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Obchody 610. rocznicy 
Bitwy pod Grunwaldem

Mimo, że uczestnicy i widzowie inscenizacji w  tym roku nie spotkają się 
pod Grunwaldem, to 610. rocznica zwycięstwa Polaków i  Litwinów nad 
Krzyżakami jednak była hucznie obchodzona. 

Grunwald przez wieki 
był symbolem nie tylko pol-
skim, ale i europejskim. Po-
mijając samą inscenizację, 
która jest sztandarowym 
i markowym produktem tu-
rystycznym Warmii i Mazur 
i największą imprezą poświę-
coną średniowieczu w Euro-
pie, na sukces składa się rów-
nież wiele innych działań.

Tegoroczna edycja mia-
ła mieć charakter wyjątko-
wy, ze względu na okrągłą, 
610. rocznicę pamiętnej bi-
twy. Jednak zagrożenie spo-
wodowane sytuację epide-
miologiczną sprawiło, że 
organizatorzy podjęli decy-
zję o odwołaniu Dni Grun-
waldu oraz inscenizacji 
walk.

Mimo to uroczystości się 
odbyły. Z zachowaniem zasad 
reżimu sanitarnego. Na Polach 
Grunwaldzkich na zaprosze-
nie marszałka Gustawa Mar-
ka Brzezina spotkali się prezy-
dent Litwy Gitanas Nausėda 
i premier Litwy Saulius Skver-
nelis z  prezydentem RP An-
drzejem Dudą i  premierem 
Mateuszem Morawieckim. 

Rozpoczęła się budowa 
nowej ciepłowni dla Olsztyna
Łączny koszt całej inwestycji to około 2,8 mld zł. To największe przedsię-
wzięcie w historii Olsztyna.

Inwestycja jest koniecz-
na, bo od 2021 roku ciepła 
dla miasta nie będzie już 
dostarczała kotłownia w fa-
bryce Michelin, która obec-
nie ma około 50 proc. udzia-
łu w  olsztyńskim rynku. 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej znala-
zło chętnego, który w  for-
mule partnerstwa publicz-
no-prywatnego, a  więc 
współpracy między mia-
stem a firmą prywatną, zbu-
duje nową elektrociepłow-
nię. Następnie będzie ją 
przez 25 lat eksploatować.

Nowa ciepłownia jest 
kluczowa dla potrzeb mia-
sta. Pozwoli zapewnić nie 
tylko ciepło dla mieszkań 
w  połowie miasta, ale tak-
że rozwiąże problem śmie-
ciowy, bo energia cieplna 
w  nowym zakładzie będzie 
bowiem pochodziła z  pa-

liwa, które już w  Olsztynie 
powstaje z  odpowiednio 
przygotowanych odpadów 
komunalnych.

Wybrany partner w cią-
gu 36 miesięcy musi zbu-
dować ciepłownię, w  któ-
rej energia cieplna oraz 
elektryczna będzie powsta-
wała z  tzw. paliwa alterna-
tywnego, produkowane-
go ze śmieci w  istniejącym 
już zakładzie unieszkodli-
wiania odpadów przy ul. 
Lubelskiej. 

– Uruchomiona zosta-
nie tam instalacja do ter-
micznego przetwarzania 
opadów, całkowicie bez-
pieczna dla środowiska – 
podkreśla prezydent mia-
sta. – Prace ruszyły. Przy 
ulicy Lubelskiej rozpoczę-
ła się budowa nowej, długo 
oczekiwanej ekociepłow-
ni miejskiej, zasilanej pali-
wem alternatywnym.

Prace budowlane wy-
konuje znana w  Olsztynie 
spółka Strabag a  za część 
technologiczną odpowia-
da firma Doosan. W pierw-
szym etapie powstanie ko-
tłownia szczytowa na gaz, 
która powinna zostać zbu-
dowana w ciągu 18 miesię-
cy od rozpoczęcia prac. 

– Zakończenie całej in-
westycji planowane jest na 
rok 2023 – informuje prezy-
dent Piotr Grzymowicz.

Drogowcy odkrywają bruk 
w Śródmieściu

Korzystając z  wakacyjnej pory i  mniejszego ruchu Zarząd Dróg, Zieleni 
i Transportu w Olsztynie zdecydował się na odsłonięcie bruku na ul. Mickiewicza. 
W ten sposób ulica ma szansę odzyskać swój pierwotny charakter.

To czy bruk zostanie od-
słonięty na stałe będzie uza-
leżnione m.in. od tego, co 
drogowcy zastaną pod war-
stwą bitumiczną. Prace są 
teraz realizowane na prób-
nym, 150-metrowym od-
cinku od skrzyżowania z ul. 
Dąbrowszczaków do skrzy-
żowania z ul. Kopernika.

– Zadanie jest realizowa-
ne etapami z częściowym za-
jęciem jednego pasa ruchu 
na długości około 20 m – in-

formuje Michał Koronow-
ski z  Zarządu Dróg, Zieleni 
i Transportu. – Po zakończe-
niu pierwszego etapu, prace 
będą przenoszone na kolejny 
fragment jezdni, tak by ogra-
niczyć utrudnienia w ruchu.

Zgodnie z harmonogra-
mem roboty na wysokości 
I  Liceum Ogólnokształcą-
cego mają potrwać do koń-
ca lipca.

Dyskusja o  przywróceniu 
bruku w zabudowie śródmiej-

skiej trwa od kilku lat. Takie 
działania zapowiadały władze 
Olsztyna. – Taką rewitalizację 
będziemy prowadzić etapami. 
Chodzi o przywracanie etapa-
mi dawnego wyglądu ulic w tej 
części miasta – zapowiadał 
prezydent Piotr Grzymowicz. 
– Te zamierzenia będziemy 
realizować z własnego budże-
tu. Wpisują się one w politykę 
miasta dotyczącą odnawiania 
poszczególnych kwartałów 
Olsztyna.
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Jak oszukać urząd skarbowy?
Bohaterowie nowego spektaklu z Jaracza mają na to pomysł
Pierwsza wakacyjna premiera w Teatrze Jaracza odbędzie się już 18 lipca. Będzie to spektakl „Seks, miłość i podatki” w reżyserii Tomasza Dutkiewicza. 
W tej komedii nic nie jest takie, na jakie wygląda.

„Seks, miłość i  podat-
ki” w  reżyserii Tomasza 
Dutkiewicza zagości na 
Scenie Dużej teatru już od 
16   lipca. Tego dnia i 17.07 
zaprezentowane zosta-
ną dwa przedpremiero-
we pokazy. Na scenie wy-
stąpią: Alicja Kochańska, 
Marta Markowicz, Bar-
bara Prokopowicz, Da-
wid Dziarkowski, Marian 
Czarkowski, Marcin Tyr-
lik i  nowi aktorzy w  ze-
spole – Agata Zielińska 
i Kamil Rodek.

– Mamy nadzieję, że ze 
względu na atrakcyjną formę 
i komediową fabułę, spektakl 
sprowadzi do nas zgłodniałą 
teatru publiczność – przy-
znał Zbigniew Brzoza.

Benjamin Franklin po-
wiedział, ponad dwieście 
lat temu, że na świecie pew-

ne są tylko dwie rzeczy – 
śmierć i podatki.

Bohaterowie spektaklu 
„Seks, miłość i  podatki” 

próbują zadać kłam teorii 
słynnego polityka i  uczo-
nego. Uważają, że mo-
gą wystrychnąć fiskus na 

dudka. Jednakże popadają 
w coraz większe tarapaty.

W  tej zwariowanej ko-
medii żaden z  bohaterów 

nie jest naprawdę tym, kim 
wydaje się być.

Narzeczona, która 
jest kochanką najlepsze-
go przyjaciela swojego 
narzeczonego, najlepszy 
przyjaciel, który zdradza 
swoją dziewczynę z narze-
czoną swojego najlepsze-
go przyjaciela i który mu-
si nagle na chwilę stać się 
żoną swojego najlepszego 
przyjaciela, jego zdradza-
na dziewczyna niemająca 
pojęcia, że jej chłopak jest 
chwilowo żoną swego naj-
lepszego przyjaciela oraz 
matka narzeczonego, któ-
ra chce poznać narzeczoną 
syna, a poznaje wścibskie-
go sąsiada i  pijanego in-
spektora skarbowego, któ-
ry zamiast liczyć podatki, 
podrywa mamusię narze-
czonego i jego przyjaciela, 

który chwilowo musi grać 
rolę jego uroczej żony… 

A  to tylko przedsmak 
przygody, której autora-
mi są Billy Van Zandt i Jane 
Milmore. Zbigniew Brzoza 
przekonuje, że zabawa bę-
dzie przednia.

W  lipcu teatr zapra-
sza widzów w  dniach od 
czwartku do niedzieli. Dy-
rektor Brzoza zaznaczył, 
że wprowadzone zostaną 
obostrzenia sanitarne, a  na 
widowniach będzie mogło 
zasiąść mniej osób, bo je-
dynie połowa standardowej 
liczby widzów. Dodatkowo 
obowiązywał nakaz nosze-
nia osłon nosa i ust podczas 
trwania spektakli, spraw-
dzania temperatury i  de-
zynfekcji rąk przy wejściu 
do budynku.
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Rusza budowa „wielkiej pętli”, która połączy DK51 w Spręcowie z DK16 w Barczewie 

To inwestycja, która da 
rozwój gminie Dywity!

Ważny i długo oczekiwany moment! W poniedziałek 13 lipca w siedzibie powiatu olsztyńskiego podpisana została umowa z wykonawcą budowy tzw. 
„wielkiej pętli” łączącej DK51 w Spręcowie przez Sętal, Nowe Włóki, Tuławki, Gady, krzyżówki barczewskie i Barczewko z drogą krajową nr 16 w Barczewie.

