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Słowo Prezesa
Szanowni Państwo,

Prezes Olsztyńskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej

Roman Jan Grzechnik

Wróciliśmy z wakacji i urlopów. Okres ten spędziliśmy bardzo aktywnie . Uczestniczyliśmy
w wielu imprezach sportowych organizowanych przez samorządy aptekarskie: reprezentacja
OIA Olsztyn wzięła udział w zawodach ra ingu w Krakowie, gdzie zajęliśmy III miejsce;
organizowane były spływy kajakowe, a niedawno zakończyły się V Żeglarskie Mistrzostwa
Polski aptekarzy, gdzie załogi OIA Olsztyn zdobyły III i IV miejsca. Mieliśmy zawodników
w I mistrzostwach rowerowych MTB a przed nami zawody pływackie organizowane również
przez naszą Izbę. Bardzo ładnie wpisuje się ta aktywność w misję naszego zawodu. Misję, która
mówi o promocji zdrowego stylu życia, aktywności ﬁzycznej oraz ruchu na świeżym powietrzu.
Jest to niewątpliwie lepszym sposobem na zdrowie, niż zjadanie kolejnych tabletek leków
i suplementów pochodzących często z super promocji. Jednak wróciliśmy już do pracy
i powróciły do nas obawy o nasz zawód, o nasze stanowiska pracy, o nasze apteki, o naszą
przyszłość. A przyszłość, o którą się tak martwimy niestety nie jest w naszych rękach. Jest
w rękach urzędników MZ, posłów, polityków. Czy uda nam się przekonać ich do naszych racji i do
celów jakie wyznaczył sobie samorząd aptekarski? Czy apteka stanie się placówką ochrony
zdrowia czy będzie punktem sprzedaży? A może małym elementem w różnego rodzaju sieciach
czy małym punktem, który ma przynosić dochód dla sieci a nie dla państwa?
Czytając ostanie opracowania publicystyczne dotyczące rynku aptecznego na uwagę
zasługują dwa artykuły. Pierwszy z nich publikowany w Rynku Zdrowia przedstawia analizę
ekonomiczną największych polskich sieci aptek. Wniosek jest jednoznaczny. Trzy największe
sieci aptek w Polsce mają siedziby zarejestrowane poza granicami naszego kraju. Te sieci nie
płacą podatków dochodowych w Polsce (jeśli w ogóle płacą podatki). Największym
dostarczycielem podatków dla naszego państwa na rynku detalicznym są upadające polskie
apteki prowadzone przez indywidualnych aptekarzy. Ale jeżeli nic się nie zmieni i proces
eliminacji indywidualnych aptek z rynku detalicznego będzie następował w tym tempie co
dzisiaj (przypominam co dziennie z rynku znikają 2 apteki prowadzone przez indywidualnych
farmaceutów a w ich miejsce powstają 3 apteki sieciowe) to ostatnia apteka farmaceutyczna
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zniknie z rynku w 2022 roku (co zresztą przypomniał posłom w informacjach o rynku aptek
minister Krzysztof Łanda w swoim wystąpieniu w sejmie).
Nie do uwierzenia jest to, że cypryjski fundusz inwestycyjny wchodzi do Polski, po to by
zadbać o polskiego pacjenta, żeby miał on "tanie leki” i zrobi to lepiej, niż wykształcony
farmaceutycznie przedsiębiorca płacący podatki. Jeżeli możemy założyć (a takie informacje
pochodzą od dziennikarzy), że mała apteka na wsi, która ma 20-30 tysięcy obrotu miesięcznie
płaci więcej podatku niż sieć, która robi miliardowe obroty przez rok to wygląda to bardzo
niepokojąco. A o czym myślą policjanci, żołnierze, nauczyciele i różni urzędnicy, którzy szukają
tzw.: tanich leków w aptekach sieciowych z powodu zapewne niewysokich zarobków, które
otrzymują? Czy o tym, że kupując produkty w sieciach, w których nie płaci się podatków nie
spowoduje się zwiększenia koniunktury i zwiększenia swoich zarobków, które pochodzą
z podatków z budżetu państwa? Środki ﬁnansowe na refundacje leków również pochodzą
z budżetu państwa; właśnie z podatków.
Drugim istotnym tematem jest ten, że większość aptek w tych sieciach funkcjonuje mimo
złamania zakazu antykoncentracyjnego. Szeroka dyskusja na ten temat odbyła się na XXVI
forum Ekonomicznym w Krynicy w trakcie debaty o przyszłości rynku farmaceutycznego
w Polsce. Spraw farmaceutów bronił v/ce Prezes NRA Marek Tomków. Usłyszeliśmy, że jest 16
sieci skupiających powyżej 50 aptek, ale należy dodać, że 2 lata temu było ich 9 a na koniec roku
przewiduje się 20. Natomiast dwie spośród największych sieci w Polsce powiązane są z hurtem,
"chociaż od 12 lat mamy zakaz połączeń wertykalnych. Ciekawostką jest również fakt, że kilka
tysięcy aptek jest związanych programami lojalnościowymi, chociaż z tego co pamiętam jest to
od 4 lat zabronione. W Polsce 1 500 aptek łamie zapisy antykoncentracyjne. Cały czas
obowiązuje interpretacja MZ dotycząca tych przepisów mówiąca, że "przekroczenie 1%
własności aptek uzasadnia zastosowanie artykułu 37 AP, który stanowi, że organ zezwalający
cofa to zezwolenie w przypadku, gdy przedsiębiorca przekracza 1%."
Sieci bardzo często posługują się stwierdzeniem: „no dobrze, ale my mamy zgodę Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów." W tej interpretacji jest wyraźnie napisane: "uzyskanie
zgody Prezesa UOKiK na koncentracje nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku przestrzegania
przepisów Prawa Farmaceutycznego." A zatem zgoda UOKiK w przypadku przejęcia aptek przez
sieć jest tak samo potrzebna jak karta pływacka - twierdził Marek Tomków. UOKiK sam zresztą
powiedział, że to nie on jest od formułowania Prawa Farmaceutycznego. I wreszcie, co jest
ciekawe po 12 latach stosowania tego przepisu , systematycznie naruszanego, doczekaliśmy się
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Interesujące jest to, że po wyroku sieć się nie
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odwołała , a zatem jest to wyrok prawomocny stający się dorobkiem orzecznictwa.
Cytowany był również raport przygotowany przez Austriacki Instytut Zdrowia. Raport ten
stwierdzał wprost, że deregulacja rynku absolutnie nie przynosi efektu obniżki cen dla
pacjentów. Jest wręcz przeciwnie: pojawia się problem z dostępnością leków, ponieważ
w miejsce aptek indywidualnych wchodzą sieci powiązane z hurtowniami, które to hurtownie
decydują jaki asortyment i w jakiej marży ma być sprzedawany. Mówi się, że aptekarze straszą
syndromem norweskim. Ale przecież on już jest. Trzy hurtownie mają 80% rynku, z czego dwie
mają własne sieci aptek.
Jeśli chodzi zaś o aptekę dla aptekarza i dyskusje na temat konstytucyjności takich
uregulowań w naszym państwie należy zacytować Stwierdzenie Trybunału Sprawiedliwości
w Luksemburgu, który powiedział wprost: Państwo członkowskie może uznać, że w odróżnieniu
od placówki prowadzonej przez farmaceutę, prowadzenie apteki przez nie-farmaceutę może
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego w szczególności dla pewności i jakości detalicznej
dystrybucji produktów leczniczych. A więc tu nie ma kwes i niejasności konstytucyjnej. Gdzie
jest wiec nasze Państwo? Gdzie są instytucje odpowiedzialne za przestrzeganie tych zapisów
ustawowych?
Szanowni Państwo; W tym roku mamy 25 lat od rozpoczęcia działalności odrodzonego
samorządu aptekarskiego. Podchodzimy do tego jubileuszu pełni pokory. Uznaliśmy, że jest to
rocznica, którą należy w sposób poważny zaznaczyć i uczcić z honorem. Ale uznaliśmy również
że nie będziemy świętować z fanfarami. Dlatego, że nie ma czego świętować. Aptekarstwo
polskie znalazło się w takim miejscu, na takim zakręcie historycznym, z którego może nie być
odwrotu przez następne dziesięciolecia. Dlatego na Okręgowym Zjeździe Aptekarskim uczcimy
naszą rocznicę godnie ale skromnie, jako wyraz naszej troski o zawód.
Prezes
Olsztyńskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej

Roman Jan Grzechnik
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Z POSIEDZEŃ RADY OIA W OLSZTYNIE
Posiedzenie ORA w dniu 17.05.2016 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie
o wydanie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie SADY w Olsztynie, ul. Wilczyńskiego 32, gdzie właścicielem jest przedsiębiorca Pani
Anna Irena Brzezińska prowadząca działalność gospodarczą pod ﬁrmą Apteka „Sady”
w Olsztynie. Rada podjęła uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii o cofnięciu zezwolenia przy
jednym głosie wstrzymującym się.

