z  wielką przyjem-
nością podpatrujemy bobry. 
Te płochliwe zwierzęta bę-
dące pod ochroną potrafią 
zrobić mnóstwo szkód i  ni-
czego i  nikogo się nie boją. 
Gdyby nie mój elektryczny 
pastuch, to dawno by zjadły 
nasze drzewka owocowe. 
Częste odwiedziny na dział-
ce zawdzięczamy przede 
wszystkim samochodowi, 
którego jesteśmy szczęśli-
wymi posiadaczami. Coś za 
coś. Rower wożę ze sobą na 
bagażniku i gdy rodzina wy-
poczywa, ja sobie jeżdżę po 
okolicznych lasach. Pew-
nego razu pędząc szutrową 
drogą, patrzę na tablicę za-
powiadająca wieś. I  tak nie-
chcący wjechałem do Kajn. 
Nigdy tu nie byłem, ale jak 
wjechałem między zabudo-
wania, poczułem się dziw-
nie znajomo.

Przypomniałem sobie, 
kiedy z  Jackiem Panasem – 
miłośnikiem historii naszego 
regionu – łaziliśmy po siedli-
sku dawnej wsi Sądyty, istnie-
jącej kiedyś nad Łyną w Lesie 
Miejskim, opowiadał mi wła-
śnie o Kajnach. 

Od niego dowiedziałem 
się, że kapituła warmińska, 
która była właścicielką ziem, 
z  rozmysłem lokowała wsie 
w  tych okolicach. Miały one 
być zapleczem żywnościo-
wym powstającego w  pobli-
żu dużego ośrodka miejskie-
go, czyli Olsztyna. Większość 
osad założono tuż przed ro-
kiem 1353, kiedy zasadźca 
Jan z  Łajs założył miasto lub 
tuż po.

Okolice Olsztyna nie by-
ły bezludne, jakby się wyda-
wało. Jeszcze na długo przed 
założenie miasta i  okolicz-
nych wsi, nad Łyną i  pobli-

skimi jeziorami zlokalizowa-
ne były staropruskie osady. 
Między innymi trzy albo czte-
ry grodziska istniały tu, gdzie 
w tej chwili są osiedla Olszty-
na. Wychodzi na to, że kapitu-
ła ulokowała Olsztyn w miej-
scu, w którym bardzo chętnie 
żyli starożytni Prusowie. Mo-
że to miejsce miało jakieś cie-
kawe właściwości? Możliwe, 
że tak. 

Potwierdzeniem tej hi-
potezy może być fakt, że 
w  przedwojennym Olsztynie 
istniał znany w całej Europie 
sanatoryjny szpital, w którym 
leczono choroby płuc. Istnie-
je on do dzisiaj, tylko zmie-
nił nazwę na Samodzielny 
Publiczny Zespół Gruźlicy 
i  Chorób Płuc. Czyli chyba 
to prawda, że ze względu na 
uzdrowicielską moc, Pruso-
wie zasiedlali te okolice.

Przejechałem rowerem 
przez wieś Kajny. Zobaczy-
łem miejscową wieżę ciśnień 
i drewnianą chatę. Na więcej 
nie miałem czasu, bo do dział-
ki, na której czekała moja ro-
dzina, było daleko. Od czego 
jest Jacek Panas? Zadzwoni-

łem i  bez sakramentalnych 
słów: oj, Pawełku, ty mnie za-
męczysz, usłyszałem, że ma-
teriał będzie. Jak przyjechali-
śmy po odpoczynku do domu, 
w skrzynce już on był. Oto co 
Jacek napisał o wsi Kajny.

– Szkoda, Pawełku, że nie 
miałeś czasu na dłuższy po-
byt w  tej urokliwej osadzie, 
której mieszkańcy do dzi-
siaj korzystają z  wody, któ-
ra do ich domów doprowa-
dzana jest z  wiejskiej wieży 
ciśnień. Woda do niej tło-
czona jest przy pomocy tara-
na wodnego, samoczynnego 
urządzenia, które bez zasila-
nia i  awarii pracuje od 1897 
roku. Woda pochodzi ze źró-
dełka na stoku górki. Tuż koło 
tego urządzenia, które zloka-
lizowane jest niedaleko leśni-
czówki, funkcjonuje Ośrodek 
Edukacji Leśnej. Proponu-
ję, abyś na kolejna wyciecz-
kę wybrał się do Kajn. Tu 
będziesz mógł zobaczyć przy-
kłady budownictwa warmiń-
skiego. Starą drewniana cha-
tę z roku 1856 oraz późniejsze 
warmińskie murowane domy, 
kryte czerwoną dachówką. Ja 