To największa inwesty-
cja drogowa (o  długości 27 
km!) w historii powiatu, ale 
i  gminy Dywity. Przetarg 
na wykonanie przebudo-
wy dróg powiatowych w ra-
mach „wielkiej pętli” wy-
grała doświadczona firma 
Colas Polska. Dodatkowo 
wójt Daniel Zadworny pod-
pisał również w  poniedzia-
łek ze starostą Andrzejem 
Abako i  wicestarostą Joan-
ną Michalską porozumienie 
intencyjne, w którym zade-
klarował udział gminy Dy-
wity do wkładu własnego 
do tej dużej i  ważnej inwe-
stycji. Gmina Dywity w  la-
tach 2020-2022 przekaże 
około 6 mln zł na realizację 
„wielkiej pętli”, której koszt 
całkowity to ponad 47 milio-
nów złotych (16 milionów 

to środki europejskie, kolej-
ne 10 milionów to wkład bu-
dżetu państwa, a  pozostałe 
środki to będzie wkład wła-
śnie gminy Dywity, powiatu 
i gminy Barczewo, którą do-
datkowo kwotą w  wysoko-
ści 1 mln zł wesprze prywat-
ny inwestor).

– Budowa „wielkiej 
pętli” rozwinie północną 
część gminy Dywity, za-
równo inwestycyjnie, jak 
i  komunikacyjnie – uwa-
ża wójt Daniel Zadwor-
ny. – Warto dodać, że jako 
projekty komplementarne 
do tej inwestycji pozyska-

liśmy też środki unijne na 
budowę drogi asfaltowej 
w  Nowych Włókach (300 
metrów) i  budowę ciągu 
pieszo-rowerowego z  Ga-
dów do kolonii Gady o dłu-
gości 1,2 km. To kolejne 2 
mln zł, które zostaną zain-
westowane przy „wielkiej 
pętli”.

Zakres inwestycji prze-
widuje, że nowa droga 
pójdzie starym śladem, 
w  niektórych miejscach 
droga zostanie poszerzo-
na, a  w  miejscowościach, 
przez które będzie prze-
chodzić zbudowane zo-
staną chodniki i  oświetle-
nie. Rozpoczęcie budowy 
„wielkiej pętli” planowa-
ne jest na sierpień tego 
roku, a  zakończenie całej 
inwestycji zostało zapla-

nowane na sierpień 2022 
roku. Jak podkreśla sta-
rosta Andrzej Abako, że-
by doprowadzić do reali-
zacji inwestycji potrzebne 
było porozumienie i kom-
promis między kilkoma 
samorządami i  duże za-
biegi o  znalezienie jej 
finansowania. 

– Koszty tego przedsię-
wzięcia są spore, więc do je-
go sfinansowania potrzeb-
ny był „montaż finansowy” 
– mówi Andrzej Abako, sta-
rosta olsztyński. – Wiąże się 
to ze sporym wysiłkiem fi-
nansowym ze strony samo-
rządów, ale z pewnością jest 
to inwestycja potrzebna na-
szym mieszkańcom i  ko-
nieczna z  punktu widzenia 
dalszego rozwoju gospo-
darczego powiatu.

Z budowy już cieszą się 
mieszkańcy i  sołtysi wsi, 
które zyskają nową drogę, 
chodniki i oświetlenie. 

– Bardzo się cieszę, że ta 
inwestycja doczeka się re-
alizacji – mówi pan Kamil. 
– To poprawi infrastruktu-
rę drogową w gminie Dywi-
ty i gminie Barczewo. 

W podobnym tonie wy-
powiada się Agnieszka Sa-
kowska-Hrywniak, sołtys 
Tuławek i  przewodnicząca 
Rady Gminy Dywity.

– Długo czekaliśmy na 
realizację, ale w  końcu się 
udało – mówi Agnieszka 
Sakowska-Hrywniak. – To 
będzie duży impuls roz-
wojowy dla takich miej-
scowości, jak Tuławki, No-
we Włóki, Sętal czy Gady 
i Barczewko.  

Gmina Dywity wygrała nowy wóz strażacki za frekwencję w II turze wyborów prezydenckich

Bitwa o wozy dla gminy Dywity!
Znakomita informacja z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji, które zorganizowało drugą edycję konkursu profrekwecyjnego „Bitwa 
o wozy”! Po podliczeniu wyników okazało się, że najwyższą frekwencję w II turze wyborów prezydenckich, na terenie dawnego województwa olsztyńskie-
go, z wyłączeniem laureatów z I tury, uzyskała gmina Dywity!
 

Wygrana w  konkursie, 
skierowanym w II turze wy-
borów prezydenckich do 49 
gmin do 20 tys. mieszkań-
ców według podziału admi-
nistracyjnego z  1998 roku, 
oznacza dla gminy Dywity 
otrzymanie promesy o war-
tości 800 tys. zł, która zosta-
nie przeznaczona na zakup 
nowego, średniego samo-
chodu strażackiego. 

– W  pierwszej kolej-
ności chciałbym podzię-
kować naszym mieszkań-
com, którzy po raz kolejny 
pokazali, że potrafią korzy-
stać z demokracji i przywi-
leju, jakim jest głosowanie 
w  wyborach –  cieszy się 
wójt Daniel Zadworny. – 
Świadczy o tym bardzo wy-
soka frekwencja wyborcza 
w  II turze wyborów pre-

zydenckich na poziomie 
69,63%, czyli o ponad 3,5% 
więcej niż w I turze wybo-
rów prezydenckich Bardzo 
dziękujemy za tak liczne 
głosowanie. Gratulujemy 
wszystkim obywatelskiej 
postawy!

Wójt ma odebrać prome-
sę na samochód z  MSWiA 
w  ciągu dwóch najbliższych 
tygodni, a  potem wspólnie 
z prezesami wszystkich czte-
rech jednostek OSP zdecy-
duje do kogo trafi nowy wóz. 
Wiele wskazuje na to, że sa-

mochód może otrzymać jed-
nostka OSP Kieźliny, bo to 
właśnie od niej 10 lat temu 
rozpoczął się proces wymia-
ny samochodów na nowe. 
W  ostatnich latach pozosta-
łe jednostki otrzymały nowe 
samochody i historia ponie-
kąd zatoczyła koło. 

Gmina po bardzo do-
brym wyniku frekwencji 

w  I  turze uruchomiła rów-
nież własną akcję profre-
kwencyjną „My decydu-
jemy! My wygrywamy”, 
w  której zaproponowano 
po 10 tys. zł dla sołectw, 
w  których obwodach gło-
sowania przekroczony zo-
stanie próg frekwencji wy-
noszący 75%. I  taki próg 
został przekroczony w  ob-

wodzie Głosowania w Róż-
nowie i  dlatego nagroda 
w wysokości 10 tys. zł trafi 
do sołectwa Różnowo. 

– Wysyłaliśmy też smsy 
do mieszkańców przez nasz 
system powiadomień ma-
sowych z zachęta do udzia-
łu w głosowaniu i te wszyst-
kie działania przyniosły 
wspaniały efekt w  postaci 
zwycięstwa i nowego wozu 
dla strażaków – cieszy się 
wójt Daniel Zadworny.  

Jak wynika z danych po-
danych przez Państwową 
Komisję Wyborczą II turę 
wyborów wygrał w  gminie 
Dywity Rafał Trzaskowski, 
który uzyskał 4248 głosów, 
czyli 63,81%. Na Andrze-
ja Dudę zagłosowało 2409 
wyborców, co dało wynik 
36,19%. 

Wójt Daniel Zadowrny z prezesem OSP Kieźliny Tadeuszem 
Bielickim i druhem Robertem Kołosowskim po otrzymaniu 
informacji o zwycięstwie w konkursie „Bitwa o wozy”!

Budowa „wielkiej pętli” to efekt wspólnych działań i porozumienia 
samorządów gminy Dywity, gminy Barczewo i powiatu 
olsztyńskiego
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Absolutorium i wotum zaufania 
dla zarządu województwa

– Nasza aktywność w znaczącym stopniu przyczyniła się do rozwoju województwa – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Wskaźniki są jednoznacz-
ne, nie jesteśmy już na szarym końcu w kraju w skali regionów.

Panie marszałku, 
ostatnią przedwakacyjną 
sesję samorząd wojewódz-
twa zapamięta na długo — 
po raz pierwszy w historii 
zarząd otrzymał absolu-
torium i  wotum zaufania 
w trybie zdalnym.

To prawda, na naszych 
oczach dzieje się histo-
ria, której bieg przez obec-
ne uwarunkowania znaczą-
co przyspieszył. Niemniej 
ciężko na ten sukces praco-
waliśmy — rok 2019 był dla 
naszego regionu bardzo do-
bry, jednym z  najlepszych 
w historii.

Co takiego się działo, 
że możemy tak mówić?

Przede wszystkim dyna-
micznie nadrabialiśmy zale-
głości w gospodarce. Z peł-
nym przekonaniem mogę 
powiedzieć, że nie jesteśmy 
już na szarym końcu w kra-
ju w  skali regionów. Po-
ziom życia mieszkańców, 
czyli to, co najbardziej nas 
interesuje, znacząco się po-
prawił — w  zeszłym roku 
odnotowaliśmy duży spa-
dek bezrobocia na War-
mii i  Mazurach, do pozio-
mu 9 proc. Oznacza to, że 
14 proc. osób, dotychczas 
bez zatrudnienia, znalazło 
pracę. Wskaźnik spadku 
wyraźnie przewyższa śred-
nią krajową, co oznacza, 
że w naszym regionie szyb-
ciej powstawały nowe miej-
sca pracy. Co ważne, idzie 
to w  parze z  jej jakością, 
a  więc wzrostem pozio-
mu wynagrodzeń o  około 
6 proc. Mamy świadomość, 
że w  tej kwestii jest jesz-
cze sporo do zrobienia, ale 
tendencja wzrostowa wy-
syła jednoznaczny sygnał, 
że to był naprawdę udany 
rok. Bardzo dobrą wiado-
mością jest fakt, że na War-
mii i  Mazurach w  zeszłym 
roku zwiększył się również 
poziom inwestycji. Rocz-
ny wzrost w  tym zakre-
sie wyniósł 34,9 proc. Był 
to zdecydowanie najwyż-
szy wzrost wartości nakła-
dów inwestycyjnych wśród 
wszystkich regionów, jaki 

odnotowano w zeszłym ro-
ku. To fakt, samorząd wo-
jewództwa jako gospodarz 
regionu tworzy warun-
ki wzrostu, ale największa 
w tym zasługa regionalnych 
pracodawców i  ludzkiej 
przedsiębiorczości.