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie „Apteka Przyjazna” w Kętrzynie, ul. Kołobrzeska 1G, gdzie wnioskodawcą jest
przedsiębiorca Bartłomiej Saczuk prowadzący działalność gospodarczą pod ﬁrmą
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Bartłomiej Saczuk w Olsztynie zawierający opinię
w sprawie stwierdzenia rękojmi dla kandydatki na kierownika apteki mgr farm. Joanny
Małgorzaty Deszczyńskiej. Ponieważ Pani Inspektor wydała już zezwolenie na prowadzenie
apteki bez opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie, podjęto jedynie uchwałę
o stwierdzeniu „rękojmi”

ź

Nie podjęto żadnej uchwały w sprawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie APTEKA „ania” w Gołdapi, ul. Wojska
Polskiego 8 lok. 3, gdzie wnioskodawcą jest przedsiębiorca SOLARIS spółka z o. o. z siedzibą
w Morągu, ponieważ Pani Inspektor wydała już zezwolenie na prowadzenie apteki bez opinii
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie, natomiast rękojmię dla Pani mgr farm. Anny
Gryciuk - kandydatki na kierownika otrzymaliśmy z OIA w Białymstoku.

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie APTEKI ARNIKA w Rybnie, ul. Lubawska 4, gdzie wnioskodawcą jest Pani Anna
Witkowska prowadząca działalność gospodarczą pod ﬁrmą handlowo-usługową VOX
w Rybnie, zawierający opinię w sprawie stwierdzenia rękojmi dla kandydatki na kierownika
apteki mgr farm. Magdaleny Rożeńskiej. Ponieważ Pani Inspektor wydała już zezwolenie na
prowadzenie apteki bez opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie, podjęto jedynie
uchwałę o stwierdzeniu rękojmi.
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Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie

ź

o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie APTEKA GEMINI w Piszu, ul. Rybacka 2/3, gdzie wnioskodawcą jest przedsiębiorca
Apteka „Gemini” Hu er spółka z o. o. z siedzibą w Wejcherowie, zawierający opinię
w sprawie stwierdzenia rękojmi dla kandydatki na kierownika apteki mgr farm. Elżbiety
Kozioł. Ponieważ Pani Inspektor wydała już zezwolenie na prowadzenie apteki bez opinii
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie, podjęto jedynie uchwałę o stwierdzeniu rękojmi.
Nie podjęto żadnej uchwały w sprawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora

ź

Farmaceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie APTEKA DYŻURNA w Bartoszycach,
pl. Konstytucji 3 Maja 33-34-35, gdzie wnioskodawcą jest przedsiębiorca Dyżurna Pojezierze
Stasiewicz spółka jawna z siedzibą w Gdyni, ponieważ Pani Inspektor wydała już zezwolenie
na prowadzenie apteki bez opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie, natomiast
rękojmię dla Pani mgr farm. Sylwii Maliszewskiej- kandydatki na kierownika otrzymaliśmy
z OIA w Gdańsku.
Nie podjęto żadnej uchwały w sprawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora

ź

Farmaceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Olsztynie, ul. Stare Miasto 4/6 lok. 14, gdzie
wnioskodawcą jest przedsiębiorca Imex Partner spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku,
ponieważ Pani Inspektor wydała już zezwolenie na prowadzenie apteki bez opinii Okręgowej
Rady Aptekarskiej w Olsztynie, natomiast rękojmię dla Pani mgr farm. Ewy Możdżyńskiej
- kandydatki na kierownika otrzymaliśmy z OIA w Gdańsku.
Nie podjęto żadnej uchwały w sprawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora

ź

Farmaceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie APTEKA SPOŁECZNA NA WARSZAWSKIEJ
GRUPA NOWA FARMACJA w Giżycku, ul. Warszawska 6, gdzie wnioskodawcą jest
przedsiębiorca NOWA FARMACJA spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ponieważ Pani
Inspektor wydała już zezwolenie na prowadzenie apteki bez opinii Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Olsztynie, natomiast rękojmię dla Pani mgr farm. Klaudii Grzegrzółki
- kandydatki na kierownika otrzymaliśmy z OIA w Białymstoku.
Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie

ź

o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o

nazwie „Apteka pod Kasztanem” w Lidzbarku Warmińskim, ul. Kresowa 1, gdzie

wnioskodawcą jest przedsiębiorca Samo Zdrowie Anita Gawrewicz spółka jawna z siedzibą
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w Lidzbarku Warmińskim, zawierający opinię w sprawie stwierdzenia rękojmi dla kandydatki
na kierownika apteki mgr farm. Anity Gawrewicz. Ponieważ Pani Inspektor wydała już
zezwolenie na prowadzenie apteki bez opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie,
podjęto jedynie uchwałę o stwierdzeniu rękojmi.
ź

Nie podjęto żadnej uchwały w sprawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Meritum” w Łukcie, ul. Warszawska
17 a/1, gdzie wnioskodawcą jest przedsiębiorca MERITUM spółka z o. o. z siedzibą w Morągu,
ponieważ Pani Inspektor wydała już zezwolenie na prowadzenie apteki bez opinii Okręgowej
Rady Aptekarskiej w Olsztynie, natomiast rękojmię dla Pani mgr farm. Anny Kuśnierz
- kandydatki na kierownika otrzymaliśmy z pomorsko-kujawskiej OIA.

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie„Apteka Gemini” w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 18, gdzie wnioskodawcą jest
przedsiębiorca Apteka Gemini spółka z o. o. z siedzibą w Wejcherowie, zawierający opinię
w sprawie stwierdzenia rękojmi dla kandydatki na kierownika apteki mgr farm. Moniki
Łazareckiej. Ponieważ Pani Inspektor wydała już zezwolenie na prowadzenie apteki bez opinii
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie, podjęto jedynie uchwałę o stwierdzeniu rękojmi.

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie„Apteka Gemini” w Olsztynie, ul. Dworcowa 25, gdzie wnioskodawcą jest
przedsiębiorca Apteka Gemini spółka z o. o. z siedzibą w Wejcherowie, zawierający opinię
w sprawie stwierdzenia rękojmi dla kandydata na kierownika apteki mgr farm. Pawła Jagiełło.
Ponieważ Pani Inspektor wydała już zezwolenie na prowadzenie apteki bez opinii Okręgowej
Rady Aptekarskiej w Olsztynie, podjęto jedynie uchwałę o stwierdzeniu rękojmi.

ź

Rada nie wydała opinii na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej w Ostródzie, ul. Stefana Czarnieckiego 1A, gdzie wnioskodawcą są
przedsiębiorcy Pani Anna Durlej i Katarzyna Wróblewska prowadzące działalność w formie
spółki cywilnej APTEKA LEJDIS S.A. ANNA DURLEJ, KATARZYNA WRÓBLEWSKA z siedzibą
w Ostródzie. Kandydatką na kierownika jest Pani mgr farm. Justyna Piełuć, która spotkała się
w tej sprawie z Prezydium w dniu 17.05.2016 r. Postanowiono wezwać Panią Inspektor do
niezwłocznego nadesłanie akt sprawy dotyczących postępowania, w szczególności
dokumentów, o których stanowi art. 100 ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy Prawo farmaceutyczne.
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SPRAWY BIEŻĄCE

- Rada jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu dla
Pani mgr farm. Marty Bartosińskiej i Pani mgr farm. Sylwii Łubian.

INFORMACJE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
- w aptece „Apteka Św. Brunona” w Piszu, ul. Kościuszki 2 - mgr farm. Monika Anna Jaworska
od 13.03.2016 r.
- w aptece „Lipowa” w Lidzbarku Warmińskim, ul. Lipowa 2 c- mgr farm. Barbara Haertle
- Kobylińska od 01.04.2016 r.
- w aptece „Apteki Arnika” w Jezioranach, pl. Jedności Narodowej 1- mgr farm. Renata Skiba
od 05.04.2016 r.
- w aptece „Błękitna” w Giżycku, ul. Jagiełły 14- mgr farm. Natalia Słowikowska od
16.04.2016 r.
- w aptece „Dla Ciebie” w Lubawie, ul. Rynek 6/22- mgr farm. Anna Najberg- Józefowicz od
01.05.2016 r.
- w aptece „Apteka Słoneczna” w Olsztynku, ul. Świerczewskiego 7 a - mgr farm. Dariusz
Gozdan od 01.05.2016 r.
- w aptece „DOZ Apteka” w Olsztynie, al. Piłsudskiego 44 a - mgr farm. Kamil Rybak od
01.05.2016 r.
- w aptece „Gemini” w Olecku, pl. Wolności 12 - mgr farm. Piotr Lengiewicz od 01.05.2016 r.
- w aptece „Miejska” w Miłakowie, ul. Warszawska 5b/2- mgr farm. Marta Dziurzyńska od
04.05.2016 r.
- w aptece „Sokrates” w Iławie, ul. Jana Pawła ii 14- mgr farm. Mariusz Kisiel od 02.05.2016 r.