kiedyś byłem w  takim praw-
dziwym warmińskim domu. 
Wewnątrz przeważnie są czte-
ry izby i ślepa kuchnia. To zna-
czy, taka usadowiona w środ-
kowej części budynku bez 
okien. Był w  niej tylko duży 
piec z płytą do gotowania, stół 
oraz kredens na garnki. Obok 
był pokój jadalny z  kreden-
sem na zastawy stołowe. Po-
trawy podawane były z kuchni 
przez okienko. Obok znajdo-
wał się pokój gościnny. Z dru-
giej strony domu były pokoje 
gospodarzy. Jeden rodziców 
a  drugi dzieci. Do tej części 
domu goście nie mieli wstępu. 
Do budynku wchodziło się ofi-
cjalnym wejściem od frontu al-
bo od podwórka, to tak zwane 
drzwi gospodarskie. 

Wracajmy do wsi Kajny. 
Założono ją 1 sierpnia 1354 ro-
ku jako służebną wieś pruską. 
Pierwszymi mieszkańcami by-
ło siedem rodzin. Gospodaro-
wali oni na 28 włókach (jedna 
włóka – około 17 hektarów). 
Mieli oni prawo własności do 
ziemi, ale i obowiązek na wy-
padek wojny wystawić po jed-
nym konnym żołnierzu. 

Kajny zostały zniszczo-
ne przez Krzyżaków w czasie 
wojny trzynastoletniej w 1454 
roku. Mieszkańcy odbudowa-
li swoje posiadłości. Prak-
tycznie do pierwszego roz-
bioru Polski w  Kajnach była 
stała liczba ludności. Dopiero 
pod koniec XVIII wieku we 
wsi ludności przybyło. Było 
13 domów i 46 osób. W 1861 
roku w Kajnach mieszkało już 

137 osób. Większość była ka-
tolikami. We wsi nigdy nie 
było szkoły, kościoła czy skle-
pu, ale w 1927 roku postawio-
no tu telefon i  telegraf. Z  tej 
miejscowości pochodzi Stani-
sław Żurawski, przedwojenny 
działacz ludowy, w-ce prezes 
Spółdzielni Spożywczy Rol-
niczej – Rolnik. W 1943 roku 
zamordowany przez gestapo. 
Pochowany jest na cmenta-
rzu w  Brąswałdzie. Jego syn 
Alfons, współpracownik pol-
skiego kontrwywiadu, aresz-
towany został przez Niemców 
i stracony w 1942 roku. 

Wyzwoliciele, czyli Ar-
mia Czerwona, częściowo 
wieś zniszczyli. Zostało tylko 
kilka domów, wieża ciśnień, 
taran wodny, dwie kaplicz-
ki, w  tym jedna z  dzwon-
kiem oraz najstarszy drewnia-
ny dom. W 1965 roku do wsi 
doprowadzono energię elek-
tryczną i  ponownie telefon. 
Teraz z roku na rok przybywa 
nowych zabudowań. Miesz-
kają w  nich przeważnie olsz-
tynianie, czyli rośnie kolejna 
wiejska sypialnia miasta. 

Pozdrawiam 
Jacek Panas. 

Materiał jak zwykle 
zredagował Pawełek.
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Filmy i zdjęcia 
z drona w jakości 4K 
- inspekcje (anten, masztów, mostów, kominów, stanu 
pokrycia dachowego oraz miejsc ciężko dostępnych, itp.),
- nieruchomości (działki, domy, magazyny, hale, 
hotele, obiekty sportowe, osiedla, zdjęcia i film z lotu ptaka 
dla nadzoru technicznego inwestycji budowlanych)
- do celów reklamowych, promocyjnych do stron 
WWW, wyceny itp.,
- fotografie lotnicze, oględziny miejsc i obiektów 
z wysokości,
- montaż z podkładem muzycznym
- wystawiam fakturę VAT tel. 513 109 319