Nie ulega wątpliwo-
ści, że wpływ na taki stan 
rzeczy miała również 
m.in. ogólnokrajowa do-
bra koniunktura gospo-
darcza. Jaki udział w  tym 
postępie miał samorząd 
województwa?

Samorząd jest partne-
rem w  rozwoju naszej go-
spodarki. Podkreślam, to re-
gionalni i  lokalni gospodarze 
prowadzą działania podno-
szące jakość naszego życia, 
przyciągające nowych inwe-
storów i  stymulujące lokal-
ne społeczności do rozwo-
ju. Towarzyszy nam hasło 
ze strategii rozwoju: „War-
mia i  Mazury miejscem, 
w  którym warto żyć”. Na 
aktywizację bezrobotnych 
rozdysponowaliśmy mię-
dzy powiaty ok. 132 mln zł 
z Funduszu Pracy. Za te pie-
niądze sfinansowano pro-
gramy dotyczące m.in. pro-
mocji zatrudnienia. Dzięki 

temu działaniu zaktywizo-
wano ponad 16,5 tys. bezro-
botnych, a 1,4 tys. z nich do-
stało środki na stworzenie 
własnej firmy. Do tego pod-
pisaliśmy z  przedsiębiorca-
mi ponad 380 umów na po-
życzki, poręczenia i wejścia 
kapitałowe na łączną kwotę 
ok. 80 mln zł z Regionalne-
go Programu Operacyjne-
go Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na lata 
2014-2020.

A  propos środków 
unijnych – jak pan ocenia 
ich rolę w procesie rozwo-
ju regionu?

W obliczu coraz trudniej-
szej sytuacji samorządów, 
w realizacji wielu projektów 
i inwestycji pomoc środków 
unijnych z  programu RPO, 
których jako samorząd wo-
jewództwa jesteśmy dyspo-
nentem, jest nieoceniona. 
Zeszły rok był bardzo uda-
ny, jeśli chodzi o  ich imple-
mentację w  naszym regio-
nie — zakontraktowaliśmy 
aż 348 mln euro! Odpowiada 
to ponad 20 proc. wartości 
całego programu w  tej per-
spektywie budżetowej, czy-
li ok. 1,7 mld euro. Jako re-
gion jesteśmy na 8. miejscu 
w kraju we wdrażaniu regio-

nalnego programu. Zainwe-
stowaliśmy już 80 proc. tych 
środków, a celujemy oczywi-
ście w  100 proc. Te pienią-
dze dają potężny impuls roz-
wojowy gospodarce naszego 
województwa i  bezpośred-
nio wpływają na zauważony 
postęp. W skrócie — wspar-
cie otrzymało ponad 2300 
przedsiębiorstw, które stwo-
rzyły 6700 miejsc pracy.

Rozwój społeczno-
-gospodarczy to nie tyl-
ko rynek pracy. Jakimi 
sukcesami zarząd może 
się pochwalić na innych 
płaszczyznach?

Przy wsparciu środków 
z  RPO modernizujemy 146 
km dróg, 478 km ścieżek ro-
werowych i 1386 km szlaków 
turystycznych. Dofinanso-
waliśmy 88 instytucji kultury, 
które odwiedzają miliony go-
ści, zrewitalizowaliśmy setki 
obiektów, z których korzysta 
600 tys. osób. Dbamy rów-
nież o ekologię — rozwijamy 
system selektywnej zbiórki 
odpadów oraz pozyskiwa-
nia energii ze źródeł odna-
wialnych. Zainwestowaliśmy 
również w  służbę zdrowia, 
obszary wiejskie czy też sze-
roko pojmowane usługi spo-
łeczne. Rok 2019 to nie tyl-
ko realizacja RPO. Nasze 
autorskie projekty, jak ma-
łe granty sołeckie marszał-
ka, granty sportowe, „Łączy 
nas turystyka”, „Bezpieczeń-
stwo dzieci w sieci i kompe-
tencje cyfrowe rodziców”, te-
leopieka, „Warmia i Mazury 
dla Dużej Rodziny”, wspar-
cie OSP – to tylko niektóre 
przykłady milionowych pro-
jektów wydatnie poprawiają-
cych jakość życia w regionie.

Absolutorium i  wo-
tum zaufania dla zarządu 
nie było jednak przyjęte 
jednogłośne.

No cóż, to kwestie po-
lityczne. Osobiście cięż-
ko mi zrozumieć sytuację, 
w której radni opozycji gło-
sowali przeciw tak dobrym 
wskaźnikom.

Jakie perspektywy 
kształtują się zatem na rok 
2020?

Pandemia koronawiru-
sa mocno skomplikowała 
nasze plany. Aktualnie re-
alizujemy wielki projekt 
wsparcia, by dbać zarówno 
o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, jak i  kondy-
cję gospodarki. Na pomoc 
placówkom medycznym 
wyasygnowaliśmy 78 mln 
zł, a  na pomoc gospodar-
ce angażujemy ok. 550 mln 
zł, m.in. pod postacią bez-
zwrotnych grantów i  po-
życzek płynnościowych. 
Liczymy na to, że uda się 
uniknąć recesji.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin
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Strefa złości 
nie radości

Zastanawiam się tylko kto się cieszy, a kto złości? Ja skakać do góry ze 
szczęścia nie będę! Pewnie zadowoleni są tylko urzędnicy odpowiadający 
za finanse miasta, bo przecież każdy grosz się przyda. Nie chcę siedzieć na 
miejscu pasażera i słuchać brzydkich słów w aucie, którego kierowca chce 
gdzieś postawić na chwilę samochód, a prawie wszędzie w centrum miasta 
obowiązuje strefa płatnego parkowania. 

Kiedyś za postój auta 
płaciło się tylko w centrum 
miasta, teraz praktycznie na 
wszystkich ulicach starego 
Olsztyna postój jest płatny 
i bez przerwy takich miejsc 
przybywa. 

Mogę się zgodzić z  ar-
gumentację decydentów, 
że jest to sposób na zmniej-
szenie zanieczyszczenia 
powietrza no i  oczywiście 
z  tym, że do budżetu mia-
sta wpływa więcej środków, 
ale czy ktoś brał pod uwa-
gę tych, którzy muszą pła-
cić? Raz są to dosyć wyso-
kie sumy, dwa jak to się ma 
do argumentu, że będzie 
większa rotacja aut, która 
zwiększa ilość spalin? Olsz-
tyn to małe miasto z wąski-
mi ulicami prawie bez par-
kingów, ale za to z  dużą 
płatną strefą. Jeżeli chcemy 
ograniczyć ruch pojazdów 
w  centrum, zorganizujmy 
jakąś funkcjonalną miejską 
komunikację. 

Moim skromnym zda-
niem to, co dzisiaj prze-
wozi pasażerów po uli-
cach w centrum Olsztyna, 
nie spełnia niestety swoich 
zadań. Na przykład opła-
ty za przejazdy pojazdami 
MPK są wyższe niż płace-

nie za postój samochodem 
w  strefie. Zgadzam się 
z  włodarzami miasta, że 
powinno płacić się za par-
kowanie w  centrum mia-
sta, ale jeżeli pół godzi-
ny kosztuje 2 złote, a  my 
załatwiamy sprawy w  kil-
kunastu miejscach przez 
3-4 godziny dziennie i 10-
20 razy w miesiącu, to ra-
chunki wychodzą ogrom-
ne. A  gdybyśmy zostawili 
samochód w  domu albo 
pod miastem i  korzystali 
z komunikacji to rachunki 
za przejazdy byłyby jesz-
cze wyższe. Więc zasta-
nawiam się, co robić? Pła-
cić za postój czy korzystać 
z komunikacji?

Moim zdaniem to tylko 
płakać i płacić albo nie pła-
cić i  czekać na wezwanie. 
Chyba ten ostatni sposób 
jest najtańszy. Jeżeli mia-
stu chodzi o  pieniądze to 
zamiast opłat za parko-
wanie lepiej wprowadzić 
płatny wjazd do centrum. 
Pewnie trochę ograni-
czy to ruch, ale pienię-
dzy w kasie będzie więcej, 
lecz za to zniknie problem 
postojów pod urzędami. 
Prawda jakie to jest pro-
ste? A  tak naprawdę to 

wszystko paranoja i zosta-
je nam hulajnoga, rower 
lub marszobieg! 

Jacek Panas

Więcej znaczy 
taniej

Temat stref płatnego parkowania, miejsc postojowych i parkingów w ogóle, 
wraca co jakiś czas jak bumerang. Problem nie dotyczy tylko finansów, bo 
tu rozwiązania byłyby o  wiele prostsze. Cenniki parkowania w  centrum 
Olsztyna nie wszystkich odstraszają, czego najlepszym dowodem jest cią-
gły brak wolnych miejsc postojowych. 

Obojętne czy darmo-
wych, czy płatnych. Ponie-
waż wiele urzędów i instytu-
cji publicznych znajduje się 
właśnie w  centrum, więk-
szość darmowych parkin-

gów jest od samego rana za-
jętych przez pracowników. 
Tych zarezerwowanych wy-
łącznie dla nich, też jest za 
mało. Jak się budowało, to 
się o tym nie myślało. 

Komunikacja miejska, 
pomyślana między inny-

mi jako dogodny dojazd do 
centrum oraz różnych urzę-
dów i instytucji, też nie zda-
je do końca egzaminu. Nie 
chodzi tu tylko o ceny bile-
tów, ale przede wszystkim 

czas. Kiedy ma się do zała-
twienie kilka spraw w  róż-
nych instytucjach, w  obrę-
bie kilku czy kilkunastu ulic, 
wygodniej jest poruszać się 
samochodem. Zwykle li-
czymy na to, że znajdzie się 
jakieś miejsce postojowe. 