POSIEDZENIE ORA W DNIU 14.06.2016 R.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie

ź

o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
w Ostródzie, ul. Stefana Czarnieckiego 1 A, gdzie wnioskodawcą są przedsiębiorcy Pani Anna
Durlej i Katarzyna Wróblewska prowadzące działalność w formie spółki cywilnej APTEKA
LEJDIS S.A. ANNA DURLEJ, KATARZYNA WRÓBLEWSKA z siedzibą w Ostródzie. Kandydatką na
kierownika jest Pani mgr farm. Justyna Piełuć. Ponieważ Pani Inspektor wydała już zezwolenie
na prowadzenie apteki bez opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie, podjęto jedynie
uchwałę o stwierdzeniu rękojmi
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- Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu dla Pani mgr farm. Moniki Kamili Ciołkowskiej

INFORMACJE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
- w aptece „Apteka Św. Brunona” w Orzyszu, ul. Cierniaka - mgr farm. Grażyna WolańskaKostro od 18.04.2016 r.
- w aptece „Apteka Św. Brunona” w Biskupcu, ul. Mickiewicza- mgr farm. Beata Linsenman
od 01- 20.04.2016 r. od 21.04.2016 r. mgr farm. Urszula Łukaszewska
- w aptece „Avena” w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 22c/02- mgr farm. Elżbieta Kornacka od
01.05.2016 r.
- w aptece „Błękitna” w Giżycku, ul. Jagiełły 14- mgr farm. Natalia Słowikowska od
16.04.2016 r.
- w aptece w Ornecie, ul. Sienkiewicza 6- mgr farm. Maria Rogozińska od 01.05.2016 r.
- w aptece „Apteka Arnika” w Wadągu, ul. Kochanowskiego 1c - mgr farm.
Julita Piątkowska od 15.05.2016 r.
- w aptece w Olsztynie, ul. Hanki Sawickiej 2 - mgr farm. Halina A yka od 01.06.2016r.
- w aptece „Apteka Św. Brunona” w Piszu, ul. Tadeusza Kościuszki 2 - mgr farm.
Elżbieta Kozioł od 01.06.2016 r.
- w aptece „Alfa” w Olsztynie, ul. Walentego Barczewskiego 1/L2- mgr farm. Izabela Pik od
01.06.2016 r.
Uruchomione apteki
- Apteka ogólnodostępna o nazwie APTEKA MERITUM w miejscowości 14-105 Łukta,
ul. Warszawska 17A/1. Zezwolenie WIFOL.8520.32.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
udzielone przedsiębiorcy MERITUM sp. z o.o. z siedziba w Morągu.
- Apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Arnika w miejscowości Rybno, ul. Lubawska 4.
Zezwolenie WIFOL.8520.15.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. udzielone przedsiębiorcy Firma
Handlowo-Usługowa „VOX” Anna Witkowska.
- apteka ogólnodostępna w miejscowości Olsztyn, ul. Stare Miasto 4/6 lok. 14. Zezwolenie
WIFOL.8520.34.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. udzielone przedsiębiorcy Imex Partner
sp. z o.o.
- Apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka „ania” w miejscowości Gołdap, ul. Wojska
Polskiego 8 lok. 3. Zezwolenie WIFOL.8520.14.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. udzielone
przedsiębiorcy Solaris sp. z o. o. z siedzibą w Morągu.
- Apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Dyżurna w miejscowości Bartoszyce, pl. Plac
Konstytucji 3 Maja 33-34-35.. Zezwolenie WIFOL.8520.16.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
udzielone przedsiębiorcy Dyżurna Pojezierzy Stasiewicz spółka jawna z siedziba w Gdyni.
- Apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Gemini w miejscowości Olsztyn, ul. Dworcowa
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25. Zezwolenie WIFOL.8520.36.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. udzielone przedsiębiorcy
Apteka Gemini sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie.
- apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Gemini w miejscowości Pisz, ul. Rybacka 2/3.
Zezwolenie WIFOL.8520.20.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. udzielone przedsiębiorcy Apteka
„Gemini” Hu er sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie.
- apteka ogólnodostępna o nazwie Pod Kasztanem w miejscowości Lidzbark Warmiński,
ul. Kresowa 1. Zezwolenie WIFOL.8520.30.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. udzielone
przedsiębiorcy Samo Zdrowie Anita Gawrewicz z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.
- apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Gemini w miejscowości Bartoszyce, ul. Kętrzyńska
18. Zezwolenie WIFOL.8520.39.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. udzielone przedsiębiorcy
Apteka Gemini sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie.
- apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Społeczna Na Warszawskiej Nowa Farmacja
w miejscowości Giżycko, ul. Warszawska 6. Zezwolenie WIFOL.8520.31.2016 z dnia 22 kwietnia
2016 r. udzielone przedsiębiorcy Nowa Farmacja sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.
- apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Przyjazna w miejscowości Kętrzyn, ul. Kołobrzeska
1G. Zezwolenie WIFOL.8520.47.2016 z dnia 6 maja 2016 r. udzielone przedsiębiorcy
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bartłomiej Saczuk.

POSIEDZENIE ORA DNIU 19.07.2016 R.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gdańsku
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie MEDICAL w Tczewie, ul. Pomorska 18, gdzie wnioskodawcą są przedsiębiorcy
Centrum Rehabilitacji Medical sp. z o .o. z siedzibą w Tczewie. Kandydatką na kierownika jest
Pani mgr farm. Beata Zakrzewska. Ponieważ apteka nie znajduje się na terenie naszej Izby,
podjęto jedynie uchwałę o stwierdzeniu rękojmi.

ź

Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia nowo otwieranej
apteki o nazwie MEDFARM w Olsztynku przy ul. Mrongowiusza 26 dla Pani mgr farm.
Heleny Szporko na Jej wniosek.

ź

Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia nowo otwieranej
apteki o nazwie MANADA III w Działdowie przy ul. Malewskiej 2 dla Pani mgr farm. Natalii
Bartkowskiej na Jej wniosek

ź

Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia nowo otwieranej
apteki o nazwie Apteka Dyżurna w Mławie przy ul. Żwirki 26 dla Pana mgr farm. Roberta
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Karwowskiego na Jego wniosek
ź

Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia nowo otwieranej
apteki (zmiana właściciela) o nazwie Arnika w Olsztynie przy ul. Narcyzowej 1 dla Pani
mgr farm. Joanny Ciunel na Jej wniosek

ź

Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia nowo otwieranej
apteki (zmiana właściciela) o nazwie Arnika w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 19/24 dla
Pani mgr farm. Magdaleny Pik na Jej wniosek

ź

Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia nowo otwieranej
apteki (zmiana właściciela) o nazwie Arnika w Olsztynie przy ul. Świtycz-Widackiej 3 dla Pani
mgr farm. Hanny Dłuska na Jej wniosek

ź

Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia nowo otwieranej
apteki (zmiana właściciela) w Olsztynie przy ul. Boenigka 29 dla Pani mgr farm. Katarzyny
Błesińskiej na Jej wniosek

ź

Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie
Apteka Dbam o Zdrowie w Lidzbarku Warmińskim przy pl. Konstytucji 3 Maja 3 dla Pani mgr
farm. Krystyny Kurzak na Jej wniosek

SPRAWY FINANSOWE
- Rada podjęła Uchwałę w sprawie upoważnienia Prezesa i Skarbnika do zawarcia Umowy
z Ministrem Zdrowia na przekazanie dotacji ze środków publicznych i sposobu jej
rozliczania w roku 2016
- Rada podjęła Uchwałę w sprawie przeznaczenia środków ﬁnansowych na zakup
„Poradnika HACCP oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej GHP dla aptek” i przekazanie go
kierownikom aptek.
- Rada podjęła Uchwałę o przeznaczeniu środków ﬁnansowych na organizację
V Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy

SPRAWY BIEŻĄCE
- Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu dla Pani mgr farm. Barbary Kurlikowskiej.
- Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zwołania XXV Sprawozdawczego Zjazdu
Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie

INFORMACJE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
- w aptece „Avena” w Olsztynie, ul. Hanki Sawickiej 1- mgr farm. Elżbieta Cieplińska od
01.06.2016 r. (zastępstwo za mgr farm. Martę Pomocką)
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- w aptece „Apteka Społeczna na Królewieckiej Grupa Nowa Farmacja” w Mrągowie, ul.
Królewiecka 43- mgr farm. Magdalena Piotrkowska od 15.06.2016 r.
- w aptece „Superapteka”w Mrągowie, ul. Królewiecka 51a/2- mgr farm. Aleksandra
Jarosiewicz od 20.04.2016 r.
- w aptece „Przyjazna” w Giżycku, ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 25a i 25b - mgr farm. Anna
Klukiewicz od 01-30.06.2016 r. i mgr farm. Beata Borowa od 01.07.2016 r.
- w aptece „Apteka Dom Leków” w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 - mgr farm. Katarzyna
Knapińska od 01.06.2016 r.
- w aptece „Apteka Gemini” w Piszu, ul. Rybacka 2/3 - mgr farm. Hanna Lengiewicz od
01.06.2016 r.
Uruchomione apteki
- Apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka na Czarnieckiego Nowa Farmacja” w Ostródzie,
ul. Stefana Czarnieckiego 1a. Zezwolenie WIFOL.8520.50.2016 z dnia 24 maja 2016 r.
Wygaśnięcie zezwolenia
- Apteka ogólnodostępna o nazwie „Rodzinna” w miejscowości Kurzętnik,
ul. Sienkiewicza 3. Znak WIFOL.8520.59.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. na wniosek
właściciela Pani Agnieszki Dulnikowskiej.

wybrała: sekretarz OIA
mgr farm.

