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Zbliża się finał WOŚP
Jedenastoletni Maciek Danylczuk jest jednym z dzieci, które życie zawdzięczają Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wraz z mamą w kolejnych fi-
nałach akcji pomaga zbierać pieniądze na zakup sprzętu.

Maciek urodził się dwa 
miesiące przed terminem. 
Jak podkreśla jego ma-
ma Anna, każda godzina, 
a  później każdy dzień, był 
walką o życie syna. Skutecz-
ną walką m.in. dzięki apa-
raturze ufundowanej przez 
WOŚP. 

– Z  opowieści mamy 
wiem, że pierwsza rzecz, 
jaką widziałem, to czerwo-
ne serduszka WOŚP – mó-
wi Maciek. – Bycie częścią 
Orkiestry to powód do du-
my. Wspaniale jest móc po-
magać innym, niewinnym 
dzieciom, które potrzebują 
wsparcia.

Wolontariuszy, którzy 
będą kwestować podczas 
zbliżającego się, 28. fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy będzie 
w Olsztynie 450. Każdy bę-
dzie mieć charakterystycz-
ną, czerwoną koszulkę, 
puszkę, identyfikator, ple-
cak oraz serduszka.

– Szykujemy się do tego 
wydarzenia od dwóch mie-

sięcy – przypomina szefo-
wa olsztyńskiego sztabu, 
Monika Falej. – Cały czas 
spływają propozycje orga-
nizacji imprez towarzyszą-
cych. Każdy oczekuje bi-
cia rekordów. Ja natomiast 
życzę wszystkim świetnej 
i  bezpiecznej zabawy. Tak 
ogromne przedsięwzięcie 
nie byłoby możliwe bez 
zaangażowania wielu wo-
lontariuszy, przedsiębior-
ców, instytucji, ludzi do-
brej woli.

W  całym Olsztynie od-
będzie się ponad 50 różnych 

imprez. To m.in. koncer-
ty, pokazy taneczne, zajęcia 
sportowe, kiermasze, prze-
jażdżki zabytkowymi pojaz-
dami. Nowością w tym roku 
jest „Wielka Ściskawa”. To 
wydarzenie, którego celem 
jest zgromadzenie jak naj-
większej liczby ludzi w  ser-
cu o powierzchni 20 m2. Za-
bawa potrwa pół godziny (12 
stycznia, 15-15:30), a najlep-
szy sztab wygra dla miejsco-
wego szpitala sprzęt medycz-
ny wartości 50 tys. złotych.

WOŚP-owe imprezy już 
od środy (8 stycznia) odby-

wać się będą m.in. w szko-
łach, przedszkolach, na 
uczelniach. Najważniejsze 
wydarzenia w  sobotę (11 
stycznia) w  Galerii War-
mińskiej i  Aurze Centrum 
Olsztyna, a w niedzielę (12 
stycznia) na Starym Mie-
ście. Akcję wspiera m.in. 
gmina Olsztyn.

– Olsztynianie są nie-
zwykle otwarci na dzia-
łania Wielkiej Orkiestry 
– mówi prezydent mia-
sta Piotr Grzymowicz. 
– Wszyscy widzimy po-
trzebę wspierania tej ini-
cjatywy. Nie mam wątpli-
wości, że podobnie, jak 
w  poprzednich latach, 
zdamy egzamin. Gorąco 

zachęcam do udziału i  już 
teraz dziękuję za wszelkie 
działania. Sam też przy-
gotowuję niespodziankę, 
przedmiot, jaki przekażę 
na licytację.

Dzięki pieniądzom ze-
branym podczas dotych-
czasowych finałów olsz-
tyńskie szpitale zostały 
gruntownie doposażone. 
Najlepszym przykładem 
jest Wojewódzki Specjali-
styczny Szpital Dziecięcy, 
do którego w  ciągu ćwierć 
wieku trafił sprzęt o warto-
ści ok. 12 mln złotych. 

– A to nie koniec, bo za 
chwilę zainstalujemy urzą-
dzenia o wartości kolej-
nych pięciu milionów – in-

formuje zastępca dyrektora 
placówki, Barbara Chwa-
ła. – W naszym szpitalu nie 
ma oddziału, w którym nie 
byłoby sprzętu kupione-
go przez WOŚP. To dla nas 
ogromna pomoc, szczegól-
nie, że urządzenia są naj-
nowszej generacji. Szybko 
rozwijająca się diagnosty-
ka, liczba badań sprawiają, 
że dobrego, nowoczesnego 
sprzętu nigdy za wiele.

W  poprzednim roku 
w  stolicy Warmii i  Mazur 
zebrano ponad 523 tys. zło-
tych. W tym roku na koncie 
olsztyńskiego sztabu – dzię-
ki eSkarbonce – jest już po-
nad 1,6 tys. złotych. 

Kolejne wybudzenia w klinice 
„Budzik dla dorosłych”

Na przełomie grud-
nia i  stycznia kolejne trzy 
osoby przebudziły się ze 
śpiączki.

Klinika „Budzik dla do-
rosłych” działa od trzech 
lat. Do tej pory wybudzi-

ło się w  niej 21 osób. Trzy 
z nich – pod koniec grudnia 
i na początku stycznia. Przez 
prawie trzy lata Budzik dys-
ponował ośmioma łóżkami. 
W tej chwili powiększył się 
do piętnastu łóżek. 

– Trzeba pamiętać o tym, 
że przywrócone zostało życie 
osobom, które do tej pory 
nie miały szansy na funkcjo-
nowanie. Widać, że skutkuje 
też zwiększenie liczby łóżek. 
Liczymy na to, że ta liczba 
wybudzonych będzie jesz-
cze większa. Można przyjąć, 
że około 60 procent pacjen-

tów, którzy trafiają do Budzi-
ka, ulega takiej poprawie, że 
komunikują się z nami, swo-
imi rodzinami, znajomymi. 
To są bardzo często pacjenci 
po bardzo ciężkich urazach 
mózgu. Ale ta świadomość 
wraca. Oni wiedzą kim są – 
mówi koordynator kliniki dr 
Łukasz Grabarczyk.

Myślą o referendum, aby 
odwołać prezydenta Piotra 
Grzymowicza

Tego chcą zwolenni-
cy Czesława Jerzego Mał-
kowskiego. Spotkanie 
organizacyjne ws. refe-
rendum odwoławczego 

odbyło się we wtorek po 
południu w  jednej z  re-
stauracji w Śródmieściu.

Były prezydent Czesław 
Jerzy Małkowski, za pomo-

cą mediów społecznościo-
wych, zaprosił olsztynian na 
spotkanie organizacyjne ws. 
referendum.

Na miejsce przybyło po-
nad 30 osób.

– Mam pytanie. Robi-
my referendum? – zapytał 
swoich zwolenników Cze-
sław Małkowski.

– Oczywiście – odezwa-
li się zgromadzeni.

Dlaczego były prezy-
dent i  jego zwolennicy 
chcą odwołania obecne-
go włodarza? Na to pyta-
nia odpowiedział Czesław 
Małkowski. 

– Po pierwsze chodzi 
o  zarzuty prokuratorskie. 
Po drugie budżet. Mia-
sto nigdy w swoich nowo-
żytnych dziejach nie mia-

ło tak fatalnego budżetu. 
Najbardziej mnie razi ob-
cięcie dotacji żłobkom, ni-
skie dofinansowanie szkół, 
odmówienie dotacji orga-
nizacjom pozarządowym 
– wyjaśniał były prezydent 
Olsztyna.

Pomysłodawcy refe-
rendum będą musieli ze-
brać blisko 13 tys. głosów 
poparcia, co stanowi ok. 
10 proc. wszystkich osób 
uprawnionych do głosowa-
nia. Od chwili zarejestro-
wania stowarzyszenia, będą 
mieli na to 60 dni. Już teraz 
jednak wiadomo, że będą 
chcieli zebrać jak najwięcej 
podpisów.

Przypomnijmy, że już 
raz doszło w  Olsztynie 
do referendum odwoław-
czego. W  2008 roku Cze-
sław Małkowski został 
odwołany z  funkcji prezy-
denta miasta. Był oskar-
żony o gwałt i molestowa-
nie urzędniczek. Został 
ostatecznie uniewinniony 
w grudniu 2019 roku.
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Teatr Jaracza z przytupem 
wchodzi w Nowy Rok
Rok 2020 w Teatrze Jaracza planowany jest pod znakiem podwójnego jubileuszu: 95. lat istnienia teatru w Olsztynie oraz 75. lat działalności sceny pol-
skiej w tym mieście. Te okoliczności będą miały wpływ na przygotowywany repertuar, którego przedsmak mogliśmy już poznać w końcówce 2019 roku, 
kiedy premierę miały spektakle „Panny z Wilka”, „Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze” czy wieńcząca rok „Dulscy. Tragifarsa kołtuńska”.

W  najbliższych dniach 
na deski Sceny Dużej po-
wróci cieszący się olbrzy-
mim zainteresowaniem 
widzów spektakl „Panny 
z Wilka”. 

– Bardzo mi się to 
przedstawienie podoba-
ło, przejścia między teraź-
niejszością a  przeszłością, 
czyli wspomnieniami bo-
hatera oraz wykorzystanie 
postaci młodego księdza. 
Polecam! – taki komen-
tarz znaleźć można na 
profilu teatru w  mediach 
społecznościowych.

– Piękny spektakl, po-
lecam – taką opinię wyraził 
inny internauta. Jak widać, 

wielu osobom „Panny z Wil-
ka” przypadły do gustu.

Spektakl według po-
wieści Jarosława Iwasz-

kiewicza jest opowieścią 
o  konfrontacji z  samym 
sobą i  z  czasem. Wik-
tor Ruben, przepracowa-

ny trzydziestosiedmiola-
tek, z  polecenia lekarza 
bierze urlop i  wyjeżdża 
na wczasy. Odwiedza kra-

inę swojej młodości – raj 
w  którym nie był przez 
piętnaście lat. Spotyka 
pięć kobiet, które zapa-
miętał jako piękne dziew-
czyny lub jeszcze dzieci… 
Teraz są żonami i  matka-
mi. On samotny. Przeżył 
wojnę. Okazuje się, że pa-
miętały go przez te lata. 
Wspomnienia pierwszych 
erotycznych fascynacji 
zaczynają ożywać… Ale 
jest jeszcze ktoś – nieży-
jący już jedyny przyjaciel 
Wiktora, kleryk Jurek. To 
z  nim główny bohater to-
czy rozmowy w  swoich 
myślach, próbując połapać 
się w swoich uczuciach.

Spektakl będzie także 
naszą podróżą w  świat re-
tro – umowna scenografia 
i  kostiumy mają przywo-
łać urok międzywojnia i at-
mosferę upalnego lata.

W  adaptacji oprócz ty-
tułowych „Panien z  Wil-
ka” wykorzystano motywy 
z opowiadań „Sny” i „Ogro-
dy”, a także wiersze Jarosła-
wa Iwaszkiewicza.

Teatr zaprasza na „Pan-
ny z  Wilka” w  dniach 9-12 
stycznia na godzinę 19. 
W kasach teatru przy 1 Ma-
ja 4 oraz w  Galerii War-
mińskiej przygotowano 
specjalne promocje na to 
przedstawienie.
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Gmina Dywity ma rekordowy 
budżet na 2020 rok!
Ponad 79 milionów dochodów, ponad 85 milionów wydatków, w tym około 19 milionów złotych na inwestycje i zmniejszenie deficytu z 11 do 5,6 milionów 
złotych – to podstawowe parametry budżetu gminy Dywity na 2020 rok, który jednogłośnie przyjęli radni na sesji w dniu 19 grudnia. Rada Gminy Dywity 
przyjęła też ważne stanowisko i wyraziła sprzeciw wobec nowych regulacji w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie, które od lipca 2020 wprowadzą 
wyższe opłaty parkingowe dla mieszkańców spoza Olsztyna!

Najważniejszą sprawą 
na przedświątecznej se-
sji Rady Gminy Dywity był 
budżet gminy na 2020 rok. 
Radni przepracowali je-
go założenia na komisjach, 
a na sesji jego najważniejsze 
parametry przedstawiła Te-
resa Kuptel, skarbnik gmi-
ny Dywity. Radni nie mieli 
pytań i  jednogłośnie przy-
jęli kolejny rekordowy bu-
dżet gminy Dywity. Zało-
żone w nim zostały wydatki 
na poziomie 79 mln zł (o 10 
mln zł więcej niż w  roku 
2019), wydatki również bę-
dą wyższe niż w  ubiegłym 
roku i  wyniosą 85,2 mln zł 
(przy 80 mln zł w 2019 ro-
ku). Z  tej kwoty około 19 
mln zł, czyli niemal jedna 
czwarta zostanie przezna-
czona na inwestycje m.in. 

na przebudowę dróg i  bu-
dowę ścieżek pieszo-rowe-
rowych z  projektu ekomo-
bilnego, budowę świetlicy 
z  zapleczem sportowym 
w  Różnowie, dokończe-
nie budowy kanalizacji sa-
nitarnej z Barkwedy do Bu-
kwałdu, wdrożenie e-usług 

w zakresie obsługi klientów 
i kontrahentów sieci wodo-
ciągowej, budowa ulic na 
osiedlu w  Różnowie, bu-
dowa drogi Kieźliny-Dągi-
-Różnowo, przebudowa ul. 
Jana Pawła II, czy budowa 
ul. Domagały w Kieźlinach. 
Gmina wesprze też finan-

sowo takie inwestycje jak 
przebudowa drogi powia-
towej Frączki-Gradki, bu-
dowa tzw. wielkiej pętli czy 
budowa ronda przy Osiedlu 
Sterowców.