Najpopularniejsze miej-
sca do parkowania znajdu-
ją się obok marketów. Tych 
niestety w samym centrum 
nie ma zbyt wiele, a ceny są 
z  reguły wyższe niż na in-
nych parkingach. Dlatego, 
o  czym pisałem już niejed-
nokrotnie, zamiast kolejne-
go biurowca, przydałby się 
w  centrum duży, piętrowy 
parking. Nie zależy to tylko 
od włodarzy miasta, bo mu-
siałby się tym zaintereso-
wać także jakiś deweloper. 
Chyba, żeby miasto zbudo-
wało jakiś miejski parking. 
Z  punktu widzenia zmoto-
ryzowanych, im więcej ta-
kich miejsc parkingowych, 
tym powinny być niższe ce-
ny. Tu także działa prawo 
popytu i  podaży. Lokaliza-
cja bliżej centrum miasta 
zawsze będzie droższa. 

Płatny wjazd do cen-
trum, o  którym, Jacku, 
piszesz, nie rozwiązu-
je problemu. Czy w  ten 
sposób zwiększy się ilość 
miejsc postojowych? Ni-
by w  jaki sposób? Wy-
obraź sobie siebie, Jac-
ku, jako kierowcę, który 
zapłacił (podejrzewam, 
że niemało) za taki wjazd 
i  jeździ dookoła szukając 
wolnego miejsca. Miał-
byś przynajmniej kolejny 
temat na felieton. 

Natomiast hulajnoga 
czy rower, o których żarto-
bliwie piszesz, nie są wca-
le takim złym pomysłem. 
Oczywiście nie jest to roz-
wiązanie dla wszystkich. 
Idąc za tym pomysłem, 
może warto pomyśleć, 
aby rowery miejskie by-
ły umieszczane przy par-
kingach na obrzeżach cen-
trum Olsztyna? Na pewno 
nie rozwiąże to wszyst-
kich problemów, ale wielu 
z nich udałoby się zapew-
ne uniknąć. 

Andrzej Zb. 
Brzozowski
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Spór o nowy dworzec
Kolejarze odkryli karty i pokazali, jak ma wyglądać nowy dworzec główny w Olsztynie. Swoją koncepcję pokazał też prywatny inwestor, który chce obok 
wybudować galerię handlową. W tle jest jednak konflikt.

Koncepcja przygoto-
wana przez PKP przewi-
duje, że nowy dworzec ma 
mieć nowoczesne kształ-
ty, podziemne przejście 
i  przeszklone ściany. Ma 
być mniejszy od obecne-
go. Według planów przy 
nim ma znaleźć się dwo-
rzec PKS i centrum handlo-
we. Obiekt ma być gotowy 
w 2022 r. 

– Miasto o  wielkości 
i potencjale Olsztyna zasłu-
guje na nowy, funkcjonalny 
i reprezentacyjny dworzec. 
W  projektowanym obiek-
cie główny akcent został 
postawiony na przestrze-
nie związane stricte z  ob-
sługą podróżnych. Oczywi-
ście, przewidziane zostały 
także powierzchnie prze-
znaczone na lokale handlo-
wo-usługowe. Należy pa-
miętać, że budowa nowego 
dworca jest częścią więk-
szej inwestycji, czyli prze-
budowy całej stacji Olsztyn 
Główny. Tę część realizu-
je spółka PKP Polskie Li-
nie Kolejowe – mówi Mał-
gorzata Zielińska, członek 
zarządu PKP SA.

Jak przekonują koleja-
rze możliwe było uwzględ-
nienie w  projekcie lo-
kalnych uwarunkowań: 
potrzeb pasażerów kolei 
i  mieszkańców miasta oraz 
układu przestrzennego 
okolicy – poprzez powią-
zanie z przystankami auto-
busowymi i tramwajowymi 
oraz parkingiem. Dzięki te-
mu mógłby powstać węzeł 
przesiadkowy integrujący 
transport kolejowy oraz ko-
munikację miejską.

Architekci z Fran-
cji zaprojektowa-
li nową galerię

Swoje karty odkrył tak-
że prywatny inwestor, któ-
ry chce po sąsiedzku wybu-
dować nowoczesną galerię 
handlową. Ma się nazywać 
Synergia. Koncepcję czę-
ści komercyjnej nowego 
obiektu przygotowała pra-
cownia architektoniczna 
Sud Architectes. W  Polsce 
ma w swoim dorobku kon-
cepcje przebudowy takich 
obiektów, jak Manufaktu-
ra w Łodzi, galeria handlo-

wa Arkadia w  Warszawie, 
Forum w  Gdańsku, Hotel 
Europejski w  Warszawie, 
a  także dworzec kolejowy 
w Katowicach. W przypad-
ku Olsztyna, głównym zało-
żeniem jest to, aby stworzyć 
wspólne i  spójne zagospo-
darowanie terenu wraz 
z dworcem. 

– Dworzec PKP musi 
być wyeksponowany, do-
brze widoczny i  dobrze 
dostępny. Dworzec musi 
funkcjonować jako wolno 
stojąca bryła. Musi być po-
łączony z  dworcem auto-
busowym bez potrzeby wy-
chodzenia na zewnątrz, jak 
wykonaliśmy to na dworcu 
w  Katowicach. Ważne jest 
też to, aby zintegrować dru-
gą stronę torów, ponieważ 
dzisiaj miasto jest podzie-
lone na pół, kładką na Zato-
rze – mówi Nicolas Roques 
z SUD Architekt Polska.

Rafał Twarowski, pre-
zes Retail Provider, dodaje, 
że koncepcja zakłada obró-
cenie o 90 stopni planowa-
nego przez PKP nowego 
dworca kolejowego, w celu 
zwiększenia jego widocz-
ności i funkcjonalności.  

– Na poziomie podziem-
nym, dworzec uzyska połą-
czenie z parkingiem galerii. 
Warto nadmienić, że prze-
strzeń parkingowa będzie 
też połączona z  innowacyj-
ną, podziemną stacją auto-
busową PKS dla autobusów, 
która będzie integralną czę-
ścią kompleksu Synergia – 
mówi prezes Twarowski.

Kolejarze
robią po swojemu

Realizacja obu zamie-
rzeń wymaga współpra-
cy. Kolejarze zaczęli jed-
nak działać samodzielnie. 
Jednocześnie broniąc swo-
jej koncepcji, atakują Reta-
il Provider. 

– Przebudowa dworca 
nie jest projektem dewelo-
perskim. To inwestycja pu-
bliczna. Naszym celem jest 
wybudowanie nowocze-
snego dworca, który spełni 
oczekiwania mieszkańców 
– mówi Bartłomiej Sar-
na z  biura prasowego PKP 
SA. – Nie chcemy sytuacji, 
w  której dworzec jest tyl-
ko dodatkiem do galerii 
handlowej.

Kolejarze zapowiada-
ją, że przetarg na realizację 
dworca ogłoszą w paździer-
niku. Jednym z zadań wyko-
nawcy ma być zburzenie na 
początek istniejącego bu-
dynku – to ma mieć miejsce 
w lutym.

Nieoficjalnie wiadomo, 
że kolejarze zechcą wcielić 
swoje plany w życie w opar-
ciu o tzw. specustawę doty-
czącą zamkniętych tere-
nów kolejowych. Dzięki 
temu nie muszą stosować 
się ściśle do zapisów planu 
miejscowego, uchwalonego 
przez radnych, którzy okre-
ślili co powstanie na tych 
terenach i jak ma wyglądać. 
Nie będą musieli uzgad-
niać z  prywatnym właści-
cielem wspólnego projektu 
zagospodarowania terenu, 

co jest warunkiem wyda-
nia zgody na budowę przez 
miasto. 

– Mamy nadzieję, że 
do tego nie dojdzie, po-
nieważ byłaby to ewident-

na próba obejścia, a  nawet 
złamania prawa lokalnego, 
czyli miejscowego planu 
zagospodarowania. Bo jaki 
ewentualnie byłby powód 
tego ruchu – tylko to, że nie 
uzgodnili z nami na począt-
ku projektowania wspól-
nego planu zagospodaro-
wania terenu – komentuje 
prezes Twarowski. – Nieza-

leżnie od kategorii inwesty-
cji, każda z nich w państwie 
prawa, musi przestrzegać 
zasad prawa administracyj-
nego i  prawa lokalnego – 
czyli zapisów miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Krzysztof Szymański

Wizualizacja obiektu, który chce zbudować deweloper
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Na scenie reagujemy spontanicznie
Horpyna – to niezwykle popularny olsztyński zespół folk-rockowy, grający muzykę inspirowaną folklorem ukraińskim. Zaliczany jest do prekursorów tego 
nurtu w Polsce. Koncertowali również w Niemczech, Francji, Czechach, Austrii, Rosji, Litwie i na Ukrainie. Ich muzyka, zdecydowanie energetyczna, po-
rywa wszystkich słuchaczy do tańca. O ukraińskich korzeniach Horpyny rozmawiam z wokalistą i szefem zespołu Włodkiem Kuperem. 

Co takiego jest w  mu-
zyce inspirowanej folklo-
rem ukraińskim, że łatwo 
wpada w ucho i praktycz-
nie każdemu się podoba?

Podobno były prowa-
dzone jakieś badania, które 
uznały język i muzykę ukra-
ińską za najbardziej melo-
dyjne na świecie. Być może 
to ma jakiś wpływ na od-
biór tej muzyki. Nasza dzia-
łalność sięga korzeniami 
do ludowej muzyki ukra-
ińskiej. My ze swej strony 
podkręciliśmy ją trochę dy-
namicznie, przez co stała 
się jeszcze bardziej wpada-
jąca w ucho. 

Jesteście ponad 20 lat 
na scenie, można powie-
dzieć, że starzy wyjadacze. 
Nie zżera Was rutyna?