Stronę opracował: MR

Obowiązek 
nowożeńców

Sierpień – miesiąc ślu-
bów i  wesel. Wszystko z  po-
wodu przekonania, że literka 
„r” w  nazwie miesiąca przy-
nosi nowożeńcom szczęście. 
Jednak po doniosłej uroczy-
stości na młodych małżon-
ków spadają różne obowiąz-
ki, również wobec urzędów, 
w  tym wobec urzędu skar-
bowego. Między innymi by-
wają sytuacje, w których wy-
pada otrzymanymi z  okazji 
zaślubin okolicznościowymi 
prezentami pochwalić się fi-
skusowi. Gdy są zbyt hojne, 
mogą one podlegać opodat-
kowaniu podatkiem od spad-
ków i  darowizn. Niespełnie-
nie nakazu może zakończyć 
się kontrolą, która ma na ce-
lu obowiązkowe ściągnię-
cie podatków za otrzymane 
z okazji podniosłej uroczysto-
ści drogie prezenty i wysokie 
kwoty pieniężne. W praktyce 
bywa, że owe prezenty i pie-
niądze otrzymane z  okazji 

ślubu mieszczą się w kwotach 
wolnych od podatku. Najczę-
ściej bowiem pochodzą one 
od krewnych, czyli osób zali-
czonych do I i II grupy podat-
kowej. Ale, jeśli rodzina żyje 
„na bogato”...

Przy okazji przypomina-
my, że kwota wolna od po-
datku dla I grupy podatkowej 
(np. dzieci, wnuki, rodzeń-
stwo, rodzice i teściowie) wy-
nosi – 9 tys. 637 zł, dla II gru-
py podatkowej (dalsi krewni) 
– 7 tys. 276 zł oraz dla III gru-
py (osoby obce) – 4 tys. 902 
zł. Dla darowizn niższych od 
tych kwot nie istnieje obowią-
zek złożenia zeznania podat-
kowego lub ich zgłoszenia or-
ganowi podatkowemu. Przy 
kwotach wyższych otrzyma-
nych od osób najbliższych 
można skorzystać z  całkowi-
tego zwolnienia od podatku 
pod warunkiem zgłoszenia 
wszystkich rzeczy lub praw 
majątkowych w  terminie 6 

miesięcy od dnia otrzymania. 
W  przypadku pieniędzy do-
datkowo trzeba udokumen-
tować ich otrzymanie dowo-
dem przekazania na rachunek 
w  banku. Zwykła koperta się 
nie liczy.

Gdy chodzi o  prezenty 
od osób z  II i  III grupy po-
datkowej, to darowizny po-
nad kwotę wolną od podatku 
trzeba zgłosić i złożyć zezna-
nia o nabyciu rzeczy lub praw 
majątkowych w terminie mie-
siąca od dnia powstania obo-
wiązku podatkowego. Warto 

jednak przy okazji wiedzieć, 
że przy obliczaniu kwot wol-
nych od podatku nie kumulu-
je się wartości majątku naby-
tego od różnych osób. Niby 
to proste, ale... Wychodzi na 
to, że po weselu hojnie ob-
darowani nowożeńcy powin-
ni szybko zamienić się w bie-
głych księgowych i  rozliczyć 
– najpierw sami przed so-
bą, potem ewentualnie przed 
urzędem skarbowym ujawnić 
wszystkie przychody i  zyski 
związanie z zamążpójściem.  

Profil zaufany
To udogodnienie, z  któ-

rego mogą korzystać wszyscy 
potrafiący sprawnie korzystać 
z  Internetu. Profil zaufany 
można założyć przez banko-
wość elektroniczną lub wy-
pełniając specjalny formularz 
online, po czym (w  ciągu 14 
dni) w  jednym z  1500 punk-
tów potwierdzić sfinalizowa-
nie tego procesu.

Profil zaufany jest po to, 
by w trakcie załatwiania spraw 
urzędowych przy pomocy 

komputera lub telefonu bez-
piecznie i  pewnie identyfiko-
wać się online w  Internecie. 
Dzięki temu można podpisać 
pismo do urzędu lub złożyć 
wniosek o  nowe dokumenty. 
Można to zrobić także będąc za 
granicą. Jedyny wówczas waru-
nek: trzeba mieć polski numer 
telefonu. Wtedy – przy korzy-
staniu z  e-usługi – na ten nu-
mer dostaje się SMS z  kodem 
autoryzacyjnym, co gwarantu-
je bezpieczeństwo transakcji.