– Zakładamy też znacz-
ny wzrost o  prawie 170 
proc. w  stosunku do roku 

2019 wydatków na trans-
port lokalny, czyli gmin-
ną komunikację publiczną 
na liniach D oraz linii pod-
miejskich – mówi wójt Da-
niel Zadworny. – Na trans-
port publiczny wydamy 
w  2020 roku kwotę prawie 
2,5 mln zł. 

Warto też wspomnieć, 
że dzięki nowemu instru-
mentowi premiowania 
w  Funduszu Sołeckim wy-
datków inwestycyjnych 
wprowadzonemu przez 
wójta o  około 1 mln zł 
wzrośnie kwota na inwe-
stycje sołeckie. Spore środ-
ki, bo co najmniej 330 tys. zł 
zabezpieczono także dla or-
ganizacji pozarządowych.

Radni przyjęli też rocz-
ny program współpracy 
z  organizacjami pozarzą-

dowymi i  przegłosowali 
uchwałę w  sprawie zwol-
nień z  podatku od nie-
ruchomości budynków 
mieszkalnych lub ich czę-
ści, w których zastosowano 
ekologiczne źródło ciepła. 

Jedną z ostatnich spraw 
było przyjęcie stanowi-
ska i  wyrażenie sprzeciwu 
wobec nowych regulacji 
w  Strefie Płatnego Parko-
wania w  Olsztynie, które 
od lipca 2020 wprowadzą 
wyższe opłaty parkingo-
we dla mieszkańców spoza 
Olsztyna! 

Pełna treść stanowiska 
znajduje się pod linkiem: 
http://gminadywity.pl/
aktualnosci/1766.

W Dywitach powstaną nowe ścieżki rowerowe
Dobre wieści na koniec roku i prawie 2,5 mln zł dla gminy Dywity ze środ-
ków unijnych na kontynuację budowy ścieżek pieszo-rowerowych 
w Różnowie, Gadach i Słupach, oświetlenie ścieżki w Różnowie i przebudo-
wę drogi w Nowych Włókach. 

Wójt Daniel Zadwor-
ny i skarbnik Teresa Kuptel 
podpisali w środę 18 grud-
nia umowę z  marszałkiem 
Gustawem Markiem Brze-
zinem na „kompleksowy 
projekt zwiększający eko-
mobilność na terenie gmi-
ny Dywity – II etap”. Umo-
wa opiewa na kwotę blisko 
4 mln zł, z czego prawie 2,5 
mln zł to środki pozyskane 
z Unii Europejskiej.

Projekt, którego realiza-
cja jest przewidziana w  la-
tach 2020-22 jest podzielo-
ny na 5 zadań:

– Budowa ciągu pieszo-
-rowerowego wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1442N w Ga-
dach (długość ścieżki z  ko-
lonii Gady do miejscowości 
Gady – około 1200 metrów),

– Budowa ciągu pieszo-
-rowerowego wzdłuż dro-
gi powiatowej nr 1449N 
w Słupach (długość odcinka 

od miejscowo-
ści Słupy przez 
Osiedle Le-
śne do kaplicz-
ki przy ul. Do-
magały – około 
1100 metrów),

– Przebu-
dowa drogi po-
wiatowej nr 1442N we wsi 
Nowe Włóki (droga w kie-
runku świetlicy w centrum 
wsi – około 300 metrów),

– Budowa odcinka ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż 
drogi powiatowej nr 1430N 
w  Różnowie (kontynuacja 
od istniejącej ścieżki w kie-
runku krzyżówek barczew-
skich – około 300 metrów),

– Rozbudowa energo-
oszczędnego oświetlenia 
ulicznego wzdłuż istnieją-
cego ciągu pieszo-rowero-
wego w  Różnowie (oświe-
tlenie na długości około 730 
metrów).

To będzie kolejny pro-
jekt zwiększający ekomo-
bilność na terenie gmi-
ny Dywity. Gmina właśnie 
kończy budowę 4-kilome-
trowej, oświetlonej ścieżki 
pieszo-rowerowej z  Dywit 
do Różnowa, a na początku 
stycznia podpisze umowę 
z  wykonawcą rozbudowy 
drogi gminnej od skrzy-
żowania z  drogą powiato-
wą na Wadąg przez Zalbki 
do granicy Olsztyna na ul. 
Wiosennej wraz z  budową 
ciągu pieszo-rowerowego. 
Koszt tej ostatniej inwesty-
cji to niemal 5 mln zł. 

Dywity zagrają dla WOŚP
Występy, licytacje, koncerty, słodka kawiarenka, fotobudka i mnóstwo po-
zytywnej energii – tak będzie wyglądał 28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Dywitach. Na imprezę finałową GOK Dywity zapra-
sza w niedzielę 12 stycznia w godz. 15.00-18.00 do sali gimnastycznej szko-
ły w Dywitach. Zapraszamy! 

Już 12 stycznia po raz  
28. Dywity wezmą udział 
w  finale Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, 
której dyrygentem jest Ju-
rek Owsiak. W  tegorocz-
nej zbiórce pieniądze będą 
przekazane dla zapewnie-
nia najwyższych standar-
dów diagnostycznych 
i  leczniczych w  dziecięcej 
medycynie zabiegowej. 

– Liczne grupy społecz-
ne i  wolontariusze okazują 
solidarność i chęć wsparcia 
tego wydarzenia, dlatego 
zaczynamy w  Dywitach od 
godz. 15.00 w  sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawo-
wej w  Dywitach od pre-
zentacji artystycznych oraz 
licytacji – zapowiada Ange-
lika Stawisińska, dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Dywitach. 

Wystąpią m.in. dzie-
ci z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 2 w  Dywitach, 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Zientary-
-Malewskiej z  Oddziałami 
Dwujęzycznymi w  Dywi-
tach, uczniowie Powia-
towej Szkoły Muzycznej 
I  st. w  Dywitach, dzieci 
z przedszkola Samorządo-
wego w  Słupach, uczest-
nicy zajęć tanecznych 
i  muzycznych Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dywi-
tach, Kuba Zajączkowski  
oraz Zespół tańca orien-
talnego Raqs Hayal ze Stu-
dia Animacji Ruchowej 
Rytm Magdaleny Faszczy 
z Olsztyna.

Na przybyłych czeka 
również kawiarenka z pysz-
nymi ciastami prowadzona 
przez Dywickie Koło Eme-
rytów i  Rencistów, gdzie 
za symboliczne złotów-
ki do puszki zjesz coś słod-
kiego. Ponadto przybyli go-
ście mogą uwiecznić ten 
finał na wesołym zdjęciu, 
gdzie DrSelfie zrobi zdję-
cie w  fotobudce. Wydarze-
nie wspiera gmina Dywity, 
Ochotnicza Straż Pożarna 
z  Brąswałdu, 34. Wielopo-
ziomowa Grunwaldzka Dru-
żyna Harcerska „Antido-
tum”, sołectwo Dywity oraz 
Stowarzyszenie Dywity Ak-
tywnie. Jeżeli chciałbyś zna-
leźć się w tym gronie, to za-
praszamy! Będzie się działo! 
Do zobaczenia – siema!
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Marszałkowskie podsumowanie 
rozwoju Warmii i Mazur
— Praca samorządu województwa, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i sfery gospodarczej wyraźnie pokazuje, że jesteśmy w dobrym 
miejscu — mówi na początku nowego roku marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. —  Utrzymujemy wysokie tempo.

Panie marszałku, pod-
sumujmy miniony rok.

— To był ważny, pra-
cowity i  dobrze przepra-
cowany czas. Pełny sys-
tematycznych wysiłków, 
konsekwentnego realizo-
wania planów i naszej stra-
tegii rozwoju wojewódz-
twa. Z  roku na rok, wraz 
z  oddawaniem do użytku 
kolejnych inwestycji, nasz 
region ciągle się rozwija.

 
Czemu zawdzięczamy
ten progres?

— To nie tajemnica – 
dynamiczny rozwój Warmii 
i Mazur jest możliwy przede 
wszystkim dzięki aktywno-
ści gospodarczej i  społecz-
nej naszych mieszkańców. 
Nie jest też tajemnicą, że 
z ogromnym wsparciem ta-
kiej aktywności przychodzą 
fundusze unijne, i  na każ-
dym kroku warto to pod-
kreślać. Wszystkie środki 
unijne, jakie mamy do dys-
pozycji w  tej perspektywie 
programowania, czyli po-
nad 1,7 mld euro, są skie-
rowane na wzrost społecz-
no-gospodarczy regionu. 
Skupiamy się na wspieraniu 
przedsiębiorczości, wpro-
wadzaniu nowoczesnych 
technologii i  podnoszeniu 
konkurencyjności firm. Ale 
też działań z zakresu szkol-
nictwa, ochrony przyrody, 
kultury i dziedzictwa, rewi-
talizacji, dostępu do usług 
publicznych, regionalnego 
rynku pracy czy włączenia 
społecznego. 

Gdybyśmy pokusili się 
o bilans wdrażania RPO 
WiM 2014-2020 na tę 
chwilę? Jaki mamy mel-
dunek dla społeczności 
Warmii, Mazur i Powiśla 
na początku 2020 roku?

— Poziom kontraktacji 
zbliża się do 80 proc. budże-
tu programu. Dotychczas 
w  ramach naszego Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego podpisaliśmy 3,7 
tys. umów z  beneficjenta-
mi, o  wartości dofinanso-
wania wynoszącej ponad 
5,8 mld zł. Wymogi związa-

ne z zasadą n+3 na 2019 rok 
wypełniliśmy już w  czerw-
cu. Już dawno realizujemy 
plan na rok 2020 i  cel ma-
my wypełniony w ponad 90 
proc. Praca samorządu wo-
jewództwa, samorządów 
lokalnych, organizacji po-
zarządowych, sfery gospo-
darczej wyraźnie pokazuje, 
że jesteśmy w dobrym miej-
scu. Utrzymujemy wysokie 
tempo.

Ważne są także in-
westycje realizowa-
ne poza centrami.

— Oczywiście, Program 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, 
z którego finansujemy takie 
inwestycje, to bardzo ważny 
element kształtowania pro-
cesów rozwoju lokalnego 
i  regionalnego. Najwięcej 
środków w ramach PROW 

2014-2020 przeznaczo-
no na inwestycje związane 
z  infrastrukturą drogową. 
Dofinansowanych zostało 
216 przedsięwzięć na łącz-
ną wartość ponad 139 mln 
zł. 25 umów o wartości po-
nad 32 mln zł dotyczyło go-
spodarki wodno-ściekowej. 
Wsparcie kierowane też by-

ło na inwestycje w  obiekty 
pełniące funkcje kulturalne, 
kształtowanie przestrze-
ni publicznej, ochronę za-
bytków i  budownictwa 
tradycyjnego, obiekty tu-
rystyki i  rekreacji, a  także 
przedsięwzięcia w zakresie 
budowy lub przebudowy 
targowisk.

W ramach Leadera pod-
pisaliśmy 607 umów o war-
tości 63 mln zł. Za pośred-
nictwem Lokalnych Grup 
Działania i Lokalnych Grup 
Rybackich beneficjenci zre-
alizowali operacje związane 
z  rozwojem przedsiębior-
czości, podejmowaniem 
nowej działalności gospo-
darczej i  tworzeniem no-
wych miejsc pracy.

Które z działań uwa-
ża pan za najważniej-
sze z punktu widze-
nia rozwoju regionu?

— Ciągle jeszcze są to 
zadania niwelujące wy-
kluczenie komunikacyj-
ne. Poprawiliśmy i  wciąż 
poprawiamy infrastruktu-
rę transportową – drogową 
i kolejową. Modernizujemy 
kolejne linie kolejowe i ko-
lejne drogi wojewódzkie. 
30 grudnia podpisaliśmy 
umowę na remont linii ko-
lejowych na trasie Olsztyn-
-Gutkowo-Dobre Miasto za 
ponad 275 mln zł. Oznacza 
to również budowę przy-
stanków Olsztyn Śródmie-
ście, Olsztyn Likusy i Olsz-
tyn Redykajny. W  Porcie 
Lotniczym Olsztyn-Mazu-
ry uruchamiane są nowe 
kierunki. Na początku listo-
pada obsłużyliśmy 400-ty-
sięcznego pasażera. Nasze 
lotnisko zostało liderem 
przyrostu liczby pasażerów 
w  polskich lotniskach re-
gionalnych, w  grupie por-
tów obsługujących poniżej 
1 mln pasażerów rocznie.