Myślę, że nie. Traktu-
jemy to nasze granie bar-
dzo na luzie. Podchodzimy 
do tego bez przysłowiowe-
go ciśnienia. Każdy z  nas, 
oprócz grania w Horpynie, 
jeszcze coś tam robi. Są na-
uczyciele, prawnicy, ja zaj-
muję się agroturystyką, ale 
są i  tacy, którzy utrzymują 
się tylko z grania. Każdy się 
jakoś spełnia i chyba nie po-
padamy w rutynę.

Horpyna powstała 
w  środowisku studenc-
kim. Było takie artystycz-
ne zapotrzebowanie?

Rodzice od najmłod-
szych lat zaszczepili mi mu-
zykowanie. Na studiach 
było to, takie moje od-
świeżenie gry na akorde-
onie. Było też trochę ludzi 
pochodzenia ukraińskie-
go oraz sąsiadka zza ściany, 
która studiowała wychowa-
nie muzyczne na WSP i tak 
opanowała nasz repertuar, 
że dołączyła do nas nieba-
wem jako flecistka. Często 
imprezowaliśmy w  akade-
miku, to były piękne czasy. 
Z  tym się wiązały oczywi-
ście śpiewy i tańce w akade-
mickim korytarzu (śmiech). 
Kiedyś przyszedł do nas 
przedstawiciel mniejszo-
ści niemieckiej z pytaniem, 
czy byśmy nie zagrali pod-
czas Dni Mniejszości Na-
rodowych w  Centrum 
Polsko-Niemieckim. Nie 

mieliśmy żadnego zespo-
łu, ale obiecaliśmy, że coś 
tam zagramy. Skrzyknęli-
śmy się, zrobiliśmy krót-
ką próbę, nie znaliśmy do 
końca tekstów, więc sko-
rzystaliśmy ze śpiewników 
i  tak doszło do pierwszego 
publicznego występu. Był 
to więc klasyczny przypa-
dek. Pożyczyliśmy kontra-
bas a za perkusję robił fute-
rał od akordeonu (śmiech). 

Początkowo był to bar-
dziej klasyczny ukraiński 
folk, z czasem doszło roc-
kowe brzmienie?

Na początku graliśmy… 
tak, jak graliśmy. To było 
najprostsze i  to porywało. 
Było takie zapotrzebowanie. 
Zagraliśmy na juwenaliach, 
potem na Festiwalu Kreso-
wym w  Mrągowie, pojawi-
liśmy się w telewizji i posta-
nowiliśmy zająć się graniem 
profesjonalnie. Perkusista 
był fanem mocniejszej mu-
zyki, ktoś tam lubił bluesa, 
stwierdziliśmy że może za-
czniemy grać trochę inaczej. 
Zaczęliśmy współpracować 
z  Michałem Semotiukiem, 
który co jakiś czas podrzucał 
nam nowe teksty, robiliśmy 
zespołową burzę mózgów 
i tak powstawały własne pio-
senki. Gramy to, czego ocze-
kuje od nas publiczność. Nie 

mamy stałej set listy. Reagu-
jemy spontanicznie. 

Czasami ma się wraże-
nie, że kolejne, nowo po-
wstałe zespoły ukraińskie 
śpiewają te same pio-
senki. Czy tak mocno są 
osadzone w  tradycyjnej 
stylistyce?

To są piosenki, które pa-
miętają z  dzieciństwa i  nie 
zawsze mają pomysły na 
stworzenie czegoś nowe-
go. My od samego początku 
chcieliśmy trochę ambitniej 
podejść do tematu. Starali-
śmy się jednak na kolejnych 
płytach zamieścić kilka po-
pularnych, ludowych pio-
senek. Potrzebuje tego pu-
bliczność. Obecnie staramy 
się bazować na własnych 
utworach, żeby to było coś 
nowego, a nie przerobiona, 
kolejna wersja znanej, ukra-
ińskiej piosenki.   

Wasze nowe, autorskie 
piosenki także czerpią sty-
listycznie z tej tradycji? 

Muzycznie na pewno 
tak. Staramy się to robić 
w  taki sposób, aby zupeł-
nie nie odejść od klimatu. 
Publiczność to lubi i  chce, 
abyśmy tak grali. Niektó-
rzy jednak nam zarzuca-
ją, że poszliśmy za bardzo 
w  stronę rocka. Mam na-

dzieję, że wypracowaliśmy 
sobie takie nasze „horpy-
nowe brzmienie”. Zdarza 
się, że na próbach zwracam 
uwagę kolegom, aby opra-
cowywany utwór brzmiał 
po „horpynowemu”.   

Czy na scenie wykorzy-
stujecie jakieś instrumen-
ty charakterystyczne dla 
kultury ukraińskiej?

Kiedyś wykorzystywa-
liśmy bardzo dużo takich 
instrumentów. Na przy-
kład sopiłka (rodzaj et-
nicznego fletu), klasycz-
ny, ukraiński instrument 
ludowy. Kolejny to kob-
za, często mylona z  du-
dami szkockimi lub pod-
halańską „kozą”. Kobza 
to instrument strunowy, 
kiedyś bardzo popularny 
wśród ukraińskich Koza-
ków. Innym, klasycznym, 
ludowym, ukraińskim in-
strumentem jest domra, 
podobna do bałałajki. 

Śpiewanie na głosy 
jest chyba bardzo natural-
ne dla ludzi wschodnich 
kultur?

To się wysysa z mlekiem 
matki. Jest taka tradycja 
ukraińska, że np. podczas 
świąt śpiewanie zaczyna 
się od kolęd, a potem przy-
chodzi czas na stare ukraiń-
skie pieśni ludowe. Ja śpie-
wałem w liceum, w chórze. 
Także muzykę cerkiewną. 
To wszystko oparte jest na 
wielogłosowości. W  Hor-
pynie nie śpiewamy białym 
głosem, jednak w  niektó-
rych naszych nagraniach 
można „biały głos” usły-
szeć. Zaprosiliśmy do takie-
go śpiewania zespół Izpre-
zhdy Vika. To jest bardziej 
charakterystyczne dla wo-
kalu kobiecego. 

Śpiewacie po polsku 
i  po ukraińsku. Czy wy-
czuwacie różnice w melo-
dyjności języka?

Na koncertach śpie-
wamy głównie po ukraiń-
sku. Trzymamy się tej tra-
dycji, to są nasze muzyczne 
korzenie. Były też pomy-
sły, aby śpiewać po pol-
sku, ale ukraińskie śpiewa-
nie jest bardziej melodyjne 
i oryginalne. 

Czym się różni folklor 
łemkowski od ukraińskie-
go, bo macie w  repertu-
arze także takie piosenki?

To jest tak, jakby śpie-
wać po polsku i po góralsku. 
Łemkowie są grupą etniczną 
z Karpat Wschodnich. Ja też 
jestem Łemkiem. Stamtąd 
pochodzą moi rodzice. Te 
kultury obecnie bardziej się 
przenikają. Gwarowo brzmi 
to trochę inaczej, ale oba 
języki są bardzo zbliżone. 
Różnica jest jednak wyczu-
walna. Nie tylko w  mowie, 
ale też muzyce i  tańcu. Jest 
mnóstwo pięknych piose-
nek łemkowskich, z których 
też czerpiemy inspiracje. 

Przyszedł czas na 
anegdotę.

Kiedyś podczas kon-
certu Horpyny podszedł 
do mnie ktoś z  publiczno-
ści i  poprosił, abyśmy za-
grali piosenkę o  maju. Nie 
wiedziałem o  jaką piosen-
kę chodzi, bo nie śpiewamy 
żadnej piosenki o maju. 

Poprosiłem o  zanuce-
nie fragmentu, to może coś 
skojarzę, jakiś urywek tek-
stu z  refrenu. W  odpowie-
dzi usłyszałem: no, takie 
coś, że w „dupi maju”. Taki 
tekst pada w naszej piosence 
„Hoca Drała”. Piosenka mó-
wi o  tym, że trzeba się cie-
szyć życiem, a resztę można 
mieć w  d… Ktoś nie zrozu-
miał tekstu i  myślał, że jest 
to piosenka o maju (śmiech). 

Dziękuję za rozmowę 
Andrzej Zb. Brzozowski
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Horpyna na scenie
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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

Taneczne Wakacje Power Dance w klubie Agora
Klub Tańca Sportowego „Power Dance” i Klub Agora – SM Pojezierze zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu Taneczne Wakacje Power Dance, pod-
czas którego dzieci i młodzież odkryją w sobie pasję do tańca. Organizatorzy obiecują poznanie kilku różnych rodzajów tańców, w tym towarzyskich, di-
sco czy street dance'u.

Camp będzie trwał 2 ty-
godnie – od 27 do 31 lipca 
i od 3 do 7 sierpnia. Wziąć 
w  nim udział mogą dzie-
ci i  młodzież podzielone 
na trzy kategorie wiekowe: 
„tańczące brzdące”, czy-
li dzieci w wieku od 4 do 6 
lat, juniorzy – 7+ lat i mło-
dzież – 12+ lat.

Zajęcia będą zróżnico-
wane. Najmłodsze dzieci 
nauczą się tańca poprzez 
zabawę i gimnastykę.

– Przez 5 dni dzieci bę-
dą poznawać różne sty-
le taneczne, a  wszystko to 
będzie zaprezentowane 
w  przystępnej formie i  po-
łączone z  gimnastyką ru-
chową. Maluchy dopiero 
zaczynają przygodę z  tań-
cem, więc trzeba do nich 
odpowiednio podejść – po-
wiedziała instruktorka Ilo-
na Kuncewicz.

Największy rozstrzał 
w  zajęciach ma kategoria 
7+. Instruktorzy chcą na-

uczyć dzieci wszystkich 
form tańca, czyli disco, mo-
dern, street dance, tańca 
towarzyskiego i gimnastyki 
na szarfach.

– Główny cel to poka-
zanie im różnych możliwo-
ści, aby mogli wybrać, cze-
go chcą się w  przyszłości 
uczyć i  jaką pasję w  sobie 
znaleźć – przyznała Kata-
rzyna Korzeb, instruktor-
ka tańca i  menedżer klubu 
„Power Dance”.