Marlena Sadowska
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Komunikat w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept
na bezpłatne leki, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom,
którzy ukończyli 75. rok życia
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“In articulo mortis”
"Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad
po sobie. Nie da się więc człowieka zamknąć
w granicach jego narodzin i śmierci;
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość."
Antoni Kępiński

W ostatnich miesiącach grono farmaceutów opuścili:
mgr farm. Alicja Cydzik
mgr farm. Marian Franciszek Suskiewicz

W imieniu członków Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie składam kondolencje Rodzinie, przyjaciołom
i znajomym farmaceutów, którzy opuścili nasze szeregi.
z wyrazami współczucia
Prezes
Olsztyńskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej
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Przeszłość a teraźniejszość
Brać czy nie brać? Oto jest pytanie!
Ludzie znajdujący się pod wielką presją dążenia do doskonałości,
bicia rekordów, przekraczania granic możliwości, starają się osiągnąć
wymarzony cel wbrew naturze, ﬁzjologii i upływającemu czasowi.
Systematyczne treningi, wyrzeczenia, ciężka praca okazują się czasami
niewystarczające do zdobycia zwycięstwa czy nawet poprawienia
indywidualnych wyników sportowych. Zawodnicy stosują różne
metody poprawiające wydolność organizmu i niejednokrotnie sięgają
mgr farm.

po doping. Nie jest to fenomen naszych czasów. Stosowanie dopingu to Katarzyna Martyniuk
zjawisko, które w sporcie było prawdopodobnie zawsze, ale obecnie przybiera ogromne
rozmiary. Liczne incydenty stosowania substancji i metod budzących kontrowersje,
jednocześnie stanowiących zagrożenie zdrowia i życia wymusiły regulacje i kontrole
antydopingowe.
Geneza słowa doping nie jest do końca wyjaśniona.
Przez lata zmieniała się również jego deﬁnicja. Ostatecznie
Ś w i a t o w y Ko d e k s A n t yd o p i n g o w y, k t ó r y zo s ta ł
opublikowany przez Światową Agencję Antydopingową
(WADA) w 2003 roku podaje, że doping deﬁniuje się jako
wystąpienie jednego lub więcej naruszeń regulaminu
antydopingowego określonych w artykułach od 2.1 do 2.8.
Kodeksu. Oznacza to m.in. obecność substancji zakazanej, jej
metabolitów lub markerów w próbce ﬁzjologicznej
sportowca, użycie lub próba użycia substancji zakazanej lub
metody zakazanej, niewyrażenie zgody lub bez ważnego
uzasadnienia niezgłoszenie się na pobranie próbki oraz
posiadanie lub handel substancją zakazaną.
WADA została powołana w 1999 roku w wyniku obrad
Konferencji Antydopingowej zorganizowanej z inicjatywy
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jest
międzynarodową niezależną organizacją odpowiedzialną za
promocję, koordynację i monitorowanie wszystkich
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dostępnych prawnie form walki z dopingiem w sporcie. Podstawowym i uniwersalnym
dokumentem, na którym oparty jest Światowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie jest
Światowy Kodeks Antydopingowy. Od 2004 r. WADA co roku opracowuje i publikuje Listę
Zabronionych Substancji i Metod.
Lista substancji i metod zabronionych w 2016 roku obejmuje:
I. SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE
S 0 . S u b s t a n c j e n i e z a t w i e r d zo n e - ka żd a s u b s t a n c j a
farmakologiczna, której nie ujęto w żadnej z dalszych sekcji listy i dla
której żaden rządowy organ regulacyjny do spraw zdrowia nie wydał
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego u
ludzi ( np. leki będące w fazie badań przedklinicznych lub klinicznych
lub nad którymi badania zostały wstrzymane, zmodyﬁkowane
narkotyki, substancje zatwierdzone do stosowania tylko
w weterynarii) jest substancją zabronioną w sporcie, w każdym czasie.
S1. Środki anaboliczne
1.

steroidy anaboliczno-androgenne: egzogenne (nie są wytwarzane naturalnie przez

organizm) np. 1-testosteron, 4-hydroksytestosteron, danazol, nandrolon, prostanozol,
stanozolol oraz endogenne np. androstendiol, dihydrotestosteron, testosteron.
2.

inne środki anaboliczne np. klenbuterol, selektywne modulatory receptora

androgenowego.
S2. Hormony peptydowe, czynniki wzrostu i substancje pokrewne oraz mimetyki
1.

agoniści receptora erytropoetyny: środki stymulujące erytropoezę np. erytropoetyna

(EPO) oraz nie stymulujący erytropoezy agoniści receptora EPO. Erytropoetyna to hormon
glikoproteinowy produkowany w nerkach i wątrobie, stymulujący erytropoezę czyli
wytwarzanie krwinek czerwonych. Testy antydopingowe wykazały stosowanie tego typu
dopingu przez kolarza Lance'a Armstronga, który ostatecznie został pozbawiony siedmiu
zwycięstw w Tour de France, brązowego medalu z Igrzysk Olimpijskich w Sydney oraz otrzymał
dożywotnią dyskwaliﬁkację.
2.

stabilizatory czynnika transkrypcyjnego indukowanego przez hipoksję np. kobalt,

argon, ksenon.
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3.

gonadotropina łożyskowa (CG), hormon luteinizujący (LH) oraz czynniki je

uwalniające np. buserelina, gonadorelina, tryporelina, u mężczyzn
4.

kortykotroﬁny i czynniki je uwalniające np. kortykorelina

5.

hormon wzrostu (GH) i czynniki je uwalniające oraz inne czynniki wzrostu wpływające

na mięsień, syntezę/degradację białka ścięgna lub więzadła, unaczynienie, zużytkowanie
energii, zdolność regeneracyjną lub zmianę typu włókien.
S3. Beta-2 agoniści
Wszytkie substancje z tej grupy z uwzględnieniem wszystkich izomerów optycznych
z wyjątkiem:
ź

wziewny salbutamol maksymalnie 1600 mikrogramów na dobę

ź

wziewny formoterol maksymalnie 54 mikrogramów na dobę

ź

wziewny salmeterol w dawkach terapeutycznych zalecanych przez producentów leków

S4. Modulatory hormonów i metabolizmu
1.

inhibitory aromatazy np. anastrozol, letrozol, eksemestan - hamują proces
przekształcenia androstenedionu i testosteronu w estron i estradiol

2.

selektywne modulatory receptora estrogenowego np. tamoksifen

3.

inne substancje antyestrogenowe np. klomifen, cyklofenil

4.

środki modyﬁkujące funkcje miostatyny

5.

modulatory metabolizmu:

ź

aktywatory kinazy białkowej aktywowanej przez AMP

ź

insuliny- u sportowców insulina zwiększa tempo przenikania do mięśni, co przekłada się
na zwiększenie siły mięśniowej oraz przyspiesza regenerację po treningu

ź

meldonium - stosowany jest w leczeniu chorób serca a u osób zdrowych poprawia
wydolność. Od czasu wprowadzenia meldonium na listę pierwszego stycznia 2016 r.
przez okres kilku miesięcy na jego stosowaniu przyłapano ponad stu sportowców
m.in.tenisistkę Marię Szarapową

ź

trimetazydyna

S5. Diuretyki i inne środki maskujące
desmopresyna, probenecyd, preparaty zwiększające objętość osocza np. glicerol i podawane
dożylnie albumina, dekstran, hydroksyetyloskrobia, mannitol, acetazolamid, chlortalidon,
kwas etakrynowy, furosemid, indapamid, spironolakton, hydrochloro azyd, triamteren,
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amilorid wyjątki: drosperinon, pamabrom, inhibitorów anhydrazy węglanowej (dorzolamid)
stosowanych okulistycznie
M1. Manipulacje krwią i składnikami krwi
1.