Jako region byliśmy go-
spodarzem Konwentu 
Marszałków Województw 
RP, zdaliśmy egzamin?

— Przedstawicieli re-
gionów z całej Polski gości-
liśmy w Olsztynie, w Ostró-
dzie i  w  Rynie – i  tak, 
odebrałem liczne gratu-
lacje od marszałków in-
nych województw. To były 
ważne merytoryczne spo-
tkania, zakończone przy-
jęciem rekordowej liczby 
stanowisk. Zadbaliśmy też 
o  to, by miejsca obrad by-
ły na tyle atrakcyjne, aby 

nasi goście zechcieli do nas 
wracać, również prywatnie 
i z rodzinami i zachęcać do 
tego mieszkańców innych 
regionów.

Jakie największe wy-
zwania stoją przed na-
mi w roku 2020?

— Powoli zbliżamy się 
do finiszu wdrażania środ-
ków w  ramach RPO WiM 
2014-2020. Naszym głów-
nym wyzwaniem jest wy-
datkowanie każdego euro 
w ramach programu, tak że-
by wszystkie środki zostały 
wykorzystane w naszym re-
gionie. Zakończyliśmy pra-
ce nad aktualizacją strategii 
rozwoju społeczno-gospo-
darczego regionu, za na-
mi konsultacje społeczne 
i  ostatnie uzgodnienia, bę-
dące ostatnim formalnym 
krokiem potrzebnym do 
przedłożenia strategii rad-
nym sejmiku. Zakładamy, 
że dokument przedstawi-
my na lutowej sesji sejmi-
ku. Przygotowujemy się do 
kolejnej edycji regionalne-
go programu operacyjnego 
dla Warmii i  Mazur na la-
ta 2021-2027. O  przyszłym 
budżecie unijnym oraz 
o  reformie polityki spój-
ności rozmawialiśmy pod-
czas ostatniej sesji plenar-
nej Komitetu Regionów. 
W  interesie wszystkich eu-
ropejskich regionów jest za-
chowanie ich na dotychcza-
sowym poziomie. A patrząc 
czysto europejsko – rok 
2020 to rok naszego prze-
wodnictwa w  Domu Pol-
ski Wschodniej w Brukseli. 
Przypomnę, że to właśnie 
w naszym regionie narodził 
się pomysł na utworzenie 
wspólnego przedstawiciel-
stwa województw Polski 
Wschodniej w  Brukseli. 
Dzięki temu od 2009 roku 
w Brukseli jesteśmy obecni 
każdego dnia. Połączyliśmy 
siły, by razem promować 
nasze regiony, monitoro-
wać procesy decyzyjne i re-
prezentować nasz punkt wi-
dzenia w  instytucjach Unii 
Europejskiej.

W RPO 2014-2020 na Warmii i Mazurach podpisano umowy na 
dofinansowanie o wartości blisko 6 mld zł

— Idziemy do przodu dzięki aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców regionu — 
podkreśla Gustaw Marek Brzezin
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Szpital dziecięcy zyskał dostęp do 
centrum urazowego. To nowa jakość
W piątek w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie otworzono Centrum Urazowe dla Dzieci. Mieszkańcy regionu zyskali spe-
cjalistyczny ośrodek z pełnym zapleczem diagnostycznym. Poddane leczeniu tutaj będą dzieci i młodzież do 18 roku życia, które doznały ciężkich, mno-
gich i wielonarządowych obrażeń.

Jak podkreślają władze 
szpitala dziecięcego, śred-
nio co czwarte dziecko, któ-
re jest leczone w placówce, 
trafiło tu w wyniku urazów 
i zatruć. Tym samym jest to 
najczęstsza przyczyna ho-
spitalizacji osób nieletnich. 
Rocznie jest to ok. 7 tys. 
pacjentów.

Wojewódzki Specjali-
styczny Szpital Dziecięcy 
w  Olsztynie został zakwa-
lifikowany przez Minister-
stwo Zdrowia do utworze-
nia takiego Centrum jako 
jeden z 12 ośrodków w kra-
ju, gdyż w  strukturze pla-
cówki znajdowały się już 
wszystkie niezbędne od-
działy, a także liczni specja-
liści uczestniczący w  kom-
pleksowej opiece nad 
dzieckiem po urazie. 

Co zatem się zmie-
nia? Jeszcze większy 
nacisk zostanie położo-
ny na bezpieczeństwo 
zdrowotne pacjentów, 
w  tym przypadku dzie-
ci. Centrum Urazowe 
dla Dzieci zostało stwo-
rzone, aby jeszcze szyb-
ciej i  skuteczniej pomagać 
w nagłych wypadkach. Aby 
móc bez przeszkód przyjąć 
pacjenta z  urazem, szpital 
jest wyposażony w salę ope-
racyjną i stanowisko inten-
sywnej terapii wraz z odpo-
wiednim do danego urazu 
wyposażeniem.

Uruchomienie Cen-
trum Urazowego dla Dzieci 
było możliwe, dzięki temu, 
że w  szpitalu dziecięcym 
w  Olsztynie od wielu lat 
funkcjonuje największy na 
Warmii i Mazurach Oddział 
Chirurgii Dziecięcej, Od-
dział Intensywnej Terapii 
oraz Szpitalny Oddział Ra-

tunkowy. Zabezpieczenie 
najcięższych urazów dzie-
cięcych jest również moż-
liwe dzięki wsparciu pozo-
stałych oddziałów tutejszej 
placówki. 

Specjalista ds. promocji 
i marketingu Wojewódzkie-
go Specjalistycznego Szpi-
tala Dziecięcego Grzegorz 
Adamowicz poinformował, 
że powstanie Centrum Ura-
zowego dla Dzieci to bar-
dzo ważna wiadomość dla 
mieszkańców Olsztyna i re-
gionu, ponieważ stworzo-
no specjalistyczny ośro-
dek z  pełnym zapleczem 
diagnostycznym, który za-

pewni dzieciom i  młodzie-
ży kompleksowe leczenie 
ciężkich, mnogich i  wielo-
narządowych obrażeń.

– Do zadań Centrum 
Urazowego dla Dzieci na-
leży przyjmowanie oraz 
kompleksowa diagnoza 
i  wielospecjalistyczne le-
czenie pacjenta dziecięce-

go, zgodnie z aktualną wie-
dzą medyczną w  zakresie 
terapii ciężkich, mnogich 
lub wielonarządowych ob-
rażeń ciała. Po zakończeniu 
udzielania świadczeń zdro-
wotnych CUD kieruje pa-
cjenta urazowego na inny 
oddział Szpitala lub do in-
nego podmiotu w celu kon-

tynuowania leczenia lub re-
habilitacji – dodał Grzegorz 
Adamowicz

W placówce jest zatrud-
niony interdyscyplinarny 
zespół specjalistów, któ-
ry w  stanie zagrożenia ży-
cia pacjentów podejmu-
je wczesną interwencję. 
Oprócz tego chorzy i  ich 
rodziny mają zapewnio-
ne wsparcie konsultacyjne 
na oddziałach a  także do-

stęp do wysokiej klasy spe-
cjalistów, którzy prowadzą 
terapię i  leczenie do uzy-
skania sprawności przez 
pacjentów.

Centrum Urazowe dla 
Dzieci zostało oficjalnie 
otwarte w piątek – 3 grudnia. 
Na wydarzeniu obecni by-
li m.in. Sławomir Gadomski, 

wiceminister zdrowia, Artur 
Chojecki, wojewoda, Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek 
województwa, Marcin Kuch-
ciński, wicemarszałek woje-
wództwa, prof. Janusz Boho-
siewicz, krajowy konsultant 
w  dziedzinie chirurgii dzie-
cięcej, prof. Piotr Czauderna, 
koordynator Sekcji Ochro-
ny Zdrowia Narodowej Ra-
dy Rozwoju przy Prezyden-
cie RP , Andrzej Zakrzewski, 

dyrektor Oddziału Wo-
jewódzkiego NFZ a  tak-
że arcybiskup metropo-
lita warmiński ks. Józef 
Górzyński.

– Istotą tego cen-
trum urazowego jest 
to, że jest dobry SOR 
– jest tam lekarz, który 
jest w ciągłej gotowości. 

Nie może być takiej sytu-
acji, że przyjeżdża karetką 
mały pacjent, czy przyla-
tuje helikopterem ratowni-
czym, a  lekarz poszedł na 
konsultacje na czwarte pię-
tro, a inny operuje i będzie 
za 15 albo 20 minut. Tutaj 
jest specjalista, który stoi 
w  drzwiach i  czeka na to 
dziecko. To wyróżnia wła-
śnie takie centrum – powie-
dział z  kolei w  rozmowie 
z  RMF24 Janusz Bohosie-
wicz, konsultant krajowy 
ds. chirurgii dziecięcej.

Budowa obiektu rozpo-
częła się w  połowie 2018 
roku. W  ramach utworze-
nia Centrum Urazowe-
go dla Dzieci, rozbudowa-
no placówkę i  doposażono 
ją w  specjalistyczny sprzęt 
medyczny. Całkowity koszt 
inwestycji to ponad 11 mln 
zł, z  czego blisko 9,5 mln 
zł pochodzi z  funduszy 
europejskich.

Marcin Cichy
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Pod Olsztynem stawiają 
na komunikację 
Kolejna podolsztyńska gmina szykuje się do uruchomienia publicznej komunikacji. Po Dywitach i Stawigudzie na taki krok zdecydowało się Jonkowo. 

Możliwość uruchomie-
nia komunikacji na tere-
nach podolsztyńskich gmin 
dają środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego na lata 2014–
2020. Władze gmin chętnie 
z  nich korzystają, głównie 
na zakup taboru. 

Lider jest z Dywit
Liderem jeżeli cho-

dzi o  działanie komunika-
cji publicznej wśród gmin 
sąsiadujących z  Olszty-
nem są Dywity. Działa ona 
tam od kilku lat. Na do-
datek pod koniec wrze-
śnia uruchomiona została 
Gminna Komunikacja Pu-
bliczna. Operator wprowa-
dził do obsługi dwa swo-
je autobusy, kolejne trzy 
to pojazdy wyprodukowa-
ne w  Turcji, które gmina 
powierzyła operatorowi. 
Przypomnijmy, że tureckie 
autobusy zabiorą 25. pasa-
żerów, w  tym 14. na miej-
scach siedzących. Jest też 
miejsce do przewożenia 
co najmniej jednego wóz-
ka inwalidzkiego. Pojaz-
dy są wyposażone w  mo-
nitoring oraz klimatyzację 
części dla kierowcy, jak 
i pasażerskiej. 

– Umowa z operatorem 
obowiązywać będzie przez 
dwa lata. Jej koszt to około 
2,6 mln zł – mówi Jacek Nie-
dzwiecki z  Urzędu Gminy 
Dywity. – Zaczęła obowią-
zywać od 1 października.

Od 1 października licz-
ba tzw. wozokilometrów 
zwiększyła się do 190 tys. 
km rocznie, czyli o około 60 
proc. Dla przykładu miesz-
kańcy z Bukwałdu, Barkwe-
dy czy Brąswałdu mają aż 
10 kursów dziennie. Nastą-
piło też wydłużenie godzin 
funkcjonowania komunika-
cji. Pierwszy kurs realizo-
wany jest po godz. 5 rano, 
a ostatni na linii D1 o godz. 
20, ale warto zaznaczyć, że 
cały czas trwa analizowanie 

wykorzystania autobusów 
na poszczególnych liniach.

– Autobusy na liniach 
gminnych kursują od po-
niedziałku do piątku. Na ty-
le na razie pozwalają gminie 
finanse, ale nie jest wyklu-
czone, że w przyszłości mo-
gą pojawić się również w so-
boty – dodaje Niedzwiecki. 

Na poziom funkcjo-
nowania komunikacji pu-
blicznej wpływają jednak 
niekorzystnie posunięcia 
władz Olsztyna. Od 1 stycz-
nia 2020 skróciły one tra-
sy dwóch linii – 108 i  112 
– dojeżdżających z  Dywit 
argumentując to oszczęd-
nościami. Teraz autobusy 
dojeżdżają jedynie do ul. 
Reymonta, a  nie jak wcze-
śniej do okolic dworca. Na 
tej zmianie stracili również 
mieszkańcy Olsztyna, a do-
kładnie osiedla Podleśna, 
a także osoby dojeżdżające 
do cmentarza w  Dywitach 
i do pracy np. w Słupach.  

Stawiguda pyta swo-
ich mieszkańców 

Swoją komunikację 
uruchomiły władze Stawi-
gudy. Pierwsze autobusy 
ruszyły w trasy pod koniec 
listopada 2019 roku. Tabor 
to 7 autobusów. Operator 
ze swojej strony dostarczył 

4 pojazdy. W  skład taboru 
wchodzą także 3 autobusy 
Otokar Navigo C zakupio-
ne przez gminę.