Marek Michalkiewicz, 
instruktor tańca towarzy-
skiego i  menedżer klubu, 
dodał, że Taneczne Wa-
kacje dla dzieci i  młodzie-
ży organizowane są po raz 
pierwszy w takiej formule.

– Dzieci nauczą się pod-
staw tańca standardowe-
go i latynoamerykańskiego. 
Zaoferujemy im możliwość 
kontynuacji przygody 
z tańcem od września – do-
dał Marek Michalkiewicz.

– Taniec disco charak-
teryzuje się dosyć szybką 
muzyką. Jest energiczny, 
ruchy są bardzo ostre. Na-
uka takiego tańca jest bar-
dzo pozytywna, ponieważ 
dzieci potrzebują dużo ru-
chu. Proste kroki tanecz-
ne połączymy w  etiudę. 
Gwarantuję, że będzie du-
żo śmiechu – opowiedziała 
specjalizująca się w  tańcu 
disco instruktorka Monika 
Zdunek.

Natomiast młodzież ma 
do wyboru dwa lub trzy 
rodzaje ćwiczeń, na które 
składają się: taniec towa-
rzyski, street dance i zajęcia 
gimnastyczne.

Koszt jest uzależniony 
od liczby zajęć. Najmłodsze 
dzieci będą tańczyć przez 
godzinę dziennie (100 zł za 
kurs), juniorzy 2 godziny 
dziennie (150 zł) a młodzież 
3 godziny dziennie (200 zł). 

Oferta jest skierowana 
głównie do osób, które do 
tej pory nie miały styczno-
ści z  tańcem, a  chciałyby 
poruszać się w wakacje i zo-
baczyć, w jaki sposób moż-
na spędzać czas na zajęciach 
tanecznych.

Grafiki są umieszczo-
ne na stronie internetowej 
www.powerdance.olsztyn.
pl. Młodzież będzie mia-
ła zajęcia przedpołudniem, 
natomiast młodsze dzieci 
po południu, aby rodzice 
mieli możliwość przypro-
wadzenia ich do klubu.

W  klubie Agora zacho-
wane są wszelkie środki 
bezpieczeństwa związane 
z  epidemią koronawirusa, 

więc nie ma żadnego powo-
du do niepokoju.

– Wszystkie zasady, któ-
re dotyczą klubów sporto-
wych, dotyczą również nas. 
Ograniczenia ilości osób 
na salach nie mamy, nato-
miast musi być zachowa-
ny 2-metrowy bezpieczny 
dystans między uczestni-
kami. Placówka, podobnie 
jak wszystkie sprzęty uży-
wane do zajęć, są dezynfe-
kowane na bieżąco. W czę-
ściach wspólnych zalecane 
jest noszenie maseczki, na-
tomiast na salach treningo-
wych ćwiczymy już bez ma-
seczek. Takie są zalecenia 
Ministerstwa Sportu – do-
dała Katarzyna Korzeb.

Zapisy na „Taneczne Wakacje Power 
Dance” trwają, liczba osób w grupach 

jest ograniczona.
Miejsce: Klub Agora – SM Pojezierze 

w Olsztynie, ul. Żołnierska 45a,
tel. 89 533 43 99 lub 601 080 176,

e-mail: biuro@powerdance.olsztyn.pl.
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Nowa matryca stawek VAT. Co to oznacza?
System stawek VAT funkcjonujący w oparciu o PKWiU 2008 był rozbudowany i mało przejrzysty, przez co był często krytykowany przez przedsiębiorców 
i służby księgowe. Dlatego postanowiono go zmienić i przy okazji uprościć. 

– Po zmianie, która we-
szła w  życie 1 lipca 2020 
roku, nie będzie już obo-
wiązywała Polska Klasy-
fikacja Wyrobów i  Usług 
z  2008 roku ale z  2015 ro-
ku i  nomenklatura scalona 
(CN). Nomenklatura sca-
lona została opracowana 
przez Światową Organiza-
cję Celną. Mówiąc wprost, 
jest to wykaz uporządko-
wanych towarów na potrze-
by handlu międzynarodo-
wego, zarówno w  ramach 
Unii Europejskiej jak i  po-
za nią. Nadzór nad CN spra-

wuje Komisja Europejska 
– tak rozpoczęłam spo-
tkanie on-line z  lokalnymi 
przedsiębiorcami.

– Zaraz, zaraz – ode-
zwał się Marek prowadzący 
ciastkarnię. – Czy to ozna-
cza, że stawki VAT są niższe 
czy wyższe?

– I takie i takie, ale dzię-
ki grupowaniu towarów 
objętych taką samą stawką 
podatku VAT jest prościej 
i  przejrzyściej, co było za-
łożeniem wprowadzenia 
nowej matrycy stawek VAT. 
Do tej pory na wyroby 

ciastkarskie stosowałeś róż-
ne stawki VAT w  zależno-
ści od wyrobu. Było to 5, 8 
lub 23 proc. Porządkowa-
nie stawek VAT odbywało 
się według założeń na zasa-
dzie tzw. „równania w dół”, 
a  więc obniżania stawek 
VAT. Oznacza to, że od 1 
lipca 2020 wszystkie swoje 
wyroby opodatkowane są 
stawką 5 proc.

– To świetna informa-
cja i  naprawdę spore uła-
twienie – ucieszył się Ma-
rek. – A  czy pieczywo 
o  przedłużonej przydatno-

ści do spożycia również bę-
dzie opodatkowane stawką 
5 proc.?

– Tak, Marku. W  przy-
padku takiego pieczywa, 
również stawka VAT będzie 
wynosiła 5 proc.

– Klienci hurtowni spo-
żywczej Małgorzaty rów-
nież się ucieszą. Obniżeniu 
stawki z 8 do 5 proc. doty-
czyć będzie owoców tro-
pikalnych i  cytrusowych, 
zup, bulionów i  produk-
tów homogenizowanych 
oraz musztardy i  niektó-
rych przypraw przetwo-
rzonych, takich jak: pieprz, 
gałka muszkatołowa czy ty-
mianek – dodałam.

– Tak, wiem – odezwa-
ła się Małgorzata. – Już 
mam wprowadzone zmia-
ny w  moim systemie ma-
gazynowym i  cieszę się, że 
wpłyną na obniżenie cen. 
Ale Ania, moja koleżanka 
prowadząca aptekę, zasta-
nawia się, czy i w jej asorty-
mencie są zmiany w zakre-
sie wysokości stosowania 
stawki VAT?

– Tak, przekaż Ani, 
aby przygotowała w  swo-
im systemie zmianę staw-
ki VAT z  8 na 5 proc. dla 
produktów dla niemowląt 
i  dzieci oraz artykułów hi-
gienicznych. Niech zacho-
wa czujność przy najbliż-
szej dostawie tych towarów 
z  hurtowni farmaceutycz-
nej, która na pewno na 
fakturze umieści aktualne 
stawki VAT. Mam dla Cie-

bie, Małgorzato, jeszcze 
jedną informację, w  zasa-
dzie jest to informacja dla 
Twojego męża, który od ja-
kiegoś czasu prowadzi tar-
tak i sprzedaje w nim drew-
no opałowe. Zapytaj go, 
czy wie, że stawka VAT na 
to drewno jest wyższa i wy-
nosi 23, a nie jak dotychczas 
8 proc.? – zapytałam. 

– Wyższa stawka VAT, 
to wyższa cena drewna, 
które mąż sprzedaje oko-
licznym rolnikom. Piotr nie 
będzie zachwycony z  te-
go powodu, bo wyższa ce-
na może spowodować spa-
dek sprzedaży. Czy jeszcze 
są jakieś stawki, które po-
szły w  górę? – zaintereso-
wała się Małgorzata.

– Tak, ale one już Was 
nie dotyczą. Z 8 na 23 proc. 
wzrośnie stawka na sprze-
daż lodu do celów spożyw-
czych oraz skorupiaków, 
mięczaków, bezkręgowców 
(np. małże, ośmiornice, ho-
mary, ślimaki, ostrygi) z  5 
i 8 na 23 proc.

– Do różnych dań stosu-
ję różne przyprawy i dodat-
ki. Co się stanie, gdy niewła-
ściwie ustalę stawkę VAT? 
– zapytał Witold prowadzą-
cy restaurację, która w kar-
cie dań ma potrawy z dodat-
kiem owoców morza oraz 
drinki z lodem.

– Właściwe przypo-
rządkowanie odpowiedniej 
stawki podatku VAT na ofe-
rowane towary czy usługi 
leży po Twojej stronie, czy-

li po stronie przedsiębiorcy. 
Jednakże wraz z  wprowa-
dzanymi zmianami powsta-
ła nowa formuła skierowa-
nia zapytania do organów 
podatkowych o  wydanie 
Wiążącej Informacji Staw-
kowej (WIS). W  przypad-
ku braku pewności co do 
zastosowania stawki VAT 
zachęcam do złożenia 
wniosku, w którym bardzo 
dokładnie opisz swój pro-
dukt. Odpowiedz udzielo-
na przez organ podatkowy 
w  formie decyzji admini-
stracyjnej będzie stanowić 
dla Ciebie ochronę prawną. 
Opłata za złożenie WIS wy-
nosi 40 zł. 

Elżbieta Krywko
doradca podatkowy 
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Pożyczka. Co warto wiedzieć?
Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. To tylko stwierdzenie, które nie zawsze w ży-
ciu wypada stosować.

Pożyczki to forma po-
zyskania kapitału, służąca 
przedsiębiorcom lub oso-
bom prywatnym. Ze swej 
istoty jest to kontrakt nie-
odpłatny. Ale...