Dłuższy pobyt 
za granicą

Polska ustawa o ewidencji 
ludności nakłada na obywate-
li obowiązek zgłaszania dłuż-
szych wyjazdów poza gra-
nice naszego kraju. Tak jest 
w  przypadku wyjazdów na 
stypendium, na kontrakt lub 
w  dłuższą podróż turystycz-
ną. Ogólnie mówiąc dotyczy 
to osób, które wiedzą, że nie 
będzie ich w  kraju dłużej niż 
pół roku. Takie zgłoszenie to 
dodatkowa formalność do 

wykonania przed przygoto-
waniami do wyjazdu. Można 
ją wykonać osobiście najpóź-
niej w dniu, w którym opusz-
cza się kraj. Wyjazd można 
też zgłosić przez profil zaufa-
ny, nawet tuż przed przekro-
czeniem granicy. Usługa jest 
bezpłatna. Po przyjeździe do 
kraju wypada zgłosić swój po-
wrót. Można uczynić to oso-
biście lub również online. Jest 
na to 30 dni.

Możliwość wyższej 
emerytury

W 2015 roku zmieniły się 
zasady naliczania emerytur, 
które u niektórych osób skut-
kują podwyższeniem świad-
czeń. Szkopuł w  tym, że nie 
działo się to automatycznie. 
Dlatego uważający, że mogą 

dostawać więcej pieniędzy, 
powinni złożyć w  ZUS sto-
sowny wniosek. Okazuje się, 
że nie wszyscy tak postąpili.

Dotyczy to między in-
nymi kobiet urodzonych po 
31 grudnia 1948 roku, któ-
re przed laty opiekując się 
dziećmi korzystały z  urlo-
pu wychowawczego. Jeśli 
taka sytuacja miała miejsce 
przed 1999 rokiem, to we-
dług starych przepisów lata 
na urlopie wychowawczym 
były traktowane jako tzw. 
okres nieskładkowy, co nie 
miało wpływu na wysokość 
świadczenia emerytalnego. 
Po zmianie zasad, o  których 
mówimy, urlop wychowaw-
czy zaczął być traktowa-
ny jako okres składkowy, co 
skutkuje podwyższeniem 
emerytury. Wypada tę zasa-
dę sobie uświadomić, spraw-
dzić czy skorzystało się z no-
wego prawa, a  jeśli zostało 
to zaniedbane, to warto te-
raz wystąpić o  przeliczenie 
świadczenia.   
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Pitaval znad Łyny

Zapłacili jak za złoto
Historia ta wydarzyła się nieopodal Morąga, lecz jej finał znalazł miejsce w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie. Pięciu młodych ludzi, za przypadkowe przestępstwo, 
zapłaciło jak za złoto. 

Była zimowa niedziela po-
czątku lat 70. ubiegłego wie-
ku. Robotnicy podmorąskiej 
żwirowni rozpoczęli na stacji 
PKP załadunek kruszywa na 
wagony. Nagle jeden z  nich 
dostrzegł na podłodze drew-
nianą skrzynię o  wymiarach 
4,5 na 2 m i grubości 30 cm. 
Zaintrygowany zawołał ope-
ratora koparki, który – przy 
dopingu reszty czteroosobo-
wej ekipy – podniósł zwią-
zany linami pakunek. Jednak 
przy podnoszeniu skrzynia 
pękła w  połowie i  wtedy ich 
oczom ukazał się widok błysz-
czących w słońcu blach. Ode-
rwali kilka desek i  potwier-
dzili, że w  środku znajduje 
się 12 arkuszy mosiężnej bla-
chy. Podobno dwóch z  nich 
położyło się na skrzyni woła-
jąc z radości: "Złoto!, złoto!". 
Tak przynajmniej przedsta-
wiała to później prasa.