– Wprowadzenie trans-
portu publicznego to dla nas 
nowe doświadczenie. Na 
pewno będziemy wsłuchi-
wać się w opinie mieszkań-
ców, m.in. za pomocą skie-
rowanych do nich ankiet 
– mówi wójt Stawigudy Mi-
chał Kontraktowicz. – Bę-
dziemy dążyć do optyma-
lizacji rozkładu jazdy, tras 
i  lokalizacji przystanków. 
Uruchomienie komunikacji 
publicznej to bardzo ważny 
krok w rozwoju naszej gmi-
ny. Od mieszkańców będzie 
zależało jej powodzenie, 
dlatego zachęcam ich do ko-
rzystania z niej. 

Na terenie całej gminy 
Stawiguda działają cztery 
linie autobusowe. Obecnie 
urzędnicy prowadzą kon-
sultacje społeczne, które 

mają pomóc w  ulepszeniu 
transportu publicznego.

– Ankieta ukierunko-
wana została w  celu zebra-
nia informacji na najczęst-
sze zapytania mieszkańców 
dotyczące rozkładów jaz-
dy czy lokalizacji przy-
stanków. Przedstawione 
sugestie pozwolą nam do-
stosować i  zoptymalizo-
wać organizację gminnej 
komunikacji publicznej do 
potrzeb wszystkich miesz-
kańców – podkreśla wójt 
Kontraktowicz. 

Władze Stawigudy pro-
szą osoby korzystające z ko-
munikacji gminnej o wska-
zanie celu swoich podróży 
autobusami gminnymi, czę-
stotliwości korzystania, 
spraw związanych z  korzy-
staniem przez najmłod-
szych oraz rozkładu jazdy. 

Kolejna gmina ze swo-
ją komunikacją 

Jonkowo pod Olsz-
tynem na potrzeby uru-
chomienia komunikacji 
gminnej już kilkukrotnie 
próbowało pozyskać dwa 
małe autobusy. Pierwsze 
trzy przetargi organizo-
wane we współpracy ze 
Stawigudą nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów. 
Pierwsze samodzielne 
postępowanie przetar-
gowe Jonkowa w  efek-
cie przyniosło jedną ofer-
tę – MMI ze Zbyszewa 
– ale z  przyczyn formal-
nych zamawiający musiał 
ją odrzucić. 

W pierwszym przetargu 
nie było chętnych. W pono-
wionym postępowaniu zna-
lazł się jeden oferent, ale 
wyłącznie do zapewnienia 
3 sztuk małych autobusów. 
W  dodatku oferta cenowa 
nie pokrywa się z kosztory-
sem. Gmina chce przezna-
czyć na zakup autobusów 
1 mln zł brutto. Oferta Bus 
Trans Technik z  Warszawy 
zażyczyło sobie jednak 1,9 
mln zł. Reszta zadań pozo-
stała bez ofert. W przypad-
ku pierwszego przygoto-
wano budżet – 800 tys. zł, 
a  trzeciego (gdzie autobu-
sy kupuje Jonkowo) – 1,627 
mln zł.

W  końcu władze gmi-
ny pokonały wszystkie 
przeszkody. Autobusy już 
są, natomiast na sesji rady 
gminy udzieliły władzom 
Jonkowa pełnomocnic-
twa do wyboru i  zawarcia 
umowy z  potencjalnym 
operatorem. 

– Termin uruchomie-
nia publicznej komuni-
kacji gminnej to styczeń, 
najprawdopodobniej po-
łowa tego miesiąca – za-
powiadają władze gminy 
Jonkowo. 

Po terenie gminy Jon-
kowo autobusy kursować 
będą na 4 liniach: J1, J2, J3 
i  J4. Trasy dwóch pierw-
szych będą zaczynać się 
na pętli autobusowej miej-
skiej linii nr 111 w Gutko-
wie. Gotowa jest już też 
taryfa cen biletów. Bilet 
normalny będzie koszto-
wać 3,92 zł, cena biletów 
ulgowych zależna jest od 
przyznanej prawnie bonifi-
katy, dla osób uczących się 
będzie to około 2 zł. Nato-
miast miesięczny bilet sie-
ciowy będzie kosztował 
78,43 zł.

Krzysztof Szymański
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Dziwy 
niewidy

Aż mnie zatkało, kiedy przeglądając doniesienia prasowe dowiedziałem 
się, że w Wydziale Komunikacji w Olsztynie opłaty można zrobić tylko kar-
tami płatniczymi lub przelewami. Długo zastanawiałem się, kto to wymy-
ślił i czemu to ma służyć. 

Tym, którzy mają pla-
stykowe środki płatnicze 
wszystko jedno. Kartę czy 
aplikacje w  telefonie za-
wsze mają przy sobie, a co 
mają robić ci, którzy po-
siadają tylko gotówkę, a na 
komputerach w  ogóle się 
nie znają? Takich osób jest 
mnóstwo i  ci zostali uzie-
mieni. Muszą iść do banku 
lub na pocztę i zrobić prze-
lew papierowy i zapłacić od 
transakcji prowizję. Wspa-
niałe ułatwienie! Ten, kto 
to wymyślił, chyba nie zna 
realiów życia. 

Kiedyś pisałem o  jed-
nym lokalu gastronomicz-
nym w  Olsztynie, gdzie 
nie można płacić kartą. 
Sam tego doznałem, kiedy 
w  deszcz musiałem poma-
szerować do, na szczęście 
oddalonego tylko o 100 me-
trów, bankomatu, aby wy-
płacić pieniądze, a  potem 
opłacić rachunek. Ja zmo-
kłem, a lokal stracił klienta. 
Ostatnio przez ciekawość 
zaszedłem do tego lokalu. 
Terminal już stał w widocz-
nym miejscu.

Musimy pamiętać, że 
w  naszym kraju głównym 
środkiem płatniczym jest 
polski pieniądz. Dopiero na 
drugim miejscu są karty płat-
nicze, a na trzecim obca wa-
luta. Nie może być tak, żeby-
śmy byli skazani na płatności 
mobilne czy plastykowe. 

W  Starostwie Powia-
towym w  Olsztynie, aby 
ułatwić petentom opła-
ty w okienku kasowym na-
leżącym do banku wpro-
wadzono usługę płacenia 
praktycznie wszystkim. 
Kolejek nie ma i  wszyscy 
są zadowoleni. Czy to takie 
trudne? Najciekawsze jest 
to, że nie pobiera się pro-
wizji od opłat na przykład 
komunikacyjnych. Moż-
na? Oczywiście, że moż-
na tylko trzeba myśleć 
i  chcieć. Bardzo dobrze 

i z tego się trzeba cieszyć, że 
wprowadza się płacenie za 
parkowanie kartą, że w  au-
tobusach wystarczy przy-
tknąć plastykowy pieniążek 
i  już mamy bilet. Termina-
le są już w prywatnych przy-
chodniach, w prawie wszyst-
kich sklepach, kioskach, 
a nawet w minibarach, nato-
miast w  prestiżowym urzę-
dzie obowiązuje tylko jeden 
sposób płatności, zmuszają-
cy petentów, nie mających 
kart płatniczych, do biega-
nia do banków czy urzędów 
pocztowych. 

A może w Wydziale Ko-
munikacji uruchomić pla-

cówkę pocztową lub ban-
kową? Będzie tam można 
zapłacić za przelew na konto 
urzędu kartą lub gotówką.

Jacek Panas 

Idzie nowe
Nie dziwi mnie, Jacku, Twoje zdziwienie w sprawie zmiany sposobu płatno-
ści w olsztyńskim Wydziale Komunikacji. Czymś w końcu Nowy Rok musi 
się różnić od starego. Najlepiej jeśli to są zmiany odczuwalne i zauważalne. 
Tak jest właśnie w tym przypadku. 

Teraz na poważnie. 
Zastanawiają mnie za-
wsze Twoje podejrze-
nia, że jakiekolwiek działa-
nia lokalnych decydentów 
i  urzędników (w  różnych 
sprawach) są przypadko-
we, nieuzasadnione i czasa-
mi złośliwe. Często zastana-
wiasz się, „kto to wymyślił 
i  czemu ma to służyć”. Nie 
pomyślałeś, że może wła-

śnie im? Nie zauważyłeś, że 
w  związku ze zmianą spo-
sobu płatności, kasa w Wy-
dziale Komunikacji została 
zamknięta i  dwa etaty zre-
dukowane? I  o  to chyba 
w  tym wszystkim chodzi-
ło. Lepiej przecież brzmi, 
że coś się usprawnia, niż 
że się likwiduje. Ta zmia-
na nie jest raczej spowodo-
wana czyimś widzimisię, 

tylko cięciami budżeto-
wymi, o  których mówi się 
już coraz głośniej. Doty-
czy to głównie samorzą-
dów. I  tutaj wydaje mi się, 
jest pies pogrzebany. Nie 
przekonują mnie argumen-
ty o  zmniejszeniu kolejek, 
z  jednej strony, ani o  pro-
blemie dotyczącym opłaty 
manipulacyjnej w  wysoko-
ści 2 zł, z drugiej.  

Prawdą jest, że wie-
le starszych osób nie po-
siada elektronicznego kon-
ta, a także kart płatniczych. 
Faktem jest jednak także to, 
że wiele z tych osób nie po-
siada prawa jazdy, więc nie 
ma czego demonizować. 
Byłem kilka razy w Wydzia-
le Komunikacji na prze-
strzeni paru lat i nie zauwa-
żyłem tam zbyt wielu osób 
starszych wiekiem. 

Nie zgadzam się też 
z  powszechnym przekona-
niem, czemu dajesz, Jacku, 
także pośrednio wyraz, że 
osoby starsze nie potrafią 
sobie poradzić z  kompute-
rem. To się powoli zmienia 
i można spotkać w Interne-
cie starsze osoby prowadzą-
ce bloga lub udzielające się 
na różnego rodzaju czatach 
i forach. Nie zapominaj tak-
że o  tym, że wraz z  upły-
wem lat, sukcesywnie bę-
dzie przybywało emerytów, 
którzy znakomicie potra-
fią się posługiwać nie tylko 
Internetem, ale wszelki-
mi możliwościami elek-
tronicznych i  mobilnych 
transakcji. To co dzisiaj nas 
dziwi i  czasami wkurza, za 
parę lat nie będzie na nikim 
robiło żadnego wrażenia. 
Podejrzewam, że aby zała-
twić wszelkie formalności, 
nie będzie nawet potrzeb-
na wizyta w  Wydziale Ko-
munikacji. Od czegoś jed-
nak trzeba zacząć. Na razie 
zlikwidowano kasy. 

Andrzej 
Zb. Brzozowski 
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Śpiewam tak, jak to odczuwam w życiu
Łukasz Jędrys – olsztyński muzyk, kompozytor, autor tekstów i wokalista. Od wielu lat związany z nurtem piosenki literackiej i poetyckiej. W jego twór-
czości można jednak także znaleźć elementy bluesa, folku i rocka. Wielokrotny laureat różnego rodzaju festiwali piosenki, miedzy innymi na Olsztyńskich 
Spotkaniach Zamkowych Śpiewajmy Poezję i Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie.

Podobno zacząłeś grać 
na gitarze trochę z musu?

Jak miałem 7 lat, mama 
wysłała mnie do szkoły mu-
zycznej, a  tam stwierdzo-
no, że mam predyspozycje 
do grania na gitarze. Dzie-
ci w  szkole muzycznej nie 
wybierają instrumentu, de-
cyzja zapada na egzaminie. 
Można oczywiście coś za-
sugerować. Powiedziałem, 
że podoba mi się gitara, bo 
bardzo miła była pani, któ-
ra prowadziła ten egzamin 
(śmiech).

Dlaczego akurat zain-
teresowałeś się poezją?

Wcześniej grałem w ze-
społach rockowych, ale nie 
potrafiłem współpracować 
z ludźmi. Demokracja w ze-
spole mnie zabijała i strasz-
nie mnie irytowało, że ko-
muś podoba się coś innego 
niż mnie, że trzeba się do-
gadać i iść na kompromisy. 
Usłyszałem kiedyś Roberta 
Kasprzyckiego, który sam 
sobie wszystko pisze i  sam 
wszystko robi, i  tak powo-
li sam zacząłem pisać autor-
skie piosenki.

Twoja muzyka to nie 
tylko piosenka poetycka, 
są w  niej elementy folku, 
rocka a  także ambitnego 
popu.

Poezja śpiewana ma for-
mułę nieprzystającą do obec-
nych czasów. Granie przy-
słowiowego a-mol na gitarze 
klasycznej to już komplet-
na nuda. Nigdy nie byłem fa-
nem klasycznej poezji śpie-
wanej. Dla mnie muzyka 
jest piękną formą wzbogace-
nia tekstu. Uważam, że tekst 
jest najważniejszy i  trzeba 
go dobrze przekazać. Wte-
dy piosenka niesie jakąś ar-
tystyczną jakość. Formuła 
muzyczna poezji śpiewanej 
jest kompletnie wyczerpa-
na. Zwłaszcza ta z lat 70. i 80., 
gdzie królował bard z gitarą. 
Młodzi ludzie piszący świet-
ne teksty, szukają bardziej 
rozbudowanych, ciekaw-
szych form wyrazu. 