Strony mogą umówić 
się na jakiś ekwiwalent, np. 
w  postaci naliczanych od-
setek, a  to wiąże się z  po-
wstaniem obowiązków po-
datkowych. Nabiera to 
szczególnej wagi w  sytu-
acji, gdy strony umowy nie 
łączy bliskie pokrewień-
stwo umożliwiające sko-
rzystanie ze zwolnienia od 
podatku dochodowego. Za-
tem jeśli obydwie strony 
umowy pożyczki są osoba-

mi prywatnymi, a  pożycz-
kodawca otrzymuje od-
setki, to zobowiązany jest 
samodzielnie obliczyć po-
datek i  ująć go w  zeznaniu 
rocznym. W  dodatku pro-
fesjonalne udzielanie poży-
czek zmienia się w  źródło 
uzyskiwanych przychodów 
z  odsetek i  obowiązują tu 
szczególne zasady opodat-
kowania. Dochody otrzy-
mane w  związku z  udzie-
lanymi pożyczkami mogą 
być wówczas opodatkowa-
ne według skali lub podat-
kiem liniowym. To dome-
na doradców podatkowych.

Natomiast pożyczko-
biorcy korzystający z  po-
życzki zaciągniętej u  rodziny 

mogą czuć się komforto-
wo. Stosowane tu są prze-
pisy o zwolnieniu od podat-
ku osób zaliczonych do I i II 
grupy podatkowej w  rozu-
mieniu przepisów dotyczą-
cych podatku od spadków 
i  darowizn. W  tym kręgu 
(dla przypomnienia) znaj-
dują się: małżonek, zstęp-
ni, wstępni, pasierb, zięć, 
synowa, rodzeństwo, oj-
czym, macocha, teściowie, 
zstępni rodzeństwa, ro-
dzeństwo rodziców, zstępni 
i  małżonkowie pasierbów, 
małżonkowie rodzeństwa 
i  rodzeństwo małżonków, 
małżonkowie rodzeństwa 
małżonków oraz małżonko-
wie innych zstępnych.
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Jak Pawełek historie Olsztyna poznaje
Mamy lato. Czas urlopów i wypoczynku. My, mieszkańcy Olsztyna, mamy to szczęście, że otaczają nas lasy, dające mnóstwo świeżego powietrza, jak 
również osłaniają nas od słońca, a  gdy jest nam bardzo gorąco, to możemy zażyć ochłody w  okolicznych jeziorach. Jest ich w  naszym mieście 16. 
Oczywiście nie we wszystkich kąpiel jest możliwa, ale nad tymi większymi plaż nie brakuje. Są strzeżone i tak zwane dzikie.

Często wracając rowe-
rem z  mojej działki z  wiel-
ką radością zanurzam się 
w  chłodnej wodzie naj-
większego miejskiego je-
ziora, czyli Krzywego. Tak 
się potocznie je nazywa, 
chociaż prawdziwa geo-
graficzna i  historyczna na-
zwa to Ukiel. Wywodzi się 
ona z czasów staropruskich. 
Dawni mieszkańcy Warmii 
nazywali je Auka (ofiara). 
W  1353 roku już używano 
nazwy Aucul, a  prawie sto 
lat później na Krzywe mó-
wiono Aukiel, a  w  okresie 
międzywojennym już cho-
dzono nad Ukiel. Dlacze-
go Auka – ofiara? Starożyt-
ni Prusowie wiedzieli, że 
jest to dosyć niebezpiecz-
ny akwen, ale obfitujący 
w duże ilości ryb i aby po-
łowy były obfite, składano 
w  odmętach ofiary z  owo-
ców, warzyw oraz wędzo-
nych ryb.

Wracając do mojego 
ogródka. Na działce, któ-
ra jest położona kilka kilo-
metrów od Olsztyna mój 
przyjaciel Jacek Panas, któ-
ry na łamach naszej gazety 
przybliża nam historię mia-
sta i  jego okolic, w wolnych 
chwilach zajmuje się mo-
im ogródkiem. Dzięki jego 
umiejętnościom mam mały 
basen zasilany wodą z prze-
pływającego obok strumyka, 
także jest gdzie schładzać się 
i  popływać. W  ostatnie dni, 
kiedy dokuczały nam upa-
ły, siedziałem z  rodziną nad 
osobistym basenem i  zasta-
nawialiśmy się z  moją poło-
wicą, gdzie w  czasie letnie-
go skwaru ochłody zażywali 
dawni mieszkańcy Olszty-
na. Czy musieli wyjeżdżać 
nad morze, czy mogli kąpać 
się i  wypoczywać nad olsz-
tyńskimi jeziorami? Oczywi-
ście natychmiast zadzwoni-
łem do Jacka Panasa z prośbą 
o  przybliżenie nurtującego 
nas letniego tematu. 

Ku mojemu zaskocze-
niu usłyszałem w słuchawce: 
– Pawełku, masz szczęście. 
Właśnie siedzę w  swojej al-
tance zrobionej pod płaczą-
cą wierzbą i  odpoczywam. 
Zaraz coś przygotuję. – Sło-
wa dotrzymał. Gdy przyje-
chałem do domu, materiał 
w skrzynce już był.

Można powiedzieć, że 
ludzie zamieszkujący kie-
dyś teren Warmii byli czy-
ścioszkami. Zimą kąpano 
się w  baliach, a  jak tylko 
z  okolicznych jezior scho-
dziły lody, natychmiast za-
nurzano się w  ich toni i  to 
dosyć często. Plażyczki były 
prawie nad każdym akwe-
nem. Śladami dawnych 
mieszkańców poszli rów-
nież olsztynianie. Kąpano 
się w dużych jeziorach wo-
kół miasta, a także w zako-
lu Łyny, tu gdzie teraz jest 
Park Centralny.

Pierwsze miejskie ką-
pielisko z  prawdziwe-
go zdarzenia otworzono 
w  1857 roku nad jeziorem 
Fajferek. Dochodziło się 
do niego ulicą Jeziorną, te-
raz Królowej Jadwigi. By-
ły tam drewniane pomosty 
i ubikacje. Plaża funkcjono-
wała tylko około 15 lat, bo 
w  1882 roku Franz Hipler, 
właściciel jeziora, całko-
wicie je osuszył. Woda zo-
stała spuszczona kanałem 

biegnącym wzdłuż obec-
nej ulicy Na Skarpie i  da-
lej jarem z tyłu ulicy Polnej. 
Na dawnym dnie powsta-
ły łąki, a  jak przyjechałem 
do Olsztyna w  1955 roku, 
to były już tylko mokradła 
i bagno. Od strony Szarych 
Szeregów było takie małe 
oczko, w którym kąpała się 
mieszkająca w  okolicach 
młodzież. Kąpiele ustały, 
gdy zaczęto mokradła osu-
szać, a już suche tereny za-
mieniać w działki. My mło-
dzież, przenieśliśmy się na 
miejską plażę nad jeziorem 
Krzywym albo na Kamień, 
taką dziką plażę nad jezio-
rem Kortowskim.

W  pierwszych latach 
powojennych mieszkańcy 
grodu nad Łyną kąpieli za-
żywali na plaży miejskiej 
nad jeziorem Ukiel, na pla-
żach wojskowych nad je-
ziorami Kortowskim i Dłu-
gim oraz na plażach dzikich 
– nad Żbikiem, Skandą 
i Podkówką.

Piękny drewniany kom-
pleks budynków kąpieliska 
miejskiego z  molami i  po-
mostami oddano do użytku 
w 1928 roku, tu w tym miej-
scu gdzie jest dzisiejszy kom-
pleks wypoczynkowy. By-
ła tam restauracja, w  której 
nawet organizowano potań-
cówki, słoneczne solarium, 
przebieralnie, WC, wypoży-

czalnia sprzętu pływającego 
i mało kto wie, zielona pla-
ża porośnięta trawą, na któ-
rej można było rozłożyć koc. 
Był punkt gastronomiczny 
oraz mała fontanna z  wodą 
zdatną do picia. Przy głów-
nym molu stała trampoli-
na. Na najdłuższym basenie, 
który chyba miał 50 metrów, 
zdawało się egzamin na kar-
tę pływacką. Egzaminował 
bardzo często ratownik Ar-
tek, legenda plaży, bożysz-
cze wszystkich opalających 
się panienek. Tak było od 
lat powojennych do 80., kie-
dy drewniane budynki roze-
brano. W  jeziorze Długim 
kąpano się na plaży daw-
nej wojskowej. Była ona na-
przeciwko obecnej siedziby 
PZW. Gdy jezioro w  latach 
70. zostało zatrute ściekami, 
kąpieli zabroniono, a pomo-
sty ze starości rozpadły się.

W latach międzywojen-
nych poza miejskim kąpie-
liskiem była jeszcze plaża 
u  podnóża jednostki woj-
skowej przy obecnej uli-
cy Leśnej. Składała się ona 
z dwóch części: jedna prze-
znaczona dla kobiet, druga 
dla mężczyzn. Rozdzielał je 
drewniany parkan. 

Olsztynianie bardzo 
chętnie korzystali z  wypo-
czynku nad jeziorem Ukiel. 
Opalano się i  relaksowano 
na pomostach plaż: miej-

skiej oraz sąsiadujących 
klubowych. W planach było 
zorganizowanie kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego 
ze stadionem, amfiteatrem, 
barami i  restauracjami cią-
gnącymi się aż do Dajtek. 
Niestety nic z  tego nie wy-
szło. Olsztynianom pozo-
stały tylko wycieczki po 
jeziorze parowcem „Ko-
pernik”. Pływał on do wsi 
Łupstych i Likusy. Tu zaży-
wano kąpieli na urokliwych 
dzikich plażach oraz posi-

lano się i  bawiono w  wiej-
skich gospodach. Niektórzy 
mieszkańcy wyjeżdżali da-
lej, bo aż nad jezioro Wul-
pińskie, gdzie promem 
przeprawiono się na wy-
spę Herda, gdzie stała go-
spoda, w  której serwowa-
no warmińskie jadło oraz 
wspaniałe wino, no i  oczy-
wiście piwo z  olsztyńskich 
browarów. 