Podawanie lub ponowne wprowadzenie do układu krążenia każdej ilości własnej lub
obco pochodnej krwi lub preparatów krwinek czerwonych

2.

podawanie produktów, które sztucznie zwiększają wychwyt, transport lub
dostarczenie tlenu np. mikrokapsułkowane produkty hemoglobiny z wyłączeniem
suplementacji tlenem

3.

każda forma wewnątrznaczyniowej manipulacji krwi lub jej składników środkami
ﬁzycznymi lub chemicznymi

M2. Manipulacje chemiczne i ﬁzyczne
1.

fałszowanie próbek pobranych do kontroli antydopingowej

2.

infuzje dożylne lub iniekcje o objętości powyżej 50 ml w okresie 6 h z wyjątkiem

przypadków uzasadnionych
M3. Doping genetyczny -transfer polimerów kwasów nukleinowych lub użycie komórek
prawidłowych lub zmodyﬁkowanych genetycznie.
II SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW
S6. Stymulanty
a. stymulanty nieokreślone np. amfetamina, kokaina,
b. stymulanty określone np. efedryna, pseudoefedryna,
epinefryna, katyna, niketamid, strychnina, selegilina,
sybutramina
WYJĄTKI: klonidyna, pochodne imidazolu do stosowania
miejscowego oraz stymulanty umieszczone w Programie Monitorującym 2016: bupropion,
kofeina, nikotyna, fenylefryna,fenylopropanolamina, pipradrol i synefryna, katyna o ile jej
stężenie w moczu nie przekracza 5 mikrogramów/ml, efedryna i metyloefedryna o ile stężenie
w moczu nie przekroczy 10 mikrogramów/ml , adrenalina stosowana miejscowo lub
w połączeniu ze środkami miejscowo znieczulającymi, pseudoefedryna jeśli jej stężenie
w moczu nie przekroczy 150 mikrogramów/ml

27

Przeszłość a teraźniejszość
S7. Narkotyki:
buprenorﬁna, dekstromoramid, heroina, fentanyl, metadon, morﬁna, oksykodon,
oksymorfon, pentazocyna, petydyna
S8 Kanabinoidy:
Naturalne, np. cannabis, haszysz i marihuana, lub syntetyczny: delta 9-tetrahydrokanabinol
(THC). Kanabinomimetyki, np. „Spice”, JWH-018, JWH-073, HU-210.
S9. Glikokortykoidy stosowane doustnie, dożylnie, domięśniowo lub doodbytniczo
III. SUBSTANCJE ZABRONIONE W NIEKTÓRYCH SPORTACH
P1. Alkohol zabroniony jest tylko podczas zawodów w sportach lotniczych, samochodowych,
motorowodnych i łucznictwie.
P2. Beta-blokery np. bisoprolol, karwedilol, metoprolo, propranolol w sportach typu golf,
bilard, narciarstwo, sporty podwodne są zakazane tylko podczas zawodów w łucznictwie,
strzelectwie także poza zawodami.
Brać czy nie brać? Oto jest pytanie przed którym stają sportowcy marzący o karierze
i medalach, a pokusa jest ogromna, co można stwierdzić po licznych aferach. Można też
zadać sobie inne pytanie: po co zwalczać doping, skoro i tak będzie on zawsze obecny
w sporcie i jego całkowita eliminacje jest praktycznie niemożliwa? Celem programów
zwalczających doping jest zachowanie tego, co wartościowe w sporcie. Według Światowego
Kodeksu Antydopingowego „(…)wartość tę często nazywa się „duchem sportu”, jest ona
esencją Olimpizmu, jest odzwierciedleniem prawdy. Duch sportu jest świętowaniem ducha
człowieka, ciała i umysłu(…)”. Doping jest więc z deﬁnicji sprzeczny z duchem sportu.
mgr farm.

Katarzyna
Martyniuk
Wykorzystane materiały:
Lista substancji i metod zabronionych w 2016 roku. Światowy Kodeks Antydopingowy
Analiza rozwoju systemów antydopingowych na świecie i w Polsce w świetlele pojawienia się nowych substancji i metod zabronionych;
K. Iwaszkiewicz, 2007 r, Praca magisterska pod kier. prof. dr hab. med. J. Jurkiewicza Kliniki Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego AM
w Warszawie
www.antydoping.pl strona internetowa Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
www.doping-preven on.sp.tum.de

28

Przeszłość a teraźniejszość
Dieta osób aktywnych ﬁzycznie
Przemieszczając się po ulicach miast jak i po jego obrzeżach coraz
częściej niż w ostatnich latach możemy spotkać rowerzystów,
biegaczy oraz osoby uprawiające nordic walking. Zwiększa się ilość
obiektów sportowych typu siłownie czy kluby ﬁtness. Wzrosło
również zainteresowanie dietami, które pozwolą przyspieszyć
proces uzyskania smukłej sylwetki, wzrostu masy mięśniowej czy
zwiększenia wydolności organizmu. Po raz kolejny więc wracamy do

mgr farm

punktu wyjścia, czyli wspaniałych „diet” niewiadomego Elżbieta Bańkowska
pochodzenia umieszczanych na stronach internetowych. Zdarza się także, że w naszej pracy
spotykamy pacjentów, którzy potrzebują naszej porady w sprawie tego jakich witamin
i składników mineralnych powinni dostarczyć swojemu organizmowi w momencie
zwiększonego wysiłku ﬁzycznego.
Zacznijmy więc od stwierdzenia, że odpowiednia podaż zarówno składników odżywczych,
a także prawidłowe nawodnienie organizmu jest zdecydowanie kluczem do poprawienia jego
wydolności. Nie zapominajmy również jak ważne jest nie tylko co jemy, ale także kiedy i w jakich
ilościach.
Istnieją cztery główne problemy, z jakimi borykają się osoby uprawiające sport i które to
mogą spowodować niechęć do dalszej kontynuacji aktywności ﬁzycznej:
1. SZYBKIE MĘCZENIE SIĘ - może to być wynikiem zbyt dużego odstępu czasu pomiędzy
ostatnim posiłkiem a rozpoczęciem aktywności ﬁzycznej. Zaleca się więc przyjęcie ostatniego
posiłku na ok. 60 – 45 min. przed rozpoczęciem ćwiczeń. Męczliwość organizmu może być
również wynikiem niedoboru żelaza, na co muszą zwrócić szczególną uwagę osoby, u których
stwierdzono ten ubytek, a także osoby młode i kobiety w okresie menstruacyjnym.
2. ZBYT WOLNA LUB BRAK UTRATY TKANKI TŁUSZCZOWEJ – przyczyn tego zjawiska specjaliści
u p a t r u j ą s i ę w t r ze c h r ze c za c h t j . :
nieregularnym przyjmowaniu posiłku
związanym głównie z ich pomijaniem,
dostarczaniu zbyt wielu kalorii z napojów
a także w zbyt dużym ich dostarczaniu
w p o s iłku b ez p o ś red n io p o w ys iłku
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ﬁzycznym.
3. SKURCZE MIĘŚNI – tutaj przyczyn dopatrujemy się głownie w zbyt małej ilości dostarczanych
do organizmu płynów lub w ich złej jakości. Musimy także pamiętać, iż osoby z nasiloną
potliwością muszą zadbać o tą podaż również w zwiększonej ilości. Ważne jest także to, iż przy
aktywności ﬁzycznej trwającej do 60 min. dziennie wystarczy podaż 2 l. niesłodzonych napojów
gł. w postaci wody mineralnej jak również herbat ziołowych bądź owocowych. Natomiast jeśli
uprawiamy sport > 1 h/ dobę powinniśmy przyjmować napoje ze składnikami mineralnymi
skomponowanymi specjalnie dla sportowców.
4. ZBYT WOLNY LUB BRAK PRZYROSTU MASY CIAŁA - może to wynikać ze zbyt małej podaży
kalorii lub przyjmowaniu posiłków wysokobiałkowych tylko po wysiłku ﬁzycznym.