Bo temat był atrakcyj-
ny. Opisywano, jak robotni-
cy wezwali zaprzyjaźnionego 
zwrotniczego, który akurat 
miał w niedzielę służbę, a ten 
pomógł im przetoczyć wagon 

na bocznicę, gdzie z pomocą 
spychacza wyciągnęli tajem-
niczą przesyłkę i zasypali żwi-
rem. Mieli przeczekać jakiś 
czas, a potem sprzedać prze-
jęty towar. Jednak nie znaleźli 

kupca, a po miesiącu odkopali 
spycharką skrzynię, by z bla-
chy zrobić sobie świeczniki 
i parapety, przy okazji uszka-
dzając kilka blach na rogu. 
Grupka kombinujących coś 

na hałdzie żwiru osób wzbu-
dziła zainteresowanie zawia-
dowcy stacji. Gdy ujrzał, co 
zawiera odkopany ładunek, 
natychmiast zawiadomił mi-
licję. Ta zatrzymała całą piąt-
kę, łącznie ze zwrotniczym, 
bo okazało się, że pakunek 
był poszukiwany na całej sieci 
PKP. Mosiężne blachy miały 
zostać zamontowane w  mo-
rąskiej "Sklejce", lecz po dro-
dze "zabłądziły". Ekspert wy-
cenił 5 ton ładunku na ponad 
500 tys. zł i  za przywłaszcze-
nie blach na taką kwotę oskar-
żono czterech robotników 
żwirowni oraz kolejarza. Sąd 
Wojewódzki w Olsztynie ska-
zał ich na kary od 7 do 9 lat 
więzienia(!), wysokie grzyw-
ny i  pozbawienie majątku 
w całości! Tak drakońskie wy-
roki wywołały szok nie tylko 
rodzin skazanych, ale i środo-
wiska prawniczego. 

Dopiero podczas rewi-
zji Sąd Najwyższy wskazał, 
że głównie zawinili dyspozy-
torzy PKP, którzy "zagubili" 
wagon, a największą karę po-
nieśli robotnicy, którzy sko-
rzystali z okazji. Postąpili lek-
komyślnie, zgubiła ich chęć 
łatwego zysku, lecz czyny 
oskarżonych "miały charak-
ter wybitnie przypadkowy", 
na dodatek nie osiągnęli z te-
go żadnej korzyści. Poza tym 
blacha ważyła nie pięć, ale 
dwie tony, więc jej wartość 
spadła do 200 tys. zł. W kon-
sekwencji zmniejszono kary 
skazanym średnio o  trzy la-
ta, potem jeszcze objęła ich 
amnestia, ale i tak odsiedzieli 
wystarczająco długo. Zwłasz-
cza gdy okazało się, że koszt 
regeneracji uszkodzonej bla-
chy wyniósł tysiąc złotych! 

Skryba Olsztyński

Miłość na sprzedaż
Uprawianie seksu za pieniądze jest stare jak świat. Czasami zdarza się, że wymiar sprawiedliwości dosięgnie organizatorów tego procederu. 

Tak było w wypadku gru-
py osób, która pod koniec 
lat 90. zeszłego wieku wywo-
ziła polskie dziewczyny do 
domów publicznych na Za-
chodzie. Jedna z  nich, Ali-
cja, uczyła się jeszcze w szko-
le gastronomicznej, lecz nie 
chciała pracować w  kuch-
ni. Któregoś wieczora po-
szła na dyskotekę i  tam spo-
tkała niejakiego pana Edka, 
który zaproponował jej pra-
cę w Niemczech. Miałaby tam 
sprzątać. Dziewczyna skoń-
czyła ledwie 17 lat i  w  zasa-
dzie potrzebna była zgoda 
rodziców, lecz pan Edek za-
łatwił jej paszport na inne 
nazwisko. 

Alicja w  domu wyznała, 
że wyjeżdża na zarobek i  za 
kilka miesięcy wróci z  kasą 
pełną zachodnioniemieckich 
marek. Najpierw zameldo-
wała się pod Iławą u mężczy-
zny o ksywce „Balanga", któ-
ry przewiózł ją przez granicę. 
Potem zostawił w  Hanowe-
rze, gdzie za 2 tys. DM kupił 

ją właściciel burdelu o  imie-
niu Robert. Dziewczyna szyb-
ko skojarzyła, w co się wplą-
tała, próbując stawiać opór, 
lecz za późno. Biciem i szan-
tażem została zmuszona do 
nierządu. Za normalny stosu-
nek z nią klient płacił 50 ma-
rek, za francuską miłość – 70, 
a  za obie formy – ryczałtem 
100 DM. Jak potem wyliczy-
ła, zarobiła w sumie 3 tys. ma-
rek, ale od sutenerów dosta-
ła tylko 800. Po pięciu dniach, 
wspólnie z  koleżanką, udało 
jej się uciec i zgłosić do amba-
sady RP w Berlinie. 