Co Ci dało wygranie 
Spotkań Zamkowych?

Dokładnie nic. Nie ma 
o  czym mówić. Może tyl-

ko to, że ludzie w  Olszty-
nie wiedzą, że wygrałem. 
To jest taki laur, który faj-
nie mieć. Ale nie spowo-
dował on, że coś nagle ru-
szyło do przodu. W świecie 
show biznesu, takie lau-
ry nie są uznawane w  ja-
kiś spektakularny sposób. 
Jak zadzwonię do wydaw-
cy płyt i powiem, że wygra-
łem Spotkania Zamkowe, 
to usłyszę, że wolałby, abym 
był półfinalistą Voice of Po-
land (śmiech). 

Kiedyś można Cię by-
ło spotkać i  posłuchać 
na olsztyńskiej starów-
ce. Grywasz jeszcze „na 
stricie”?

Czasami tak, bo bardzo 
to lubię. Ten rodzaj prezen-
tacji artystycznej, ten ro-
dzaj spotkania z publiczno-
ścią. To zupełnie się różni 
od prezentowania swoich 
piosenek jako nagrania, 
płyty, koncertu. Tutaj nie 
jest tak, że ludzie specjalnie 
przychodzą, aby mnie po-
słuchać. Muszę ich w  jakiś 
sposób zaciekawić formą 
prezentacji, jakoś zwrócić 
na siebie uwagę i  zatrzy-
mać. Kiedyś był to sposób 
dorabiania na studiach, te-
raz pewna forma testowa-
nia nowych piosenek. 

Kiedy zacząłeś pisać 
własne piosenki?

W czasach nastoletnich. 
Pierwsze próby to były ze-
społy rockowe. Dopiero 
później nauczyłem się pisa-
nia z  sensem. Początkowo 
to było wyrzucanie z siebie 
pewnych myśli. Wydaje mi 
się, że tak naprawdę fajne 
rzeczy napisałem w  ciągu 
ostatnich pięciu lat. Wcze-
śniej to były takie próby. 
Bardzo różne próby i z bar-
dzo różnym skutkiem. 

Co Cię inspiruje w tek-
stach i muzyce?

Jeżeli chodzi o teksty, to 
staram się, w  jak najciekaw-
szy sposób, przekazać myśl, 
jaką mam w  danej chwili 
lub różne życiowe doświad-
czenia. One mnie popycha-
ją do zamknięcia tego w for-
mie słowno-muzycznej, we 
własnej poetyce. Natomiast, 

jeżeli chodzi o  muzykę, to 
inspiruje mnie dosłownie 
wszystko, co mi się podo-
ba. Nie ma takiej jednej nu-
ty, w której stronę chciałbym 
iść. Jest tego bardzo dużo, 
więc trudno mówić o jakichś 
konkretnych inspiracjach.

Śpiewasz bardzo emo-
cjonalnie, ale nie zawsze 
ekspresyjnie.

Staram się być po pro-
stu sobą w  tych piosenkach. 
W  każdym utworze mamy 
trzy rzeczy: tekst, muzykę 
i  wykonanie. Wszystkie mu-
szą ze sobą współgrać. Dla-
tego wykonuje swoje utwory 
zawsze w  jakiś sposób emo-
cjonalnie. Raz jest to emocja 
stosunkowo silna, innym ra-
zem spokojniejsza. Śpiewam 
tak, jak to odczuwam w życiu. 

Twoje propozycje ar-
tystyczne nie są chyba dla 
masowego odbiorcy. Czy 
są bardziej kameralne?

W  naszym artystycz-
nym świecie jest tak, że na-
sza publiczność starzeje się, 
a brakuje nowych, młodych 
fanów. Ale, choć klasycz-
na poezja śpiewana z  wol-

na odchodzi do lamusa, 
dookoła jest pełno songw-
riterów, każdy z nich ma do 
opowiedzenia swoją histo-
rię i  oni mają swoją młodą 
publiczność. I  w  tę stronę 
chyba trzeba iść, żeby ist-
nieć artystycznie.

Tworząc, bardziej sku-
piasz się na ty co chcesz 
zaprezentować, czy bie-
rzesz też trochę pod uwa-
gę, jak na to zareaguje 
publiczność?

Mój proces twórczy jest 
bardzo złożony i  różnora-
ki. Zdarzało się, kiedy jeź-
dziłem na festiwale, że pi-
sałem piosenki pod takie 
właśnie wydarzenia. Czasa-
mi piszę piosenki, aby mnie 
się podobały, czasami… bo 
czas mnie goni. Tak było 
w  przypadku mojej debiu-
tanckiej EP-ki, gdzie musia-
łem dopisać dwa numery, 
bo nie mogłem wybrać żad-
nego, z tych, które już mia-
łem. Nie mogę się skupiać 
na tym, co sobie pomyślą 
odbiorcy słuchając moich 
piosenek. Nie jest to dobre. 
Mogę o tym myśleć w kate-
goriach jakichś próbek mu-

zycznych, ale nie w katego-
riach o czym jest piosenka. 
Nie wiem, czy potrafię śpie-
wać o  tym, o  czym ludzie 
chcieliby słuchać. Wolę za-
śpiewać o tym, co dla mnie 
ważne, ale w  taki sposób, 
żeby chcieli tego słuchać. 

Masz już za sobą debiu-
tancką EP (mini album). 
Chyba już najwyższy czas 
na wydanie autorskiej 
płyty?

Nie ma czegoś takiego, 
jak najwyższy czas. Jak wyj-
dzie… to wyjdzie. Takich 
rzeczy nie wolno przyśpie-
szać. Jeżeli zaistnieje we 
mnie jakaś większa potrze-
ba twórcza, to na pewno ta-
kie piosenki powstaną bar-
dzo szybko. Tylko do tego 
trzeba usiąść, ta chwila mu-
si po prostu przyjść. Czasa-
mi pojawiają się jakieś po-
mysły, aż w końcu wpadnę 
w  szał tworzenia i  będzie 
z tego płyta (śmiech). 

Przyszedł teraz czas na 
anegdotę.

Jak zapewne słysza-
łeś, ukradziono mi gitarę 
na olsztyńskiej starówce. 
Wrzuciłem akcję na Face-
booku, w  ciągu jednego 
dnia udostępniło to ponad 
3 tys. internautów. Zdarze-
nie miało miejsce we wto-
rek, a ja w czwartek miałem 
grać na Spotkaniach Zam-
kowych. W  środę „Gaze-
ta Olsztyńska” umówiła się 
ze mną, aby to opisać, mia-
łem też zrobić wywiad w te-
lewizji, w  tej sprawie, a  tu 
raptem dostaję telefon od 
nieznanego mi człowieka, 
który mówi, że wie, gdzie 
jest moja gitara i  że mi ją 
przywiezie. Nie wiem, w ja-
ki sposób ją odzyskał, ale 
na parę godzin przed wy-
stępem odzyskałem swoją 
gitarę. 

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Zb. Brzozowski
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Kłopoty z włosami?
Coś jest nie tak z moimi włosami, martwimy się, patrząc, jak obfite żniwo 
zebrał z naszej głowy mały, niewinny grzebień. A nie powinno nam ubywać 
więcej niż około stu włosów przez cały dzień. Taki ubytek jest w normie, 
większość włosów z czasem nam naturalnie odrośnie. Gdy jednak fryzura 
zaczyna się faktycznie przerzedzać, a po umyciu głowy zostaje w odpływie 
sporo kosmyków, to należy poszukać przyczyny. Może brakuje nam wita-
min? A może to przez stres, hormony lub leki? Czy zaczynamy łysieć?

U  kobiet to często hor-
mony są przyczyną nagłego 
wypadania włosów. Szcze-
gólnie podczas przekwi-
tania zmiany hormonal-
ne dotkliwie odbijają się na 
włosach. Zostają po myciu 
głowy w  wannie, na ubra-
niach, na grzebieniu. Tak 
gwałtownie reaguje orga-
nizm o  zachwianej gospo-
darce hormonalnej. Na 
szczęście wkrótce po tym 
włosy samoistnie przestają 
wypadać. 

Mężczyźni natomiast 
tracą włosy z  wiekiem, ły-
siejąc zwykle od czoła. Ro-
bią im się zakola czołowe, 
co w  skrajnych przypad-
kach prowadzi do utraty 
wszystkich włosów. Nie jest 
natomiast prawdą, że pano-
wie tracą włosy z  powodu 

wysokiego poziomu iście 
męskiego hormonu testo-
steronu. Zwykle po prostu 
panów nadgryza ząb czasu, 
stąd marniejąca fryzurka.

Kłopotem na głowie 
może być także łupież. Jeśli 
wystąpi nagle, prawdopo-
dobnie jest spowodowany 
czynnikiem, który poja-

wił się niedawno. Zmieni-
liśmy szampon? Żyjemy 
w  pośpiechu i  niestarannie 
spłukujemy z  głowy szam-
pon, odżywkę? A może pa-
dliśmy ofiarą jakiejś alergii? 
Gdy mamy kłopot w samo-
dzielnym zdiagnozowaniu 
źródła problemu, rozważ-
my wizytę u dermatologa.

Otyłość typu „jabłko”, 
zwana też otyłością brzusz-
ną, jest najczęściej spotyka-
na u  mężczyzn. Ponieważ 
cechuje się nagromadze-
niem tkanki tłuszczowej 
w  obrębie jamy brzusznej, 
może przyczynić się do roz-
woju miażdżycy, nadciśnie-
nia, cukrzycy i  innych po-
ważnych chorób. Z  kolei 
otyłość typu „gruszka” to 
otyłość pośladkowo-udo-
wa, dobrze znana kobie-
tom. Bywa powodem wy-
stąpienia żylaków podudzi 
i zwyrodnienia układu kost-
no-stawowego nóg. Jest też 
trzeci rodzaj otyłości – oty-
łość uogólniona. Występu-
je często u osób, u których 
problemy z  wagą zaczęły 
się w  dzieciństwie. W  tym 
przypadku tkanka tłuszczo-
wa jest rozmieszczona do-
syć równomiernie, a  więc 
nie formuje sylwetki w jabł-
ko ani gruszkę.

Jedni mają duży brzuch, 
inni sporą pupę lub pokaź-
ne uda. Według eksper-
tów, odpowiadają za to 
przede wszystkim geny. To 
one warunkują, jaką mamy 
budowę ciała, jak tyjemy 
i z czego wpierw chudnie-
my. W  mniejszym stopniu 
wpływają na to prowadzo-
ny tryb życia i usportowie-
nie ciała – te partie, których 
mięśnie pracują częściej, 
mają mniej tłuszczu. To 
jednak głównie geny dyk-
tują warunki. Czy więc ma-
jąc figurę jabłka lub grusz-
ki, da się to zmienić?

Według najnowszych 
doniesień naukowych mo-
żemy, do pewnego stopnia, 
przekształcić swoją sylwet-
kę, ale genetyczne uwa-
runkowania budowy ciała 
zostaną, choć będą mniej 
widoczne. W trakcie chud-
nięcia organizm, mając de-
ficyt energii, pobiera tkan-
kę tłuszczową do spalania 
z tych części ciała, które są 
dla niego mniej ważne (tu 
też decydują geny). Może 
być więc tak, że nim schud-
ną nielubiane uda, pozbę-
dziemy się tłuszczu z lubia-
nych i podziwianych części 
naszego ciała. Niestety! 

W  sieci znajdują się ja-
dłospisy, których prze-
strzeganie ma uwolnić oso-
bę otyłą od pancerza jabłka 
lub gruszki. Może więc to 

właśnie dieta jest wyba-
wieniem od nielubianego 
kształtu sylwetki? Niestety, 
również i  tu czeka nas roz-
czarowanie. Nie ma takich 
produktów, które wpływa-
łyby wybiórczo na określo-
ne części ciała.

Mamy więc niewielkie 
pole manewru. Pozostaje 
ćwiczyć, starając się prze-
chytrzyć geny. Warto pójść 
na siłownię i  poprosić in-
struktora o trening indywi-
dualny, informując, z czego 
chcemy schudnąć. Instruk-
tor dobierze ćwiczenia oraz 
pokaże, w  jaki sposób je 
prawidłowo wykonywać.

Krokiem w dobra stronę 
może być też wizyta u eks-
perta od żywienia. Dietetyk 
przygotowuje plan żywie-
niowy indywidualnie – dla 

Otyłość ma swoje odmiany
Tkanka tłuszczowa niejednej osobie płata przykre figle. Zajmując wybrane partie ciała, przemienia sylwetkę człowieka w jabłko albo gruszkę. Nie ma co 
się martwić, jeśli to lekkie krągłości. Gorzej gdy zbędne kilogramy prowadzą do otyłości, a więc do choroby. 

konkretnej osoby. Bierze 
pod uwagę wyniki badań 
lekarskich, prowadzony 
przez pacjenta tryb życia, 
rodzaj wykonywanej pracy, 

podatność na stres. Usta-
la, co dana osoba powinna 
jeść, przy czym nie chodzi 
tu tylko o liczbę kalorii, ale 
przede wszystkim o  war-
tość odżywczą produktów. 