Z czego powinniśmy więc czerpać energię?
Wed łu g d a nych o p ra cowa nych p rzez
specjalistów, które dementują rolę białka w
posiłku sportowców wiemy, iż nie jest ono
podstawowym źródłem energii dla osób o
zwiększonej aktywności ﬁzycznej. Powinno
ono dostarczać jedynie max. 15% dziennego zapotrzebowania kalorycznego i przyjmuje się, że
przy przeciętnym wysiłku wynosi 1,1 – 1,5 g/ kg mc., natomiast przy sportach siłowych
i wytrzymałościowych górna granica wzrasta do 1,8 g/kg mc. Podstawowymi źródłami białka są
(g białka/100g produktu): mięso zwierzęce (gł. drobiu, ryb i zwierząt parzystokopytnych)(1520), jaja (12) przetwory mleczne i mleko (3). Produkty pochodzenia roślinnego zawierają białka
w granicach 1-2%, przy czym wyjątkiem są: brukselka (5%), zielony groszek (6%), a przede
wszystkim suche nasiona roślin strączkowych takich jak, fasola, soja, soczewica czy groch (2125%). Pamiętajmy, by poinformować naszego sportowca, iż zbyt duża podaż białka
w codziennej diecie stanowi ogromne obciążenie dla pracy wątroby i nerek, co może skutkować
ich nieprawidłowym funkcjonowaniem, a nawet uszkodzeniem.
Tłuszcze powinny dostarczać 25-30% kalorii w ciągu dnia. Bardzo częstym błędem jest
stosowanie diety, w której następuję redukcja do minimum ich podaży. Należy wziąć pod uwagę
to, iż produkty beztłuszczowe nie zawierają często ważnych składników odżywczych (np.
aminokwasów egzogennych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach).
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Węglowodany – ich dostępność podczas długotrwałego wysiłku ﬁzycznego jak i dla tego o
krótszym czasie trwania, ale o zwiększonym natężeniu jest niezwykle ważna. Przy ich
prawidłowym poziomie mamy zachowaną rezerwę glikogenu w mięśniach, co wydłuża czas
przez jaki dany wysiłek możemy wykonywać. Podaż węglowodanów podczas wysiłku ﬁzycznego
utrzymuje odpowiednie stężenie glukozy we krwi, co pozwala na „podtrzymanie energii”, zaś
węglowodany dostarczone bezpośrednio po aktywności ﬁzycznej odnawiają zapasy. Powinny
one pochodzić głównie ze zbóż, nasion roślin strączkowych, warzyw korzeniowych
i bulwiastych i powinny pokrywać 55-60% zapotrzebowania na energię.
A co z suplementacją? Pytanie czy warto przyjmować preparaty witaminowo – mineralne
(a jeśli tak, to jakie?) pada w naszych miejscach pracy niezwykle często. Nastręcza nam to wielu
problemów, gdyż, żeby odpowiedzieć w pełni na to pytanie powinniśmy poznać cały schemat
żywienia danej osoby, co jest praktycznie niemożliwe.
Dobrze skomponowana dieta powinna w pełni pokryć zapotrzebowanie organizmu na
witaminy i składniki mineralne.
W przypadku osób uprawiających sport powinniśmy zwrócić szczególna uwagę na witaminy
z gr. B ( amina, ryboﬂawina, pirydoksyna, kwas pantotenowy, biotyna), które są kofaktorami
w wielu reakcjach enzymatycznych związanych ze wzrostem wytwarzanej w organizmie energii,
a tym samym wpływają na metabolizm tłuszczów, węglowodanów i białek. Patrząc z punktu
widzenia naszego sportowca istotne jest to, że:
- niedobór

aminy zaburza przemiany α-ketokwasów, co powoduje nagromadzenie się

w mięśniach kwasów pirogronowego i mlekowego, co z kolei wpływa niekorzystnie na układ
nerwowy. Źródłami tej witaminy są gł. produkty zbożowe (37%), mięso, wędliny i ryby (30%)
i ziemniaki (13%).
- ryboﬂawina –

jej niedobór może powodować niedokrwistość normocytarną, spadek

wychwytu żelaza przez erytrocyty, zaburzenia przemiany witaminy B₆ i kwasu foliowego.
Źródłami ryboﬂawiny są: mleko i jego przetwory (38%), mięso, wędliny i ryby (25%), produkty
zbożowe.
- pirydoksyna – wchodzi w skład licznych enzymów, z czego największą grupę stanowią enzymy
biorące udział w przemianie aminokwasów. Niedobór – zaburzenia w syntezie hemu, a tym
samym niedokrwistość mikrocytarna niedobarwliwa, zaburzenia przemiany kwasów
tłuszczowych, nieprawidłowy metabolizm cholesterolu i hormonów steroidowych oraz
zaburzenia w funkcjonowaniu systemu odpornościowego i syntezy insuliny. Źródła witaminy B₆
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to mięso i narządy miąższowe zwierząt rzeźnych, mleko, jaja, produkty zbożowe i nasiona roślin
strączkowych.
- źródłami kwas pantotenowego są drożdże, wątroba, nerki, otręby pszenne, groch i soja, zaś
biotyny – wątroba, nerki, mleko, żółtko jaja.
- ważna jest również odpowiednia podaż kwasu foliowego i witaminy B₁₂ - biorących udział
w syntezie erytrocytów oraz białek odpowiadających za regenerację tkanek.
Aktywność ﬁzyczna zwiększa również ilość powstających wolnych rodników oraz nadtlenków
(np. nadtlenków lipidów powstających podczas wzrostu procesu ich utlenienia), co skutkuje
wzrostem zapotrzebowania na antyoksydanty (witaminy: A, C, E oraz β-karoteny). Ale czy aby na
pewno? Podaż zwiększonej ilości witamin i minerałów dla sportowców nadal pozostaje bardzo
problematycznym zagadnieniem. Rozpowszechniany jest pogląd na temat konieczności
suplementacji osób o zwiększonej aktywności ﬁzycznej dodatkową porcją witamin i minerałów,
gdy tymczasem wg badań przeprowadzonych na kobietach i dotyczących wpływu witaminy B₆
na czas wykonywania wysiłku ﬁzycznego nie zaobserwowano żadnych zmian zarówno przy
zwiększonej podaży, jak również przy tej poniżej normy. Podobne wyniki otrzymano podczas
badań wpływu witaminy C. Badania przeprowadzono na zawodnikach uprawiających triathlon.
Przy podaży witaminy C >1g/24 h nie zaobserwowano ani poprawy wydolności ﬁzycznej, ani
poprawy wytrzymałości ani wpływu na skrócenia czasu odczuwania bólu (w stosunku do osób
przyjmujących placebo). Dowiedziono również, iż osoby, które regularnie uprawiają sport mają
bardziej rozwinięty enzymatyczny system antyoksydacyjny, co obala hipotezę konieczności
przyjmowania większej ilości witamin o tych właściwościach. Należy jednak zwrócić uwagę, iż
zapotrzebowanie organizmu na daną witaminę może być różne w zależności od uprawianego
sportu. Znamiennych przykładem jest wpływ witaminy E, która podawana w dawce 400
mg/dobę nie wykazała żadnego wpływu na wydolność ﬁzyczną pływaków, natomiast poprawiła
kondycję osób uprawiających wspinaczkę górską.

Składniki mineralne odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu organizmu: biorą udział
w przemianach energetycznych (P, Mg, Zn), prawidłowym rozwoju kośćca (Ca, P, Mg), syntezie
hemoglobiny, mioglobiny (Fe), rozkładzie wolnych rodników (Zn, Se, Cu), przewodnictwie
nerwowym (Ca,Mg), przyspieszeniu procesu odnowy biologicznej (Ca, Mg), wpływają na

32

Przeszłość a teraźniejszość
częstość skurczów i objętość wyrzutową serca oraz biorą udział w procesie krzepnięcia krwi jakże ważne biorąc pod uwagę urazy początkujących sportowców -(Ca). Jak wynika
z powyższego utrzymanie tych pierwiastków na odpowiednim poziomie w organizmie będzie
miało istotny wpływ na poprawę wydolności ﬁzycznej.
Źródła składników mineralnych:
- wapń - sery żółte, ryby i przetwory rybne, warzywa kapustne i rośliny strączkowe.
- magnez - suche nasiona roślin strączkowych, kasze (gł. gryczana), orzechy, otręby, owoce
morza i czekolada (gorzka)
- żelazo - podroby i suche nasiona roślin strączkowych.
Istotną informacją jest to, iż do niedawna uważano, że osoby uprawiające sport mają
zwiększone zapotrzebowanie właśnie na żelazo. Wprawdzie u osób aktywnych ﬁzycznie
występuje utrata żelaza podczas nadmiernego pocenia, w skutek rozpadu erytrocytów przy
urazach mechanicznych oraz u kobiet podczas menstruacji, jednak pamiętajmy, że
nieprawidłowa suplementacja żelazem może skutkować zbyt wysokim poziomem ferrytyny
w organizmie, jak również może odbić się negatywnie na stężeniu innych witamin i minerałów
np. spadkiem poziomu cynku. Powinniśmy więc zadbać o spożycie produktów zawierających
żelazo hemowe oraz odpowiednią podaż witaminy C pochodzącej z warzyw i owoców.
A jak zabezpieczyć organizm przed szybkim zmęczeniem? Na ten proces wpływać mogą
niedobory cynku, kobaltu (warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona roślin
strączkowych, wątroba, smalec), jodu (ryby morskie), selenu (drożdże, produkty zbożowe)
i ﬂuoru (ryby, produkty zbożowe i sery podpuszczkowe). W innych źródłach spośród tego
zestawu został poddany wątpliwością cynk, gdyż wpływ tego pierwiastka na poprawę
aktywności ﬁzycznej dowiedziono tylko w jednych badaniach, natomiast w rzeszy pozostałych
mówi się o jego niekorzystnym wpływie poprzez zahamowanie wychwytu miedzi z pożywienia,
co powodować może powstanie anemii oraz spadek szybkości krążenia HDL. Źródłami cynku są:
ciemne pieczywo, kasza gryczana, suche nasiona roślin strączkowych, sery podpuszczkowe,
mięso. Ważnym dla aktywnych ﬁzycznie pierwiastkiem jest również potas. Pierwiastek ten
reguluje napięcie mięśni oraz wpływa na ciśnienie osmotyczne, a co z tego wynika niedobór
tego pierwiastka w organizmie skutkuje osłabieniem siły mięśni, a wiec i szybszą męczliwością.
Dostarczymy go do organizmu z suchymi nasionami roślin strączkowych, suszonymi owocami,