Pozdrawiam 
Jacek Panas



12 “Nowe Życie Olsztyna” nr 13 (280) 2020 www.zycieolsztyna.plOLSZTYN

Lek. med. Dariusz Siwik

Doktor Siwik Medyczne Centrum:
Olsztyn, ul. Janowicza 30a

tel. 604 450 000
www.doktorsiwik-olsztyn.pl 

YouTube: Doktor Siwik
FB: Doktor Siwik – chelatacja, ozon, 

wit. C i inne terapie

W  Centrum Medycz-
nym Doktor Siwik działa-
jącym w Olsztynie od 15 lat 
stosuje się terapię chelata-
cji EDTA m.in. w  profilak-
tyce i  leczeniu miażdżycy, 
cukrzycy, migren, w  prze-
wlekłym zmęczeniu o  nie-
ustalonych przyczynach 
i w oczyszczaniu organizmu 
z metali ciężkich.

W przychodni wykony-
wana jest również ozono-
terapia. Polega ona na po-
dawaniu mieszanki tlenu 
i  ozonu bezpośrednio do 
krwi, w  formie zastrzyku, 
w  ściśle określonych daw-
kach i  odstępach czaso-
wych. Podawany dożylnie 
ozon wspiera leczenie m.in. 
boreliozy.

W zakres usług placów-
ki wchodzą także wlewy 
dożylne witaminy C w  du-
żych dawkach oraz innych 
witamin.

Centrum Medycz-
ne Doktor Siwik to rów-
nież przychodnie działają-
ce od 25 lat w Białymstoku 
i Warszawie.

Czym jest chelatacja?
Terapia chelatowa pole-

ga na podawaniu pacjento-
wi kroplówki ze specjalną 
substancją. 

Związki organiczne, 
kwas wersenowy EDTA 
i  jego sole, zwłaszcza wer-
senian dwusodowy, są po-
wszechnie wykorzysty-
wane w  leczeniu zatruć 
metalami ciężkimi. EDTA 
coraz powszechniej stosuje 
się także w celu oczyszcze-
nia organizmu ze złogów 
miażdżycowych. EDTA 
wpuszczony do krwi za po-
mocą dożylnej kroplówki 
łatwo się wiąże z jonami me-
tali ciężkich, w  tym z  czą-
steczkami wapnia w  na-
szym krwiobiegu (wapń 
również należy do grupy 
metali), rozpuszcza i  wy-
płukuje złogi miażdżycowe 
zalegające w  tętnicach, za-
równo w tych głównych, jak 
i w małych naczyniach wło-
sowatych. Następnie jest 
w 100 proc. wydalany z mo-
czem. Po serii zabiegów ba-

dania koronarografii wyka-
zują zmniejszenie się zmian 
miażdżycowych w  tętni-
cach od 30 do 50 proc. 

Wskazania do chelatacji 
w przypadku miażdżycy:

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

– dusznica bolesna,
– przebyty zawał serca, 

wstawione stenty, by-passy,
* zaburzenia krążenia 

kończyn dolnych (chroma-
nie przestankowe), choro-
ba Bürgera i Raynauda,

* zaburzenia krążenia 
mózgowego spowodowane 
zwężeniem światła tętnic 
szyjnych i kręgowych,

* cukrzyca typu II, która 
zazwyczaj występuje wraz 
z miażdżycą,

* nadciśnienie,
* przewlekłe zmęczenie,
* usuwanie metali 

ciężkich,
* choroba Alzheimera.
Wskazaniami do tej te-

rapii są też choroby oczu 
spowodowane zwapnie-
niem siatkówki, zaburze-
nia słuchu, potencji, migre-
na, zaburzenia równowagi 
oraz wiele innych chorób 
spowodowanych zaburze-
niami gospodarki wapnia 
w organizmie.

Świat przekonuje się 
do chelatacji

Skuteczność chelatacji 
w leczeniu miażdżycy zosta-
ła odkryta w 1948 r. w USA, 
poniekąd przez przypadek, 
przy odtruwaniu robotni-
ków zatrutych ołowiem 
w  fabryce akumulatorów. 
Zastosowano terapię eks-
perymentalną – kroplówki 
ze związkiem organicznym 
EDTA. Okazało się, że wy-
płukały one z  organizmów 
zatrutych robotników rów-
nież złogi wapnia z  tętnic. 
Podchwyciło to wielu ame-
rykańskich lekarzy i  z  do-
brym skutkiem zaczęło sto-
sować chelatację EDTA do 
leczenia swoich pacjentów 
chorych na miażdżycę.

Skuteczność chelatacji 
została potwierdzona bada-

niem – Trial to Assess Che-
lation Therapy (TACT), 
które trwało ok. 10 lat 
(2001-2010). 

Wyniki badania pokaza-
ły, że:

* leczenie EDTA 
zmniejszyło ryzyko drugie-
go zawału o 18 proc.,

* gdy z EDTA stosowa-
no jednocześnie wysokie 
dawki witamin antyoksyda-
cyjnych, ryzyko spadło do 
26 proc.,

* w  przypadku osób 
z  cukrzycą spadła umieral-
ność tych pacjentów aż o 41 
proc.!

Dziś jest to meto-
da powszechnie stosowa-
na w bardzo wielu krajach. 
Tylko w  Stanach Zjedno-
czonych z  zabiegów chela-
tacji korzysta 120 tys. osób 
rocznie. 

EDTA jako profilak-
tyka antynowotworowa 

Zatrucie metalami cięż-
kimi wymienia się coraz 
częściej jako jedną z  przy-
czyn chorób nowotwo-
rowych. Potwierdzają to 
m.in. badania prowadzo-
ne przez zespół polskich 
naukowców Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie. Na przebada-
nych 76 chorych na raka pa-
cjentek, 74 były zatrute me-
talami ciężkimi. 

Skąd metale ciężkie 
w  naszych organizmach? 
Z  zanieczyszczonego po-
wietrza, wody, a  także 
z  ziemi skażonej np. glifo-
satem czy kadmem z nawo-
zów fosforowych. Na takiej 
glebie rosną rośliny stano-
wiące żywność zwierząt 
hodowlanych i  człowie-
ka. Nasze organizmy ma-
ją problem z  wydalaniem 
zanieczyszczeń, dlatego 
z upływem lat osiągają one 
toksyczne poziomy.

Do rakotwórczych me-
tali ciężkich zalicza się ar-
sen, kadm, ołów, rtęć, alu-
minium. Chelatacja EDTA 
przyjmowana w serii zabie-
gów usuwa je z organizmu. 

Laboratoria Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycz-

nego w  Szczecinie dają już 
możliwość określenia po-
ziomów poszczególnych 
metali w  naszych organi-
zmach na podstawie bada-
nia z krwi lub moczu. 

Nasze placówki wyko-
nują badanie metodą spek-
trofotometrii, określającą 
w  jednym badaniu pozio-
my nie tylko metali cięż-
kich, ale też innych minera-
łów i witamin.

Usuwanie odpowied-
nio wcześnie nagroma-
dzonych metali ciężkich 
z  naszych organizmów za 
pomocą chelatacji EDTA 
jest jednym z działań zwięk-
szających prawdopodo-
bieństwo, że zmiany no-
wotworowe nie pojawią się 
w organizmie.

Terapia ozonem
Specjalistyczne kli-

niki ozonoterapeutycz-
ne w  większości działają 
w USA, Szwajcarii, w wielu 
innych krajach Europy Za-
chodniej oraz w  Rosji i  na 
Ukrainie. W  Polsce pierw-
szym entuzjastą i  propaga-
torem ozonoterapii był nie-
żyjący już prof. Zygmunt 
Antoszewski, który w  Ka-
towicach jeszcze w  latach 
80. powołał Polskie Towa-
rzystwo Ozonoterapii. Jed-
nak wciąż w  naszym kraju 
jest to metoda leczenia ma-
ło znana.

W zależności od stężenia 
leczniczego ozon wykazuje 
działanie m.in. immunomo-
dulujące, przeciwzapalne, 
bakteriobójcze, wirusobój-
cze, grzybobójcze i  znie-
czulające. Podawany do-
żylnie nie wyjaławia układu 
pokarmowego, jak to ma 
miejsce w  przypadku dłu-

gotrwałego stosowania 
antybiotyków. 

Wskazania 
do ozonoterapii:
• Borelioza,
• Astma,
• Miażdżyca uogólnio-

na i  zarostowa kończyn 
dolnych,

• Choroby o  podłożu 
alergicznym,

• Wirusowe zapalenie 
wątroby, zwłaszcza o  cha-
rakterze przewlekłym,

• Opryszczka wargowa,
• Choroba Hashimoto,
• Zwyrodnienie plamki 

żółtej związane z wiekiem.

Wlewy witaminowe
Wieloletnie badania 

i  doświadczenia lekarzy, 
którzy stosowali witami-
nę C, dowodzą jej ogrom-
nej skuteczności w leczeniu 
większości chorób wiruso-
wych, bakteryjnych i  grzy-
biczych, jednak warunkiem 
jest wtedy stosowanie du-
żych dawek witaminy C.

Dowiedziono jej sku-
teczności w  leczeniu ta-
kich chorób jak zapalenie 
płuc, ostre stany zapalne 
narządów wewnętrznych, 
zapalenie mózgu. Jednak 
w  takich przypadkach sku-
teczne są dawki rzędu 100 g 
do 200 g w ciągu doby. Ta-
kie ilości podaje się pacjen-

tom we wlewach dożyl-
nych, czyli kroplówkach. 
Działanie witaminy C jest 
wtedy podobne do działa-
nia antybiotyku, z tą jednak 
różnicą, że nie powoduje 
skutków ubocznych, na ja-
kie uskarżają się pacjenci 
po antybiotykoterapii.

W  zakres usług Cen-
trum Medycznego Doktor 
Siwik wchodzą też wlewy 
dożylne innych witamin. 

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

W  olsztyńskiej przy-
chodni doktor Siwik kon-
sultuje po wcześniejszym 
umówieniu się we wtorki 
w godzinach 10-14.

Leczenie miażdżycy, boreliozy, 
profilaktyka antynowotworowa
W przychodni Centrum Medycznego Doktor Siwik w Olsztynie przy ul. Janowicza 30a prowadzone są terapie: chelatacja EDTA, terapia ozonem, witamina 
C we wlewach dożylnych oraz inne wlewy witaminowe. Są to terapie, które wspomagają organizm w walce z chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku.