Ważny w  odchudzaniu 
jest też czynnik psycholo-
giczny. Wyraźnie widać je-
go znaczenie, gdy efekty 
odchudzania są zbyt wolne 
lub gdy życie na diecie stało 
się nudne. Dlatego strategię 
gubienia kilogramów do-
bierajmy do własnego trybu 
życia, zamiast sugerować 
się tym, że skoro ktoś inny 
stosuje daną dietę, to ja też 
muszę takiej spróbować.

Czy więc sylwetka jabł-
ka lub gruszki jest wyro-
kiem, od którego nie ma 
odwołania? Niestety, czę-
sto tak. Według specja-
listów jednak to nie roz-
mieszczeniem tkanki 
tłuszczowej powinniśmy 

się przejmować, a  faktem, 
że w  ogóle mamy jej zbyt 
dużo. To ewentualna oty-
łość jest problemem, a nie 
jej niekształtne wcielenie. 
O  ile nadwaga to kilkuki-
logramowe przekrocze-
nie normy, o  tyle otyłość 
jest poważną chorobą, 
którą należy leczyć. Po-
mijając kwestie czysto fi-
zyczne, również psychi-
ka osoby otyłej cierpi. Nie 
mogąc zaakceptować gaba-
rytów swojego ciała, wsty-
dzimy się wyjść do daw-
nych znajomych, trudno 
nam dobrać sobie ubra-
nia w sklepie, unikamy bli-
skości z partnerem. Mamy 
kompleksy. Warto to zmie-
nić. Czasami pozbycie się 
ledwie kilku kilogramów 
sprawia, że na duszy robi 
się lżej o tonę.

ar
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Kiedy dziecko ciągle chrapie
Chrapania u dzieci nie wolno lekceważyć. Może być oznaką problemów z przerośniętymi migdałkami 
lub jakiejś alergii. Systematycznie chrapiące dziecko powinno zostać zbadane przez laryngologa, bo 
zaburzony sen negatywnie wpływa na rozwój młodego organizmu.

Osoby dorosłe chrapią 
niemal powszechnie, szacu-
je się, że robi to co czwarty 
dorosły człowiek, częściej 
mężczyzna niż kobieta. Nie 
wszyscy jednak wiedzą, 
że problem przewlekłego 
chrapania dotyczy również 
kilku procent dzieci w wie-
ku przedszkolnym i  szkol-
nym. U dorosłych przyczy-
ną nieświadomych nocnych 
koncertów jest zaburzenie 
przepływu powietrza w tyl-
nej części gardła. Zaburze-
nie to powstaje najczęściej 
wskutek zwężonych dróg 
oddechowych, zbyt wiot-
kich lub przerośniętych 
tkanek w  obrębie podnie-
bienia miękkiego lub też 
niedrożności w  innej par-
tii górnych dróg oddecho-
wych, np. nosa. U  dzieci 
przyczyny chrapania są nie-
co inne. Wibracje powsta-
ją na poziomie tak zwanego 
nosogardła, gdzie zlokali-

zowany jest popularny trze-
ci migdałek. Przy jego prze-
rostach droga przepływu 
powietrza jest zawężona, co 
wywołuje chrapanie.

Czy sporadyczne rzę-
żenie dziecka podczas snu 
powinno martwić? Jak 
z  każdym chrapaniem, po-
winno wzmóc naszą czuj-
ność wówczas, gdy jest re-
gularne, uporczywe lub 
wywołuje bezdech sen-
ny. Notoryczne chrapa-
nie powoduje zaburzenia 
snu. Przez to dziecko mo-
że rozwijać się słabiej niż 

rówieśnicy zarówno pod 
względem fizycznym, jak 
i  intelektualnym. Bezdech 
nierzadko przyczynia się 
też do podwyższonego ci-
śnienia i  niedotlenienia 
organizmu. 

Nic zatem dziwnego, 
że zaleca się, aby z  prze-
wlekle chrapiącym dziec-
kiem pójść do laryngologa. 
Ewentualne leczenie dzie-
cięcego chrapania polega 
na udrażnianiu dróg odde-
chowych i  zwykle przyno-
si ulgę. Niekiedy niezbędne 
jest wycięcie trzeciego mig-

dałka. Dzieje się tak przy 
pojawieniu się już skraj-
nych zaburzeń oddychania 
podczas snu, np. bezdechu.

Warto pamiętać, że 
chrapanie nie zawsze ma 
związek z migdałkiem. Mo-
że być również oznaką aler-
gii wziewnej. Przewlekły 
nieżyt nosa, powstający na 
skutek działania alergenów, 
znacznie utrudnia prze-
pływ powietrza przez gór-
ne drogi oddechowe, a tym 
samym prowadzi do chra-
pania. Wówczas trzeba le-
czyć dziecko z alergii.

Poproszę coś na odporność...
Nierzadko sądzimy, że przed przeziębieniem czy grypą pomoże nam wybronić się apteczny preparat, którego zadaniem jest wsparcie naszego układu 
immunologicznego. Podkreśla się wartościową zawartość syropów na odporność albo rozpuszczanych w gorącej wodzie proszków, podkreślając, że obfi-
tują w cenne składniki. I często faktycznie są to dobre produkty. Jednak nie mają takiej mocy, aby uchronić nas od przeziębienia.

To bardzo cieka-
we, że choć medycyna 
jest na tak zaawanso-
wanym poziomie, to 
wciąż nie opracowa-
no skutecznego leku 
na prozaiczne prze-
ziębienie, a co dopie-
ro na grypę. Rozmaite 
leki i suplementy die-
ty – od tabletek przez 
herbatki po syropy 
– skracają może czas 
infekcji, ale nie zdo-
łają nas przed choro-
bą obronić. A  zatem 
nie dajmy sobie wmó-
wić, że podając dziec-
ku syropek na odporność, 
uchronimy je od przezię-
bienia. Leki dwudziestego 
pierwszego wieku nie zabi-
jają wirusów wywołujących 
przeziębienie albo grypę. 

Podobnie jest z  lekami 
mającymi podnosić odpor-
ność. Nawet jeśli faktycz-
nie uda się tym produktom 
wzmocnić układ immu-
nologiczny człowieka, to 

w  konfrontacji z  wirusami 
przeziębienia nasza niewi-
dzialna osłona jest jak cien-
ka zapora na rwącej rzece. 
Pod naporem wirusów pęk-
nie. Zamiast więc łatać ta-
mę, skupmy swój wysiłek 
na okiełznanie dzikiej rzeki. 
Jak pohamować potok wi-
rusów? Rozwiązanie jest tak 
proste, że aż trudno w  nie 
uwierzyć. Trzeba myć ręce.

Częste mycie rąk my-
dłem i  ciepłą wodą okaza-
ło się dać spektakularne re-
zultaty w  ochronie przed 
przeziębieniem i  grypą. 
Odkryto tę zależność pod-
czas programu prowadzo-
nego wśród rekrutów ma-
rynarki wojennej Stanów 
Zjednoczonych. W  trakcie 
dwuletniego eksperymentu 
odnotowano, że ci rekruci, 

od których wymagano 
pięciokrotnego my-
cia rąk w  ciągu dnia, 
zapadali na choroby 
układu oddechowego 
dwukrotnie rzadziej 
niż pozostali kandyda-
ci do wojska. A zatem 
tak prozaiczna czyn-
ność jak mycie rąk jest 
skuteczniejszym dzia-
łaniem niż wspieranie 
odporności. Jak już 
zostało wspomniane, 
nie wynaleziono jesz-
cze leku zabijającego 
wirusy przeziębienia, 
kiedy już zaatakują. 

Lepiej więc trzymać się od 
nich z daleka.

Za większość przezię-
bień odpowiadają rino-
wirusy. Nie są one szcze-
gólnie groźne, ale niestety 
bardzo zaraźliwe. W  jed-
nym z  badań samo poda-
nie rinowirusów do nosów 
ochotników spowodowa-
ło zarażenie dziewięciu na 
dziesięciu spośród nich. 

Gdyby nasi lekarze mieli ta-
ką skuteczność w  leczeniu 
nas, jak rinowirusy w zara-
żaniu, to wszyscy żylibyśmy 
długo i szczęśliwie. 

Niestety życie to nie 
bajka i  wirusy wywołujące 
przeziębienie są rozsiewa-
ne przez zarażonych kasz-
lących, kichających, nie-
kiedy tylko oddychających 
w  naszym otoczeniu. Nosy 
przeziębionych są głównym 
siedliskiem tych podstęp-
nych wirusów. Kiedy więc 
ktoś kicha, zakrywając usta, 
a  następnie złapie za klam-
kę, poręcz, kierownicę al-
bo za uchwyt koszyka zaku-
powego, to przenosi wirusy 
na te powierzchnie. Kolej-
ne osoby, które będą w kon-
takcie z tymi przedmiotami, 
przejmą wirusy na swoje 
dłonie. Co więcej: przezię-
biony wcale nie musiał na-

wet dotykać tych rzeczy, 
wystarczy, że kichnął albo 
kaszlał w  ich pobliżu. Roz-
siane przez chorego kropel-
ki z  drobnoustrojami wylą-
dowały tu i ówdzie, zdrowa 
osoba dotknie tego miejsca 
i wiele zależy od tego, co się 
wydarzy po tym fakcie. Je-
śli pełną wirusów dłonią bę-
dzie dotykała ust albo nosa, 
to prawdopodobnie się za-
kazi. Jeśli natomiast umy-
je ręce, to ma dużą szansę 
uchronić się od choroby. 

Pamiętajmy o  częstym 
myciu rąk ciepłą wodą i my-
dłem. Wymagajmy tego sa-
mego od pozostałych do-
mowników, zwłaszcza od 
dzieci. Wyrobienie tak war-
tościowego nawyku pomo-
że nam zaoszczędzić mnó-
stwo zdrowia i pieniędzy.

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

HOROSKOP DLA WYBRANYCH
BARAN 21 III - 20 IV

Warto wykazać maksymalną aktywność. 
Zainteresuj swoimi planami wszystkich, 
którzy mogą Ci pomóc. Zapisz sobie do-
kładnie ich nazwiska. Gdyby Ci się powio-

dło, będziesz wiedział kogo unikać.

BYK 21 IV - 20 V
Masz sporo energii, ale zwróć większą uwa-
gę na to, jak ją wykorzystujesz. Nie forsuj 
się i  nie myśl, że nie potrzebujesz odpo-
czynku. Niestety na podstawie tej progno-

zy, lekarz nie wystawi Ci zwolnienia.

BLIŹNIĘTA 21 V - 21 VI
Korzystaj z  wiedzy i  doświadczeń innych, 
nawet mało znanych Ci osób. Na przykład 
Pitagorasa, Kolumba, Edisona, Newtona, 
Einsteina, Kopernika, Nobla i wielu, wielu 

innych. Naprawdę warto!

RAK 22 VI - 22 VII
Pojawi się wiele zaskakujących sytuacji, 
które będą wymagać od Ciebie refleksu. 
Skup się i opanuj drżenie rąk. Jeśli tego nie 
zrobisz, musisz liczyć się z tym, że w kon-
sekwencji możesz wytłuc cały obiadowy 

serwis.

LEW 23 VII - 23 VIII
Musisz zdobyć się na szczerość, nawet jeśli 
przychodzi Ci to z trudem. Szkoda byłoby 
zniechęcić kogoś miłego, kto jest Tobą zain-
teresowany. Na początek wystarczy, że oka-
żesz mu sympatię i legitymację służbową.

PANNA 24 VIII - 23 IX
Masz dziurawe kieszenie, przez które noto-
rycznie uciekają pieniądze. Trwonisz je, ale 
przyjdzie taki czas, że zmienisz swoje nasta-
wienie i zacznie Ci się lepiej powodzić. Cze-

kaj więc cierpliwie.

WAGA 24 IX - 23 X
Skup się na sprawach domowych. Napraw 
krany, wymień spłuczki, klamki, uszczel-
ki i naoliw drzwi. Połataj wykładziny i ze-
skrob mech z balkonu. Powtarzaj te czyn-

ności co miesiąc, a nic Cię nie zaskoczy.

SKORPION 24 X - 22 XII
Pojawią się sytuacje, które będą wymagać 
od Ciebie przytomności umysłu i refleksu. 
Innym razem, przyda się takt i dyplomacja. 
Trochę to skomplikowane, ale na pewno 
sobie poradzisz. Przynajmniej się postaraj.

STRZELEC 23 XI - 21 XII
Możesz liczyć na dobrą passę w  sprawach 
zawodowych. Jednak lepiej nie rozpowia-
daj wszystkim o  swoich zamiarach. Jeśli 
myślisz o awansie, postaraj się o asa w ręka-

wie i zagraj w otwarte karty.