33

Przeszłość a teraźniejszość
orzechami, jak również z bananami, czarnymi porzeczkami, szczawiem, zielonym groszkiem czy
brukselką.
Badania wykazały, iż około 70% osób aktywnych ﬁzycznie przyjmuje preparaty witaminowo mineralne. Strata tych składników w wydzielinach i wydalinach organizmu nie jest na tyle duża,
żeby trzeba było ją dodatkowo uzupełniać, gdyż prawidłowo zbilansowana dieta jest najlepiej
przyswajalnym źródłem witamin i mikroelementów. Pamiętajmy jednak, iż w znacznym stopniu
powinniśmy zwrócić uwagę na osoby, które stosują restrykcyjne diety, jak np. wegetariańska lub
stosują diety wysokowęglowodanowe z mała ilością mikroelementów. Pacjenci, którzy
przychodzą po witaminy i minerały często nie zdają sobie sprawy z faktu , iż zamiast wspomóc
wydolność organizmu mogą sobie zaszkodzić poprzez interakcje z lekami lub hiperwitaminozy,
które z biegiem czasu mogą wystąpić w ich organizmie. I w tej płaszczyźnie przekonujemy się, iż
„dobry wywiad” to podstawa…

mgr farm

Elżbieta
Bańkowska
Wykorzystane materiały:
Bromatologia; zarys nauki o żywności i żywieniu; H. Ger g, J. Przysławski; PZWL, Warszawa 2006, 2007
Dietoterapia; D. Włodarek, E. Lange, L. Kozłowska, D. Głąbska, PZWL, Warszawa 2014
Żywienie człowieka zdrowego i chorego 2, redakcja naukowa: M. Grzymisławski, J. Gawęcki; PWN, Warszawa 2012,
Zasady żywienia młodych sportowców; L. Bonci (tłumaczenie P. Marciniak-Stępak), Medycyna Praktyczna Pediatria 2011/02
Białko w żywieniu sportowców; B. Frączek, Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia człowieka, Instytut Nauk biomedycznych, AWF Kraków
Zalecenia racjonalnego żywienia osób aktywnych ﬁzycznie w kontekście piramidy żywienia dla sportowców;
B. Frączek, Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia człowieka, Instytut Nauk biomedycznych, AWF Kraków
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Po pracy
I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu
Krakowska Izba Aptekarska zaprosiła farmaceutów z całego
kraju na I Mistrzostwa Polski w Ra ingu, które odbyły się
w dniach 20-22 maja 2016 w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
Kolna w Krakowie. Zawody rozegrane zostały w dwóch
kategoriach:o puchar prezesa Krakowskiej OIA i puchar Prezesa
NIA.
Do startu zgłosiło się 10 załóg, w tym załoga reprezentująca
Olsztyńską Izbę Aptekarską dowodzona przez Prezesa
Olsztyńskiej OIA Romana Grzechnika, w skład której weszli:
Janusz Łazarczuk, Łukasz Puchała oraz Marcin Olszewski.
Konkurs podzielony został na spływy eliminacyjne i ﬁnałowe, do
których zakwaliﬁkowały się 4 najlepsze drużyny. Trudny i
wyczerpujący tor przeszkód (który na co dzień służy
zawodnikom przygotowującym się do międzynarodowych
zawodów) wymagał walki od początku do końca. Gorący
doping pozostałych uczestników, pogoda i zaangażowanie
zawodników zaowocowało bardzo dobrymi czasami
spływu, a po pierwszej części załoga olsztyńska uplasowała
się na drugiej pozycji i weszła do ﬁnałów wraz z załogami z Krakowskiej OIA i Hurtapu.
W biegu ﬁnałowym - ułamki sekund zadecydowały o zwycięstwie. Ostatecznie pierwsze miejsce
zajęła drużyna Hurtapu z kapitanem Wiktorem Napiórą, drugie miejsce zajęła ekipa z Krakowa,
którą prowadził Przemek Szybka a trzecie załoga z Olsztyna! Medale i dyplomy wręczała Pani
Prezes NIA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.
Całe spotkanie, oprócz okazji do sprawdzenia się w trudnej i wymagającej dyscyplinie, było
doskonałą okazją do nawiązania znajomości, które pomogą we współpracy samorządowej na
arenie ogólnopolskiej. Zorganizowane po zawodach sportowych spotkanie integracyjne było
miłym zakończeniem bardzo wyczerpującego dnia.
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!
mgr farm.

Zdjęcia pochodzą, że strony internetowej OIA w Krakowie

Łukasz Puchała
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V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
W dniach 01-04.09.2016r. w ośrodku „Mazurski Raj” w Piaskach
koło Rucianego Nidy odbyły się V ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA
POLSKI APTEKARZY.
. Organizatorem tej wspaniałej imprezy skupiającej miłośników
żeglarstwa z całej Polski jest nieprzerwanie Okręgowa Izba
Aptekarska w Olsztynie na czele z Prezesem Romanem
Grzechnikiem. Nasza Izba tradycyjnie ufundowała puchary za bieg
długodystansowy, nagrodę fair play oraz statuetkę dla
najmłodszego uczestnika regat. Regatom farmaceutycznym
patronowała Naczelna Izba Aptekarska, która ufundowała puchary

mgr farm.

w klasyﬁkacji generalnej oraz statuetkę dla najlepszego sternika

Paweł Martyniuk

regat. Zawody swoim patronatem objął również Klub
Żeglarski APTEKARZ. Natomiast redakcja „Aptekarza
Polskiego” ufundowała statuetkę dla najlepszego
nawigatora regat. Sponsorami, dzięki którym impreza
miała odpowiednio wysoki poziom były ﬁrmy NEUCA
i HURTAP SA oraz Okręgowe Izby Aptekarskie, które
Joanna Naruszewicz - najlepsza sterniczka-regat

doﬁnansowały swoje załogi. W tym roku pierwszy raz

w organizacji pomagał organizator techniczny, którym była
ﬁrma FORSAIL kierowana przez Macieja Fornala, który razem
z koordynatorami dbał o każdy szczegół zawodów. W tej edycji
wystartowało 19 załóg, z których wszystkie startowały
w klasyﬁkacji farmaceutów, dodatkowo 3 z nich ścigały się
w klasyﬁkacji ﬁrm farmaceutycznych. Swoje załogi zgłosiło
9 Okręgowych Izb Aptekarskich. Najliczniej reprezentowana
była OIA w Olsztynie, której ﬂota liczyła 5 jachtów, druga
z kolei była OIA w Warszawie z 4 jachtami zaś trzecia OIA
z Krakowa, która wystawiła 3 załogi. Załogi ścigały się na
jeziorze Bełdany na jachtach typu Sasanka. W ciągu dwóch dni
pływania rozegrano 7 biegów krótkich oraz jeden bieg długi.
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Warunki pogodowe sprzyjały regatom, po
porannym zachmurzeniu wychodziło słońce
a wiatr przybierał na sile. Piękna żeglarska
p o g o d a to w a r z y sz y ł a n a m p o d c za s
rozgrywania biegu długiego,
a niezapomnianych przeżyć dostarczył
powrót na ostrym kursie przy częstych
zmianach halsu. Załogi radziły sobie
Prezes NRA i Prezes ORA w Olsztynie

doskonale, bezkolizyjnie podchodząc do

startu, mijając boje i ścigając się do mety. Duże umiejętności uczestników potwierdziła ﬁrma
FORSAIL, organizator niejednej imprezy żeglarskiej. Po pierwszym dniu zmagań na wodzie,
członkowie Klubu Żeglarskiego APTEKARZ mieli swoje zebranie, po którym nastąpił bardzo
ciekawy i barwny wykład prof. Pawła Zarzyckiego o makrofotograﬁi podwodnej. Wieczorem
uczestnicy regat doskonale bawili się słuchając zespołu szantowego. Największe emocje
towarzyszyły wszystkim po drugim dniu zawodów, kiedy miała miejsce „gala” rozdania
pucharów, statuetek i dyplomów. Nagrody wręczali Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
i Prezes ORA w Olsztynie Roman Jan Grzechnik. Pani Prezes pogratulowała organizacji tak
wspaniałej imprezy a Pan Prezes dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej organizacji.
Oboje docenili umiejętności i zaangażowanie wszystkich uczestników oraz zapraszali na VI
ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI APTEKARZY. Należy podkreślić, iż najmłodszy uczestnik
regat miał 4 miesiące i dzielnie żeglował ze swoimi rodzicami na jednym z jachtów.
Największym osiągnięciem załóg reprezentujących Naszą Izbę było zdobycie 3 miejsca
w klasyﬁkacji generalnej przez załogę sterowaną przez Wojciecha Kaziora oraz 3 miejsce
w biegu długodystansowym wywalczone przez załogę Artura Czapskiego. Najlepszą sterniczką
regat została Joanna Naruszewicz. GRATULUJEMY!!!