Nie miała takiego szczę-
ścia, a może zabrakło jej od-
wagi, 22-letnia Iwona ze wsi 
pod Ostródą. Była przed-
ostatnia w  trzynastoosobo-
wym rodzeństwie(!), a  po 
podstawówce wyjechała do 
miasta, gdzie zamieszka-
ła u  starszej siostry. Ta zała-
twiła jej pracę w sklepie mię-
snym, ale Iwona nie radziła 
sobie; wyglądała, jakby my-
ślała o  niebieskich migda-

łach. Kiedy więc któregoś 
wieczora zatrzymał się przy 
niej elegancki samochód i ja-
kiś przystojny pan zaprosił ją 
do środka, nawet się nie wa-
hała. Gdy narzekała na swój 
los, pan Zbyszek zapropo-
nował jej dobrze płatną pra-
cę w  Niemczech. Na pyta-
nie Iwony, co ma tam robić, 
usłyszała: "To co inne dziew-
czyny w twoim wieku". Zro-
zumiała o co chodzi, prosząc 
o czas do namysłu. Po dwóch 
dniach pośrednik "żywym to-
warem" już ją wiózł do "Ba-
langi", gdzie przeszła pró-
bę miłości. Iwona nie radziła 
sobie z  francuską miłością, 
więc „egzaminujący" ją pan 
Edek przyprowadził inną 
dziewczyne, która pokazała, 
jak to trzeba robić. Granicę 
przekroczyli z  podrobionym 
paszportem, potem Iwona 
trafiła do burdelu. 

Takich wykorzystanych 
dziewczyn właściciel tego 
przybytku miał więcej. Nie-
którym udało się uciec i  to 

dzięki ich relacjom poli-
cja hanowerska przeprowa-
dziła akcję we wszystkich 
agencjach (domach publicz-
nych) w  mieście, przekazu-
jąc zatrzymanych sutenerów 
i  dziewczyny stronie pol-
skiej. Sąd Okręgowy w Olsz-

tynie skazał głównego oskar-
żonego o  imieniu Robert na 
3,5 roku więzienia, podob-
nie jak wspomnianego pana 
Edka. Drugi pośrednik do-
stał rok mniej, a  jedna z  po-
mocnic otrzymała 1,5 roku 
więzienia. Legendarny „Ba-

langa" był sądzony osobno 
w  ostródzkim sądzie, gdzie 
dostał wyrok 2 lata, ale w „za-
wiasach", za ułatwianie pro-
stytucji nieletniej Alicji.

Skryba Olsztyński
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Lek. med. Dariusz Siwik
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FB: Doktor Siwik 

– chelatacja, ozon, wit. C i inne terapie

ZDROWIE

Miażdżyca, borelioza, nowotwory 
Innowacyjne podejście do leczenia chorób cywilizacyjnych XXI wieku 
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, wykazują 
zmniejszenie się zmian miażdżycowych w tętnicach od 30% do 50%. Podobnie rzecz się ma z inną jego autorską terapią, skuteczną w przy-
padku boreliozy czy astmy, a mianowicie ozonem podawanym w zastrzykach dożylnie. Z sukcesem w wielu schorzeniach wykorzystuje 
także wiedzę na temat podawania wysokich dawek witaminy C we wlewach dożylnych.

Dzisiejsze choroby 
– skąd się biorą?
Jeszcze 100 lat temu 

miażdżyca była nieznana. 
Podobnie rzecz się ma z bo-
reliozą. Fala nowotworów 
lawinowo rośnie. Szukając 
wspólnego mianownika, za-
uważymy, że w  XXI wieku 
płacimy wysoką cenę za ży-
cie w komforcie. 

W  krajach tzw. cywili-
zowanych nie zaznajemy 
głodu, otoczeni jesteśmy 
opieką medyczną, żyjemy 
bezpiecznie nie obawia-
jąc się wojny. Jednak już 
wiemy, że coraz częściej 
produkcja żywności od-
bywa się kosztem jej jako-
ści. Rolnictwo, tak jak inne 
dziedziny, podlega prawom 
biznesu. Odeszliśmy od 
produkcji żywności w spo-
sób tradycyjny. Bardziej li-
czy się zysk, aniżeli jakość. 
Skutek? Chociaż jesteśmy 
syci, nasze organizmy są 
niedożywione. Brak mi-
kroelementów w  żywno-
ści, stres, będący wynikiem 
szybkiego życia i  przecią-
żenia pracą, osłabiają nasze 
ciała, dając pole milionom 
mikroorganizmów, któ-
re na skutek osłabienia na-
szego systemu odporności, 
powodują choroby mniej 
lub bardziej groźne. 