KOZIOROŻEC 22 XII - 20 I
Zacieśnisz więzy z  partnerami w  intere-
sach. Weźmiecie wspólnie nowy kredyt. 
Przecież tak naprawdę nie ma większego 
znaczenia, ile kredytów jest do spłacenia. 

Ważne, żeby było z czego spłacać.

WODNIK 21 I - 19 II
Zainwestuj w  akcje straży pożarnej al-
bo policji. Na tych pierwszych możesz się 
sparzyć, za to tych drugich jest najwięcej. 
W akcje militarne nie inwestuj. Ostatnio są 

na granicy. Nie tylko opłacalności.

RYBY 20 II - 20 III
Dobry okres, aby rozpocząć nową dzia-
łalność, naukę języków obcych, wyruszyć 
w  podróż. Poznasz swoje słabości i  kom-
pleksy. Krótko mówiąc, nic nie otwo-
rzysz, niczego się nie nauczysz i nigdzie nie 

pojedziesz.

Zdenerwowana żo-
na mówi do męża:

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

du ją podam!
– A co ona takie-

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

– Nie przejmuj się, 
wszystkie gęsi są głupie!

Dwaj faceci rozmawiają 
przy kieliszku. 

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

człowiek może marzyć: 
cichy dom, pieniądze, 

dziewczynę... 
– I co się stało?! 

– Żona wróciła z wcza-
sów tydzień wcześniej.

Rozmawia dwóch 
kolegów:  

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

strofę kolejową.  
– A co się stało?  

– Teściowa do nas po-
ciągiem przyjechała.

Syn kończy osiemna-
ście lat. Ojciec daje mu 

w prezencie cygarniczkę, 
stwierdzając, że od  

tego momentu pozwala 
mu palić.  

– Dziękuję, tato, ale 
ja rzuciłem pale-

nie dwa lata temu...

Znajdź swoją bibliotekę:
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A czy Ty chodzisz do biblioteki?
Miejska Biblioteka Pu-

bliczna w  Olsztynie to du-
żo więcej niż myślisz! Po-
siadamy imponujący zbiór 
książek, czasopism i multi-
mediów. U nas możesz sko-
rzystać z atrakcyjnej oferty 
zajęć edukacyjno-kultural-
nych dla dzieci, młodzieży 

i  dorosłych. Organizujemy 
spotkania autorskie, wysta-
wy oraz warsztaty.

Wypożyczanie książek 
kosztuje naprawdę niewie-
le – karta biblioteczna to je-
dyne 5 zł. Dzieci do ukoń-
czenia szkoły podstawowej 
oraz seniorzy powyżej 60. 

roku życia otrzymują kartę 
biblioteczną za darmo. 

Karta jest honorowa-
na we wszystkich placów-
kach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. 

Odwiedź nas: 
www.mbp.olsztyn.pl.
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Jak Pawełek historie 
Olsztyna poznaje
Boże Narodzenie wraz z całą moją rodziną spędziłem przy świątecznym stole u rodziców. Było tradycyjnie, nastrojowo i świątecznie. Po kolacji wigilijnej 
najmłodszy, to oczywiście ja, zaczął rozdawać prezenty, które leżały pod choinką. Każdy otrzymał swoja paczuszki. W naszej rodzinie panuje taki zwy-
czaj, że wszyscy, którzy siedzą przy świątecznym stole, przygotowują prezenty dla wszystkich. Oczywiście udajemy, że to robota św. Mikołaja. Taka tra-
dycja, bo przecież ten brodaty pan istnieje. 

Kiedy wszystkie upo-
minki trafiły do adresatów, 
okazało się, że jest jesz-
cze jeden zaadresowany do 
mnie. Była to mała przesył-
ka kurierska. Z wielkim za-
ciekawieniem ją rozpako-
wałem. Pod papierem był 
liścik a pod nim małe pude-
łeczko. Pawełku! – zaczą-
łem czytać. – Wiem, że by-
łeś grzecznym chłopcem, 
wspaniałym ojcem rodzi-
ny, doskonałym kumplem 
i  szefem, więc spełniam 
prośbę Jacka Panasa, któ-
ry w  liście do mnie prosił, 
abym przygotował dla cie-
bie coś, co da ci dużo ra-
dości. Podpis św Mikołaj. 
Wszyscy przy stole ryknęli 
śmiechem. 

Otworzyłem pudełecz-
ko, a w nim leżała płyta CD. 
Już wiedziałem, co na niej 
będzie. I nie pomyliłem się. 
Mikołaj, czyli Jacek Panas, 
nie czekając na moją proś-
bę przysłał mi gotowy tekst 
do pierwszego noworocz-
nego numeru naszej gaze-
ty. Zastanawiałem się, czy 
trafił. Moim skrytym ma-
rzeniem było, żeby Jacek 
napisał coś o  starym zdję-
ciu z  rosyjskiej kroniki, na 
którym pokazany jest frag-
ment Olsztyna zaraz po to-
czących się tam walkach 
pomiędzy bohaterską Ar-
mią Czerwoną a  nieliczny-
mi niemieckimi wojskami, 
których, jak niektóre źró-
dła mówią, nie było w tam-
tym okresie, czyli w  stycz-
niu 1945 roku w Olsztynie 

Szybko włożyłem pły-
tę do komputera i zaniemó-
wiłem. Skąd Jacek i Mikołaj 
wiedzieli, że właśnie o  taki 
wycinek historii mi chodzi 
i do tego o to samo zdjęcie? 
Oto co napisał Jacek Panas.

– Nie gniewaj się, Pa-
wełku, że posłużyłem się 
Mikołajem, ale chciałem ci 
dać jakiś mały prezencik.

Zawsze interesowało 
mnie zajęcie Olsztyna przez 
Rosjan. Czytałem różne pu-
blikacje, rozmawiałem 
z  autochtonami i  w  końcu 
powstał mój obraz ostat-
nich dni wojny w Olsztynie.

Wielka zimowa opera-
cja wojskowa Armii Czer-
wonej, a  z  nią Ludowego 
Wojska Polskiego, rozpo-
częła się 1 stycznia 1945 
roku. Wytyczono w  ogól-
nym zarysie dwa kierun-
ki natarcia. Przekrocze-
nie Wisły i  opanowanie 
Prus Wschodnich. Jakiegoś 
głównego ataku na Olsz-
tyn nie było w  rosyjskich 
planach, bo to miejsce nie 
miało większego znaczenia 
militarnego. To był tylko 
węzeł kolejowy.

W  Olsztynie normalne 
życie toczyło się praktycz-
nie do soboty 20 stycznia. 
Otwarte były sklepy, jeź-
dziły tramwaje, funkcjo-
nowały zakłady produk-
cyjne. Ze względu na duże 
mrozy w nocy (temperatu-
ra spadała do -30 stopni), 
młodzież naukę skończyła 
w piątek. Już wcześniej nie-
które budynki szkół stopnia 
podstawowego zamienio-
ne zostały na lazarety woj-

skowe. Między innymi by-
ły one w obecnych szkołach 
przy ulicy Jagiellońskiej, 
Moniuszki i Kościuszki. Po 
mieście kursował trolejbus 
przystosowany do przewo-
żenia rannych żołnierzy do 
lazaretu w Kortowie i szpi-
tala garnizonowego przy 
obecnej ulicy Warszaw-
skiej. Władze Olsztyna 
uspakajały przez megafo-
ny mieszkańców, że im nic 
nie grozi, że wróg do mia-
sta nie dotrze. Mimo zaka-
zu ewakuacji, z 30-40 tysię-
cy mieszkańców w styczniu 
1945 roku, w Olsztynie zo-
stało tylko około 8-13 tysię-
cy, może troszeczkę więcej. 

Olsztynianie nagminnie 
opuszczali miasto. Kursu-
jące pociągi były zapełnio-
ne, a na drogach w kierun-
ku Ornety wędrowało wielu 
uchodźców. Sporo ludzi, 

czekając na transport, sie-
działo w  schronach prze-
ciwlotniczych przy dworcu 
głównym.

Rosjanie pod Olsztyn 
podeszli od strony Jedwab-
na i  przyczaili się w  lesie 
w  okolicach Jarot, Posort 
i  Bartążka. Kilka godzin 
wcześniej byli w  Tylkowie 
koło Pasymia, ale tam chwi-
lowo walk nie prowadzili, 
tylko miejscowość ominęli 
łukiem. Atak na miasto roz-
począł się w nocy z 21 na 22 
stycznia. Niektórzy histo-
rycy mówią, że z 22 na 23. 
Dawni mieszkańcy mówią, 
że na pewno to było z nie-
dzieli na poniedziałek. Po-
dobno zwiad 3. Korpusu 
Kawalerii dotarł do Olsz-
tyna już w  sobotę w  nocy. 
Zwiadowcy ukrywali się na 
plebani kościoła św. Jakuba, 
czyli katedry.

Prawdopodobnie wte-
dy proboszcz Jan Hanowski 
uzyskał glejt, na mocy któ-
rego czerwonoarmiści, pod 
karą śmierci, nie mogli nisz-
czyć budynków sakralnych. 
Czy to prawda? Nie wiado-
mo, ale na pewno taki roz-
kaz napisany na świstku pa-
pieru był i  podobno jest 
gdzieś w  archiwum. Jeżeli 
chodzi o zdobycie Olsztyna 
bez jednego strzału, to jest 
bardzo ciekawe. Nawet sam 
generał Nikołaj Oślikowski, 
jak był w Olsztynie w latach 
60., mówił, że jego bajcy na 
koniach objechali Olsztyn, 
jadąc lasami za Kortowem, 
potem przez Las Miejski, 
i  w  końcu zajęli dworzec 
bez jednego strzału. Czy to 
mogła być prawda? 

Z  rosyjskich wojen-
nych meldunków wynika, 
że walki o miasto rozpoczę-
ły się kilka godzin później. 
Między innymi toczyły się 
one pod Kortowem, w oko-
licach Kolonii Mazurskiej 
i  koło dworca. Olsztyna ze 
strony niemieckiej broni-
ły niedobitki 299. Dywizji 
Piechoty, 32. rezerwowe-
go dywizjonu przeciwpan-
cernego oraz zbieranina 

oddziałów policji i  volks-
sturmu. Podobno nawet 
Niemców wspierały czoł-
gi. Po stronie rosyjskiej 
w  walkach o  Olsztyn brały 
udział: 6. dywizja kawalerii 
gwardii i  198 pół-czołgów, 
a  w  nocy dotarła jeszcze 
29. brygada czołgów cięż-
kich. O tym, że tyle wojska 
było w Olsztynie, świadczą 
zdjęcia, na których cięż-
ki sprzęt jest uwidocznio-
ny. W sumie najcięższe boje 
toczone były wokół Olszty-
na: nad rzeką Wadąg, ko-
ło Gutkowa i  Jarot. Walki 
ucichły 23 stycznia. Zginę-
ło około 2 tysięcy żołnierzy 
niemieckich i prawie tysiąc 
rosyjskich. Jaka ta historia 
jest ciekawa. Jedni mówią, 
że Olsztyn był niebroniony, 
inni wskazują, że toczyły się 
zacięte boje. Pewne jest, że 
miasto zostało zajęte przez 
Rosjan i po walkach nie by-
ło za bardzo zniszczone, 
a  zaczęło się palić dopiero 
kilka dni po zdobyciu. Spa-
lono ponad 1000 budyn-
ków, głównie na Starym 
Mieście, Górnym Przed-
mieściu i Zatorzu. 

Pozdrawiam 
Jacek Panas
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Kolizja albo 
wypadek

Warunki panujące zimą 
na ulicach i drogach sprzy-
jają stłuczkom lub kolizjom. 
Panuje opinia, że do takich 
zdarzeń, by nie mieć pro-
blemów z  odszkodowa-
niem, zawsze trzeba we-
zwać policję. Otóż zgodnie 
z przepisami obowiązek ta-
ki istnieje, jeśli ucierpieli 
ludzie albo zostały wyrzą-
dzone znaczne szkody. Po-
licja jest wzywana też, je-
śli istnieje podejrzenie, że 
jeden z  uczestników jest 
pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków.

Gdy doszło tylko do 
uszkodzenia aut, a sprawca 
przyznaje się do winy, kie-
rowcy spisują oświadcze-
nie o zdarzeniu. W nim za-
mieszczają dokładny opis 
miejsca zdarzenia, auta 
i  ich numery rejestracyjne, 
dokładne dane kierowcy 
(imię, nazwisko, adres, PE-
SEL), dane z  prawa jazdy, 

nr polisy oraz nazwę i  ad-
res ubezpieczyciela. Po opi-
saniu uszkodzeń auta warto 
narysować szkic sytuacyj-
ny, ustawienie aut przed 
i  po kolizji. Można także 
wykonać zdjęcia oraz spisać 
dane świadków. To wszyst-
ko, by ubezpieczyciel po-
znał przebieg zdarzenia.