Załoga Artura Czapskiego

Załoga Janusza Łazarczuka

Załoga Wojciecha Kaziora
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I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB
W dniu 10.09.2016r. miałem okazję
uczestniczyć w I Mistrzostwach Polski
Farmaceutów w Maratonie MTB. Impreza
ta zorganizowana była przy Hotelu
BoniFaCio zlokalizowanego w Kępie koło
Sochocina.
Organizatorami wydarzenia byli: hurtownia
HURTAP SA oraz Okręgowa Izba Aptekarska
w Łodzi. Patronat nad mistrzostwami objęli:

Start w kategorii dzieci

Naczelna Izba Aptekarska, Czasopismo
Aptekarskie i Mazovia MTB Marathon. Zawodnicy, którzy dokonali rejestracji i pobrali numer
startowy ścigali się w dwóch kategoriach: dzieci (na dystansie 5km) oraz dorośli (dystans – 15
km). Druga kategoria podzielona była dodatkowo na farmaceutów i przyjaciół farmacji. Wyniki
sklasyﬁkowane były z uwzględnieniem płci i wieku. Przed hotelem na rozległym terenie
znajdowały się namioty organizatorów, gdzie pobierało się numer startowy oraz posiłek
regeneracyjny. Nad stawem stało podium a obok niego pięknie prezentowały się liczne
statuetki i medale oraz szereg nagród. Duch rywalizacji i emocje wzrastały. Zawody cieszyły się
dużym zainteresowaniem, przybyło wielu miłośników kolarstwa górskiego z całej Polski.
Zawodnicy różnili się między sobą sprzętem, strojem i umiejętnościami, ale wszystkich łączyła
pasja do dwóch kółek.
A koła były tutaj niezbędne, dominowały „górale” z kołami „29”, nielicznie pojawiały się „26”
niektórzy zaś startowali na rowerach szosowych. Jako pierwsze, na profesjonalnie
przygotowany start, ustawiły się dzieci i po krótkiej odprawie, kolorowo ubrani kolarze
wystartowali. Godnym uwagi był widok najmłodszej zawodniczki mającej 4 latka, dzielnie
jadącej na małym rowerku, zaś jej wjazd na metę przy oklaskach wszystkich uczestników był
wręcz wzruszający. Przyszedł czas na wyścig dorosłych, którzy ustawili się w dwóch sektorach,
jako pierwsi farmaceuci a za nimi przyjaciele farmacji. Wszyscy w kaskach, ramię w ramię na
swoich „rumakach” słuchaliśmy odliczania: 7…6…4…3..2..1..START.

Wystartowaliśmy!

Pierwsze metry - po ubitej drodze; trzeba znaleźć miejsce, wyprzedzić, nie wywrócić się, potem
trochę kostki, maksymalne przyśpieszenie, zakręt i droga szutrowa. Nad zawodnikami wzbiły się
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tumany czarnego kurzu, kto pozostał w tyle miał chwilowe kłopoty. Udało mi się uciec,
wprawdzie nie z czołówką, ale z kolejną grupą zawodników. Naprawdę można i trzeba było
powalczyć. Zakładałem, że będę jechał z mniejszą prędkością, aby ukończyć wyścig, ale wola
walki zmusiła mnie do zwiększonego wysiłku. Były wyprzedzania, zmiany, aż do momentu gdy
wjechaliśmy na piaszczystą drogę z „hopkami” . W wyniku starań o utrzymanie prędkości
i równowagi oraz miejsca w stawce nastąpiła duża utrata sił. Po niekończącym się piasku
przyszedł czas na zmianę tj.: strzałki i obsługa skierowała nas na ścieżkę leśną - tam było trochę
góreczek, jakiś zakręt za drzewem i jakby lekkie orzeźwienie. Pogoda na zawodach dopisała,
niebo było bezchmurne, a powietrze gorące, w lesie natomiast
było bardzo sucho i tylko w niewielu miejscach odczuwało się
ulgę przynoszoną przez chłodny wiaterek. Po etapie leśnym
wjechałem na kawałek prostej; tam też następowały ataki,
zakręt 90 stopni (dodam, że piaszczysty) potem podobny,
kawałek łąką i drogą obok hotelu - i już widać metę, ale to
dopiero pierwsze okrążenie, a w płucach piecze i śliny brak.
Kilka łyków „izotonika”, wzmacniam napęd, wyprzedzam
jednego zawodnika i jeszcze raz to samo. Stwierdzam jednak,
że muszę trzymać się swojej prędkości, bo mam obawę czy
dojadę. Oczami wyobraźni widzę piaszczystą drogę i swoje
„26” na niej - trochę słabiej sobie z nią radzą, ale co mają
powiedzieć „szosowcy”? Jadę według moich założeń
i dopinguję się wewnętrznie, ścigam się ile mogę szutrem,
Paweł Martyniuk

walczę z piachem, kilku zawodników mnie wyprzedza, staram

się po prostu dojechać moim tempem. Po wyjściu z lasu jeszcze walczę, widzę przed sobą
zawodników, ale oni też jadą już na maksa. Pędzimy w stronę mety ile sił, przekraczam
upragnioną linię i hamuję ostro, następuje ulga i uhonorowanie medalem za ukończenie
wyścigu, piję, kładę się na trawie i jeszcze nie myślę o miejscu. Po chwili odpoczynku, widzę
innych zadowolonych zawodników, rozmawiamy, robimy sobie zdjęcia. Organizator zadbał
o stanowisko z myjkami, aby można było opłukać rower i nie tylko. Czas na regenerację,
w namiotach jest woda i „izotonik” do tego pokrojony arbuz i pomarańcze, pycha.
Odpoczywam i po chwili widzę duże zainteresowanie przy tablicy z wynikami, postanawiam
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podejść choć towarzyszą mi obawy,
szukam na liście swojego nazwiska i
znajduję obok niego miejsce trzecie w
kategorii M3. Radość i satysfakcja!
Szukam miejsca pierwszego i drugiego w
mojej kategorii i okazuje się, że było poza
zasięgiem, są to dwa najlepsze wyniki w
kategorii OPEN, brawo Panowie!!! Po
chwili dostaję smsa z gratulacjami,
swoim miejscem i czasem - pełen

Kategoria M3: Krynicki Przemysław 1M
Radomski Paweł 2M
Martyniuk Paweł 3M

p ro fe s j o n a l i z m . C za s n a p o s i ł e k
regeneracyjny przed dekoracją zwycięzców. Do wręczenia pucharów, medali, dyplomów
i nagród proszeni są Wiktor Napióra - Prezes hurtowni Hurtap SA, Piotr Brukiewicz - Prezes
Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i Małgorzata Lelito - członek Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Ceremonia przebiega w pełnym słońcu, przy dźwiękach muzyki i oklaskach uczestników.
Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się wywalczyć trzecie miejsce w kategorii M3
w I Mistrzostwach Polski Farmaceutów w Maratonie MTB i stanąć na podium. Wielkie brawa
należą się Katarzynie Wyrzykowskiej z Klubu Hotel Krasicki MTB Olsztyn za zajęcie pierwszego
miejsca w kategorii K4i uzyskanie
najlepszego czasu w kategorii kobiet.
Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie
reprezentowała również Bogumiła
Polakiewicz, która zajęła piąte miejsce
w kategorii K4. Gratuluję wszystkim
zawodnikom ukończenia wyścigu oraz
o rga n i zato ro m ta k p ro fe s j o n a l n i e
Kategoria K4 Wyrzykowska Katarzyna 1M

przygotowanej imprezy.

Balcerak Katarzyna 2M
Jóźwiak Dorota 3M

mgr farm.
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II Pływackie Mistrzostwa Polski Aptekarzy Olsztyn 2016
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