Prawa biznesu wdziera-
ją się też w sferę opieki me-
dycznej. Procedury drogie 
często wypierają te tańsze, 
chociaż skuteczne. Genial-
ne wynalazki uczonych mi-
nionego wieku jak witami-
na C czy chelatacja EDTA 
wciąż nie mogą się przebić 
do edukacji prozdrowotnej 
i publicznych szpitali pomi-
mo setek udokumentowa-
nych na świecie badań. 

Doktor Dariusz Si-
wik, prowadząc prywatną 
praktykę od ponad 20 lat, 
stara się korzystać z  naj-
lepszych osiągnięć medy-
cyny w  leczeniu chorób 
przewlekłych. Za najsku-
teczniejsze uważa terapię 
chelatacji, ozonoterapię 
i  wlewy witaminy C i  ta-

kie też stosuje w  swoich 
przychodniach.  

Co to jest 
chelatacja?
Chelatacja EDTA (to 

skrót od angielskiej nazwy 
EthyleneDiamineTetraace-
ticAcid) swoją nazwę bie-
rze od organicznego związ-
ku chemicznego o  nazwie 
kwas wersenowy lub werse-
nian dwusodowy. Ten zwią-
zek wpuszczony do krwi za 
pomocą dożylnej kroplów-
ki łatwo się wiąże z  czą-
steczkami metali, w  tym 
cząsteczkami wapnia w  na-
szym krwiobiegu, rozpusz-
czając złogi miażdżyco-
we zalegające w  naczyniach 
krwionośnych. Następ-
nie jest w  100% wydalany 
z moczem. Zabieg poprawia 
w ten sposób ukrwienie, co 
ma wpływ na funkcjonowa-
nie całego organizmu.

Kroplówki z  EDTA 
wypłukują z  organizmu 
w  pierwszej kolejności me-
tale ciężkie, takie jak ołów, 
nikiel, kadm, rtęć. Wiado-
mo o tym już od 1948 r., kie-
dy to w  USA zastosowa-
no tę terapię do odtruwania 
robotników zatrutych oło-
wiem w  fabryce akumulato-
rów. Zauważono wtedy, że 
po terapii pacjentom ustąpi-
ły też dolegliwości miażdży-
cowe. Podchwyciło to wie-
lu amerykańskich lekarzy 
i  zaczęło stosować chelata-
cję EDTA do leczenia swo-
ich pacjentów chorych wła-
śnie na miażdżycę. Z dobrym 
skutkiem.

Dzisiaj wiadomo, że 
metale ciężkie zgroma-
dzone przez lata w  naszym 
organizmie zaburzają je-
go metabolizm i  są jedną 
z najczęstszych przyczyn no-
wotworów. W  leczeniu ra-
ka ważne jest, by wspoma-
gać organizm w  jego walce 
z  chorobą. Wszystkie tera-
pie stosowane przez dokto-
ra Siwika temu służą.

Jakie są 
wskazania 
do chelatacji 
w przypadku 
miażdżycy?
• Choroby serca spo-

wodowane zmianami miaż-
dżycowymi w  naczyniach 
wieńcowych:

– dusznica bolesna (bóle 
wywołane niedoborem tle-
nu w mięśniu sercowym);

– przebyty zawał serca, 
wstawione stenty, by-passy 
(ryzyko powtórnego zawału 
jest bardzo wysokie);

• Zaburzenia krąże-
nia kończyn dolnych (chro-
manie przestankowe), któ-
re w  90 proc. przypadków 
są następstwem miażdżycy, 
choroba Bürgera i Raynauda;

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

• Cukrzyca typu II, któ-
ra zazwyczaj występuje wraz 
z miażdżycą;

• Choroba Alzheimera.
Istotną poprawę obser-

wuje się w  chorobach oczu 
spowodowanych zwap-

nieniem siatkówki, zabu-
rzeniach słuchu, potencji, 
w  migrenie, zaburzeniach 
równowagi oraz w  wie-
lu innych chorobach spo-
wodowanych zaburze-
niami gospodarki wapnia 
w organizmie.