Jeśli sprawca nie przy-
znaje się do winy, jeśli nie 
ma polisy OC, prawa jaz-
dy lub dowodu rejestracyj-
nego trzeba obowiązkowo 
wezwać policję. Tak postę-
puje się też, gdy sprawca 
uciekł z miejsca zdarzenia. 

Brak policji nie jest prze-
szkodą, by sprawca stłuczki 
otrzymał dla siebie odszko-
dowanie z posiadanej polisy 
AC. Dlatego w  jego intere-
sie jest przekonać poszko-
dowanego kierowcę, aby 
korzystając z  posiadanego 
ubezpieczenia OC załatwić 
sprawę bez udziału funkcjo-

nariuszy. W ten sposób uni-
ka on mandatu i  punktów 
karnych.

Bywa, że przy błahych 
sprawach sprawca woli nie 
tracić posiadanych ubezpie-
czeniowych ulg, nie chce 
więc korzystać ze swego 
ubezpieczenia OC i postawia 
sam zapłacić za spowodowa-
ne szkody. Jeśli proponuje 
rozsądną kwotę, poszkodo-
wany może uznać, że takie 
rozwiązanie jest do przyjęcia 
i nie wzywać policji. Sprawa 
zostaje załatwiona na miej-
scu, a  właściciel auta z  go-

tówką w  kieszeni będzie 
mógł naprawić pojazd bez 
czekania na wycenę szkody.

Inaczej postępuje się 
przy wypadkach, w  któ-
rych są poszkodowani. Na-
leży udzielić im pierw-
szej pomocy, zabezpieczyć 
miejsce wypadku, nie prze-
stawiać pojazdów oraz za-
dbać o  niezatarcie śladów. 
W  takim przypadku istnie-
je obowiązek wezwania po-
gotowia ratunkowego oraz 
policji. Oby takich sytuacji 
było jak najmniej. 

Podatki od 
prezentów

Były święta, była choin-
ka, a pod nią prezenty. Nie 
wszyscy pamiętają, że dla 
urzędu skarbowego nie-
mal każdy prezent jest da-
rowizną wymagającą opo-
datkowania. Dużo zależy 
od wartości niespodzianek 
przyniesionych przez Mi-
kołaja oraz w czyim imieniu 
ów Święty działał. Inaczej 
sytuacja wygląda w  rodzi-
nie, inaczej w  gronie zna-
jomych i przyjaciół. Wiado-
mo bowiem, że z podatków 
od darowizn członkowie 
najbliższej rodziny są zwol-
nieni. Wystarczy, że pre-
zenty o  bardzo wysokiej 

wartości zgłoszą fiskuso-
wi. W  odmiennej sytuacji 
są osoby dalej spokrewnio-
ne, a  także narzeczeni lub 
osoby pozostające w  nie-
formalnych związkach. Je-
śli pokrewieństwo jest dale-
kie a  prezent wartościowy, 
urząd skarbowy chętnie to 
zarejestruje i  podliczy, by 
świąteczny podarunek był 
też prezentem dla fiskusa.

W  okresie przedświą-
tecznym właściciele firm 
swym stałym klientom też 
rozdają prezenty. W  pacz-
kach są wyroby firmy, a ich 
wartość nie jest porażająca. 
Jednak może się zdarzyć, 

że otrzymane gadżety wy-
pada uznać za nieodpłatne 
świadczenie, od którego ob-
darowany winien zapłacić 
podatek. By uniknąć pro-
blemów w  związku z  nie-
wykazaniem owych przy-
chodów, kosze świąteczne 
powinny być (co do zasady) 
rozliczone, jako przychód 
podlegający opodatkowa-
niu. Jednak z drugiej strony 
ustawa o podatku dochodo-

wym przewiduje spory ka-
talog dochodów wolnych 
od opodatkowania. Do nich 
należą przedmioty lub usłu-
gi otrzymane w  związku 
z  promocją i  reklamą. To 
jest wyjście z  sytuacji. Ale 
jest haczyk! Zwolnienia nie 
stosuje się, jeżeli taki pre-
zent trafia w  ręce pracow-
nika lub osoby pozostającej 
z dawcą prezentu w stosun-
ku cywilnoprawnym.

Umowy zakupu 
mieszkania

Ceny mieszkań z rynku 
wtórnego często są wyż-
sze od nowych, kupowa-
nych od dewelopera. To 
nie zawsze jest stwierdze-
nie prawdziwe. W ogłosze-
niach o  sprzedaży starych 
mieszkań pojawiają się bo-
wiem ceny ofertowe „do 
zbicia”, zawyżone o  kilka 
lub kilkanaście procent. 
Natomiast na rynku pier-
wotnym obowiązują ce-
ny „sztywne”, takie, które 
trzeba bez targowania za-
płacić. Stąd różne sugestie 
dotyczące zakupu miesz-
kań. Jedni podpowiada-
ją zakup nowego lokum od 
dewelopera, inni sugeru-
ją szukanie okazji „z odzy-
sku”. Obie formy mają swe 
dobre i  złe strony. Jedno 
jest pewne, że obie decy-
zje są poważne i  wymaga-
ją starannego przemyśle-

nia już na etapie umowy 
przedwstępnej.

Jedno z  pytań nie daje 
spokoju. Czy przedwstępną 
umowę kupna-sprzedaży 
zawrzeć w  zwykłej formie 
pisemnej, czy już na tym 
etapie pójść do notariusza? 
Otóż w  przypadku zwykłej 
umowy pisemnej, gdy nie 
dojdzie do sfinalizowania 
obiecanej sprzedaży, można 
się domagać jedynie pokry-
cia poniesionych w związku 
z  tym opłat lub nakładów. 
W  przedwstępnej umowie 
notarialnej sprzedaż nieru-
chomości obwarowana zo-
staje wszystkimi warunka-
mi, które później znajdą się 
we właściwej umowie kup-
na-sprzedaży. Zatem decy-
zja znów należy do kupu-
jącego. Wypada rozważyć 
wszystkie „za” i „przeciw”.
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Piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna 

Tak było jesienią
Gry zespołowe cieszą się dużym zainteresowaniem. W grach w wydaniu męskim największą uwagę olsztyńskich kibiców przykuwały występy Stomilu, 
Indykpolu AZS i Warmii Energii. Oto skrót ich jesiennych dokonań.

Piłka nożna
To najpopularniejsza 

gra na świecie. Nic więc 
dziwnego, że ma swoich 
sympatyków w  Olsztynie. 
Mimo że od lat miejsco-
wa drużyna nie występuje 
w  piłkarskiej Ekstraklasie, 
to ma wielu sympatyków. 
Obecnie Stomil gra na jej 
zapleczu, czyli w  I  lidze. 
W  ubiegłym sezonie olsz-
tynianie długo walczy-
li o  utrzymanie się na tym 
szczeblu. Udało się! Po pe-
rypetiach finansowych i or-
ganizacyjnych wreszcie 
udało się klub ustabilizo-
wać. Jednak jesienna runda 
spotkań nie była taka jakiej 
oczekiwano. 

Początkowo podopiecz-
ni trenera Piotra Zającz-
kowskiego uplasowali się 
w górnej części tabeli. Póź-
niej przyszedł kryzys. Po 
ośmiu meczach bez zwycię-
stwa olsztynianie znaleźli 
się blisko strefy spadkowej. 
Wygrana w  dwudziestej 
kolejce spotkań z  GKS Ja-
strzębie pozwoliła im od-
dalić się od tych drużyn na 
sześć punktów. Co dalej? 

Obecnie piłkarze wzno-
wili treningi. Zajęcia odby-
wają się na własnym obiek-
cie przy al. Piłsudskiego. 
W  sobotę „Duma Warmii” 
rozegra pierwsze dwa spa-
ringi z  Kaczkanem Hura-
gan Morąg i Zniczem Biała 
Piska. W  poniedziałek uda 
się na kilkudniowe zgru-
powanie do Cetniewa. Ko-
lejne odbędzie się w lutym 
w Nieborowie. Podczas ko-
lejnego etapu przygoto-
wań do wiosennych spo-
tkań olsztynianie rozegrają 
sparingi z  Sokołem Ostró-

da, Olimpią Elbląg, Sande-
cją Nowy Sącz i Żalgirisem 
Wilno. 

Pierwszy wiosenny 
mecz z  Odrą Opole sto-
milowcy rozegrają na wła-
snym stadionie. War-
to dodać, że w  zimowej 
przerwie doszło w  klu-
bie do kilku zmian perso-
nalnych. Nowym preze-
sem klubu jest Wojciech 
Kowalewski, były bram-
karz reprezentacji Polski. 
Z  kolei Sylwester Czere-
szewski (dotychczasowy 
asystent Piotra Zajączkow-
skiego) został dyrektorem 
do spraw sportowych. Asy-
stentami pierwszego tre-
nera są Adam Zejer, Syl-
wester Wyłupski oraz Piotr 
Klepczarek. Jeśli chodzi 
o  zmiany kadrowe w  skła-
dzie zespołu to na razie 
wiemy niewiele. Na pewno 
sztab szkoleniowi przyglą-
da się Jonatanowi Strauso-
wi (wychowanek Drwęcy 
Nowe Miasto Lubawskie, 
poprzednio grający m.in. 
W  Jagiellonii Białystok 

i  Legionovii Legionowo) 
oraz Krzysztofowi Rop-
skiemu (Siarka Tarno-
brzeg, w jesiennej rundzie 
zdobył 16 bramek).

Siatkówka
Indykpol AZS Olsztyn 

na razie gra ze zmiennym 
szczęściem. W  połowie 
zasadniczej rundy akade-
micy zajmują szóste miej-
sce w  tabeli. Teoretycz-
nie nie wygląda to źle, lecz 
w praktyce pozostawia pe-
wien niedosyt. Biało-zielo-
nym przytrafiały się dziw-
ne straty punktów z  niżej 
notowanymi rywalami, 
a  także znakomite mecze 
przeciwko „możnym” tych 
rozgrywek. A  jak wyglą-
dają statystyki olsztynian 
na półmetku rozgrywek? 
W  rankingu najczęściej 
punktujących prowadzi 
Toncek Stern (Visła Byd-
goszcz – 260 pkt.). Olsz-
tyński zawodnik Jan Ha-
drava jest trzeci – 222 pkt. 
Z kolei w klasyfikacji punk-
tujących czeski zawodnik 

Indykpolu jest piąty – 183 
pkt. Wśród zawodników 
najczęściej punktujących 
blokiem najwyżej sklasy-
fikowanym akademikiem 
jest Seyed Mohammad 
Mousavi (drugie miejsce – 
34 pkt.). Wśród przyjmu-
jących dziewiąte miejsce 
zajmuje Robbert Andriga 
(57,31 proc.). Kolejny ligo-
wy mecz siatkarze Indyk-
polu AZS Olsztyn roze-
grają w sobotę 18 stycznia. 
Podejmą w  hali Urania 
Aluron Virtu Zawiercie.

Piłka ręczna
Szczypiorniści War-

mii Energii Olsztyn grają 
na zapleczu Superligi. Po 
pierwszej części sezonu 
2019/2020 zajmują trze-
cie miejsce ze stratą jedne-
go punktu do lidera Nielby 
Wągrowiec. Podopieczni 
trenera Jarosława Knopika 
wznowili treningi. Obecnie 
przebywają na zgrupowa-
niu w  Rynie. Po powrocie 
dalsze przygotowania bę-
dą prowadzili na własnym 

obiekcie. W połowie stycz-
nia wezmą udział w turnie-

ju w Korszach, lecz jeszcze 
nie wiadomo z  kim będą 
grali. Tuż przed wznowie-
niem rozgrywek olsztynian 
czekają jeszcze dwa sparin-
gi. Pierwszy mecz odbę-
dzie się 2 lutego, a  rywa-
lem Warmii będzie Mazur 
Sierpc. W olsztyńskiej dru-
żynie nie nastąpiły większe 
zmiany. Kontrakt z klubem 
rozwiązał jedynie Seba-
stian Koledziński. Z  kolei 
Szymon Hegier leczy kon-
tuzję. Marzeniem olszty-
nian jest miejsce w  czu-
bie tabeli na zakończenie 
sezonu.

IRON
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CUD UZDRAWIANIA
Od ponad trzydziestu pięciu lat jest człowiekiem ostatniej nadziei 
dla ludzi chorych i  cierpiących, którym medycyna konwencjonalna 
nie była w stanie pomóc.

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

Oto niektóre 
z uzdrowień
• Hashimoto, guzki

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

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

bezsenność ustąpiły po 2 
zabiegach.

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

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

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

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

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

z Gdyni, ustąpiły po dwóch 
tygodniach. 

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

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

Cena wizyty
100 zł

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

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

Hydrocolon – Zdrowie zaczyna się w jelicie 
Rewelacyjna i  najsku-

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

Przykład
Mówi Anna S. — Podda-

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

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

Zmiany łuszczycowe na 
ciele są wyraźnie mniejsze.

Promocja:
250 zł 200 zł

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

Kontakt: mgr Elżbieta Tomczyńska

509-757-471

- 47 kg