Ozon 
w zastrzykach 
dożylnych
Metoda polega na poda-

waniu ozonu bezpośrednio 
do krwi w  formie zastrzyku 
w  ściśle określonych daw-
kach i odstępach czasowych. 

Ozon jest niezwykle sku-
teczny w  zmniejszaniu po-
pulacji w  organizmie bak-
terii beztlenowych, do 
których należy borrelia, 
grzybów i  wirusów. Borre-
lia w swoim cyklu rozwojo-
wym raz na cztery tygodnie 
potrzebuje wyjść ze swoich 
kryjówek do krwi. Objawy 
chorobowe się w  tym cza-
sie nasilają. Regularne przyj-
mowanie ozonu przez wiele 
miesięcy wtedy właśnie sku-
tecznie zabija krętki borreli, 
systematycznie zmniejsza-
jąc ich populację i uniemoż-
liwiając rozwój. Podawany 
ozon pomaga układowi od-
pornościowemu przejmo-
wać stopniowo kontrolę nad 
tym patogenem.

W praktyce terapeutycz-
nej doktor Siwik obserwo-
wał już takie przypadki jak 
zahamowanie u  pacjenta 
postępującej ślepoty wywo-
łanej boreliozą i przywróce-
nie wzroku, ustąpienie sil-
nych alergii, w  tym astmy. 
Cofanie się różnych obja-
wów typu ból stawów, bóle 
głowy, powrót koncentracji, 
polepszenie pamięci obser-
wuje się u  wszystkich pa-
cjentów, którzy poddają się 
ozonoterapii.

Ozon podawany do krwi 
nie obciąża wątroby i  nie 
wyjaławia układu pokar-
mowego, jak to ma miejsce 
w przypadku długotrwałego 
stosowania antybiotyków. 
Terapia ozonem trwa ok. 9 
miesięcy. Zastrzyki apliku-

je się raz w tygodniu. Chela-
tację i  ozonoterapię doktor 
Siwik wspomaga wlewa-
mi dożylnymi witaminy C 
w dużych dawkach.

Co warto wiedzieć 
o witaminie C?
Jako jeden z pierwszych 

zaczął polecać witaminę 
C w  megadawkach w  ce-
lu zapobiegania oraz lecze-
nia zwykłego przeziębienia 
wybitny amerykański fizyk 
i  chemik, dwukrotny laure-
at Nagrody Nobla, dr Linus 
Pauling (1901-1994).

Różnica rekomendowa-
nych dawek witaminy C mię-
dzy zaleceniami medycyny 
konwencjonalnej i  ortomo-
lekularnej (koncentrującej 
się na niedoborach w  orga-
nizmie witamin, minerałów 
i składników pokarmowych) 
jest bardzo duża. Zaleca-
ne dzienne spożycie witami-
ny C w  Stanach Zjednoczo-
nych, podobnie jak w Polsce, 
wynosi 90 mg dla dorosłych 
mężczyzn i 75 mg dla kobiet. 
To niewiele więcej powyżej 
minimum przeciw szkorbu-
towi. A  naukowcy w  rodza-
ju Paulinga polecali ponad 
50 lat temu, jak i obecnie, ilo-
ści od 2 g (2000 mg) do 20 g 
(20.000 mg) dziennie. Różni-
ce te są jeszcze większe dla 
osób chorych.

W  Centrum Medycz-
nym Doktor Siwik we wle-
wach stosuje się terapię 
witaminą C w  formie soli 
kwasu askorbinowego, czy-
li askorbinianu sodu. W po-
ważniejszych chorobach 
podawane są dawki co naj-
mniej 1 g na kilogram ma-
sy ciała lub większe, tj. 1,5 
g/kg masy ciała. Aby dzia-
łanie witaminy C w  orga-
nizmie rozłożyć na dłuższy 
czas i  by jej stężenie mo-
gło być na wysokim po-
ziomie, witaminę C poda-
je się razem z kwasem ALA 
(alfa-liponowym).

Wypowiedzi pacjen-
tów doktora Siwika moż-
na obejrzeć na kanale fil-
mowym YouTube: Doktor 
Siwik

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


